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UNCERTAINTY AND RISKS IN MANAGING THE INVESTMENTAINNOVATIVE PROJECTS
IMPLEMENTATION OF ENTERPRISES

Статтю спрямовано на пошук, формування та обгрунтування теоретикоAметодичних аспектів зменA

шення ступеня невизначеності, упередження, зниження ризиків та адаптації до ризикових подій в управA

лінні реалізацією інвестиційноAінноваційних проектів підприємств. Досліджено активність у виконанні

проектів з розвитку підприємств України за структурою капітальних інвестицій: за матеріальними актиA

вами (машини та обладнання, інженерні споруди) та нематеріальними активами (права на комерційні

позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії; програмне заA

безпечення). Виявлено, що проекти з інноватизації виробництв впроваджуються уповільненими темпаA

ми, і не є предметом інвестиційного інтересу. Конкретизовано ризики виконання інвестиційноAінноваA

ційних проектів у часовому аспекті (за доінвестиційною стадією, стадією реалізації, постпроектною стаA

дією) та обгрунтовано їх причинноAнаслідковий зв'язок протягом життєвого циклу проекту. ОбгрунтоваA

но зростання невизначеності реалізації проектів зі зростанням масштабності середовищ функціонуванA

ня підприємства. Доведено поділ ризиків інвестиційноAінноваційних проектів за джерелами виникненA

ня на ризики, що виникають у внутрішньому середовищі підприємства, у його бізнесAсередовищі та зовA

нішньому економічному середовищі. Визначено, що в управлінні ризиками проектів має враховуватись

такий поділ та використовуватись методи упередження ризику за першим середовищем, методи зниA

ження ризику — за другим, методи нівелювання негативного впливу ризикових подій — за третім. КонA

кретизовано зазначені методи з позицій: спроможності підприємства реалізувати інвестиційноAінноваA

ційний проект (аналіз досвіду виконання НДДКР, достатнього рівня інноваційності обладнання, спроA

можності апробувати інновації протягом реалізації проекту, можливості фінансування інвестиційноAінноA

ваційних проектів з власних джерел); забезпечення виконання угод з контрагентами (врегулювання

співпраці з постачальниками, спільна реалізація інноваційноAінвестиційних проектів з інноваційними

організаціями, визначення фінансових взаємовідносин з інвесторами, застосування колаборативної взаєA

модії з замовником); адаптації до зміни економічних умов.

The article is aimed at finding, formation and substantiation of theoretical and methodical aspects of reducing

the uncertainties degree, prejudice, risks reduction and adapting to risky events in managing the implementation

of investmentAinnovative projects at the enterprise. The activity of Ukrainian enterprises in the development

projects implementation is investigated by the structure of capital investments: in tangible assets (machinery

and equipment, engineering structures) and intangible assets (rights to commercial designations, objects of

industrial property, copyright and related rights, patents, licenses; software). It has been found that production

innovation projects are being implemented at a slow pace and are not a matter of investment interest. The risks

of implementation of investmentAinnovative projects in time aspect (by preAinvestment stage, implementation

stage, postAproject stage) are specified and their cause and effect relation during the project life cycle is

substantiated. The increasing uncertainty of project implementation with increasing scale of enterprise

functioning environments is substantiated. The division of investmentAinnovative projects risks by sources of

occurrence into the risks arising in the enterprises internal environment, in its business environment and external
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація інвестиційно$інноваційних проектів як

ключових інструментів розвитку підприємств потребує
не тільки виявлення ризиків та заходів їх нівелювання
на початкових стадіях, але й систематичного контролю$
вання та регулювання впродовж усього процесу їх ви$
конання, що ускладнюється в умовах невизначеності.
Водночас управління ризиками має грунтуватись на по$
стійному пошук нових підходів та методів, які б врахо$
вували особливості функціонування підприємств у си$
стемі ринкових відносин, бізнес$середовищі та загаль$
ному економічному середовищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці невизначеності та управління ризи$

ками інвестиційно$інноваційних проектів приділяється
значна увага науковців. Так, Н.В. Касьяновою, С.С. Яцюк
на основі грунтовного аналізу підходів до оцінювання
ризиків інноваційних проектів в умовах невизначеності,
запропоновано модель управління ризиком, шляхи їх
мінімізації та методи оцінки [1], Я.Д. Паранюком оха$
рактеризовано сутність інноваційного ризику як неви$
значеності доходів від певного виду капітальних інвес$
тицій унаслідок несприятливих обставин у процесі його
реалізації [2], О.М. Полінським, А.Л. Ширіним запро$
поновано методику зниження ризиків впровадження
інноваційних проектів, яка грунтується на відмові від
ризикованого проекту на користь менш ризикованого
та застосуванні мінімізації ризику [3]. Т.В. Пуліною вис$
вітлено питання сучасних тенденцій управління ризи$
ками під час планування та реалізації інноваційних про$
ектів, виділено комплекс такого управління в Україні та,

economic environment is proved. It is determined that in the project risk management such separation should be

taken into account. There is suggested a specific division of methods to use in project risks management: methods

of risk prevention in the first environment, methods of risk reduction — in the second and methods of leveling

the risk events negative impact — in the third. These methods are specified from such positions as: the enterprises

ability to implement the investmentAinnovative projects (analysis of R&D experience, a sufficient level of

equipment innovation, the ability to try out innovations during the project implementation, the ability to finance

investmentAinnovative projects from their own sources); ensuring implementation of agreements with

counterparties (regulation of cooperation with suppliers, joint implementation of innovationAinvestment projects

with innovative organizations, determination of financial relations with investors, application of collaborative

interaction with the customer); adaptation to changing economic conditions.

Ключові слова: проект, інвестиції, інновації, підприємство, ризики, невизначеність, середовище функ�
ціонування, стадії реалізації проекту, управління.

Key words: project, investment, innovation, enterprise, risks, uncertainty, operating environment, project
implementation stages, management.

на основі аналізу повідної практики, визначено опти$
мальні методи управління ризиками з позиції забезпе$
чення прибутковості [4]. Невизначеність інноваційної
діяльності розкрито у праці Є.А. Мільської, де уточне$
но чинники виникнення невизначеності в економічних
процесах пов'язаних з інноваціями, здійснено її класи$
фікацію, обгрунтовано принципи та підходи до прий$
няття рішень у таких умовах, зазначено, що невизна$
ченість є принципово невід'ємною складовою частиною
інноваційного процесу, оскільки інновації нерозривно
пов'язані з дослідженням нового та недослідженого,
запропоновано вирішення проблематики невизначе$
ності на основі імітаційного динамічного моделювання
[5]. Зважаючи на вагомий вклад учених у розвиток теорії
ризиків та пошук шляхів їх мінімізації в умовах невиз$
наченості, потребує подальших досліджень уточнення
ризиків інвестиційно$інноваційних проектів за часовим
чинником, а також визначення методів управління ри$
зиком зі зростання ступеня невизначеності за середо$
вищами функціонування підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування та обгрунтуван$

ня теоретико$методичних аспектів зменшення ступеня
невизначеності, упередження, зниження ризиків та
адаптації до ризикових подій в управлінні реалізацією
інвестиційно$інноваційних проектів підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Активність у виконанні проектів з інноваційного
розвитку підприємств можна виявити за структурою ка$
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Машини, обладнання та інвентар

Інженерні споруди 

Інвестиції в матеріальні активи загалом в структурі капітальних інвестицій

Рис. 1. Інвестиції в матеріальні активи, %
Джерело: складено на основі [6].
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пітальних інвестицій за видами активів, що надасть мож$
ливість визначити напрями вкладень саме у реальні інве$
стиційні проекти. Так, протягом 2017—2019 рр. в еко$
номіці України значно переважали вкладення в мате$
ріальні активи з загального обсягу інвестицій (понад
90%) [6]. Серед активів, які є об'єктами реалізації про$
ектів розвитку підприємств є машини та обладнання, а
також інженерні споруди (рис. 1). За досліджуваними
даними можна вважати, що їх структура фінансування
протягом останніх трьох років суттєво не змінилась, і у
комплексі складає близько 22—60%. Це дозволяє суди$
ти про зацікавленість підприємств у пошуку можливос$
тей реалізовувати проекти відновлення технічного об$
ладнання, розвитку конструкторських потужностей і
спрямування зусиль на зниження зношеності матеріаль$
но$технічної бази.

На жаль, інноватизація виробництв відбувалась упо$
вільненими темпами, і не стала предметом значного інве$
стиційного інтересу. Інвестування в нематеріальні ак$
тиви залишалось вкрай низьким (рис. 2) і складало до
4% (крім 2018 р. — 6,7%) [6]. Водночас інвестиційний
супровід прав на комерційні позначення, об'єкти про$
мислової власності, авторські та суміжні права, патен$
ти, ліцензії і т. ін., хоч і складали 61,8% — у 2018 р., та
38,9% — за три квартали 2019 р. від загального обсягу
інвестицій у нематеріальні активи, проте знаходяться в
межах 4% від усіх капітальних інвестицій [6]. Зазначене
свідчить про низьку активність підприємств у залучені
інвестицій на реалізацію інвестиційно$інноваційних про$
ектів, недосконалу інноваційну політику, довготривалу
орієнтацію на виробництво традиційних видів продукції.

Реалізація проектів підприємств, які містять інно$
ваційну складову передбачає наявність комплексу ри$
зиків, що є одним із вагомих чинників упередження за$
лучення інвестиційних ресурсів. Як зазначають науковці
рівень ризиків інноваційних проектів набагато вищий,
ніж інших інвестиційних проектів, що зумовлено рядом
чинників та специфікою проектів інноваційного спря$
мування зорієнтованих на впровадження нових техно$
логій з метою оновлення продукції, використання но$
вих технологій для розроблення нових продуктів і т. ін.
[1]. Враховуючи, що саме невизначеність результатів
проекту є ключовою відмінністю звичайного проекту від
інноваційного, класичні моделі оцінки інвестиційних
проектів (NPV, DCF) базуються на побудові прогноз$
них фінансових показників, що є проекцією розвитку
проекту на стадії масштабування продукту, вони фак$
тично ігнорують притаманні інноваційним проектам
ризики, та, відповідно, потребують перегляду доціль$
ності їх застосування [7].

Науковці визначають ряд ризиків, притаманних інве$
стиційно$інноваційним проектам, здебільшого поділя$
ючи їх на внутрішні та зовнішні. Зокрема до внутрішніх
ризиків відносять: помилки проектно$кошторисної до$
кументації, кваліфікація найманих працівників, пору$
шення термінів поставок матеріалів та сировини, роз$
рив контрактів [3]; ризики помилкового вибору іннова$
ційного проекту, ризики пов'язані з забезпеченням прав
власності [1]; ризики пов'язані зі зміною відсоткових
ставок, зокрема запозичення коштів, ризики неякісних
маркетингових досліджень, ризики пов'язані зі збитка$
ми, що виникають у процесі реалізації продуктів чи по$
слуг або у випадках недоотримання прибутку, (наприк$
лад, зміна ринкової ситуації, зниження попиту тощо),
промислові ризики зумовлені порушенням процесів ви$
робництва, інвестиційні ризики зумовлені неповернен$
ням інвестованих коштів [4]; неповнота або неточність
інформації про динаміку техніко$економічних показ$
ників, параметри нової техніки і технології, інформації
про фінансове становище та ділову активність
підприємств учасників [2]. Зовнішні ризики включають
фінансово$економічні ризики (ризики, пов'язані з не$
стабільністю законодавства і поточною економічною
ситуацією), зовнішньоекономічні ризики, валютні ризи$
ки, форс$мажорні обставини [3]; політичні ризики по$
в'язані з можливістю зміни соціально$політичної обста$
новки, екологічні ризики зумовлені погіршенням навко$
лишнього середовища [4]; ризики, пов'язані із нестаб$
ільністю економічного законодавства, умов інвестуван$
ня і використання прибутку, коливання ринкової кон'$
юнктури, цін, валютних курсів, ризики невизначеності
природно$кліматичних умов, можливість стихійних лих
[2].

Враховуючи, що підприємства є суб'єктами реаль$
ного сектору економіки, ризики інвестиційно$іннова$
ційних проектів за джерелами виникнення можна под$
іляти на такі, що виникають у зовнішньому економічно$
му середовищі їх функціонування, у бізнес$середовищі
— внаслідок непередбачуваної поведінки стейкхолдерів
та інших учасників інвестиційно$інноваційного проек$
ту, а також ризики, що утворюються у внутрішньому се$
редовищі підприємства внаслідок не спроможності, не
готовності та перебільшених можливостей підприємств
реалізовувати проекти. Крім цього, ризики розподіля$
ються і у часовому аспекті на ризики доінвестиційної
стадії, стадії реалізації, постпроектної стадії (табл. 1).
Слід зазначити, що такі ризики не є незалежними і ма$
ють причинно$наслідковий зв'язок. Зокрема ризики
проекту, що виникають у внутрішньому середовищі
підприємства на доінвестиційній стадії через неправиль$
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Права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та
суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
Програмне забезпечення та бази даних

Інвестиції в нематеріальні активи загалом в структурі капітальних інвестицій

Рис. 2. Інвестиції в нематеріальні активи, %

Джерело: складено на основі [6].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7www.economy.in.ua

но сформований бюджет, на стадії реалізації виража$
тимуться у непродуктивному освоєнні інвестицій, а на
постпроектній стадії — у невідповідності витрат на про$
ект та обсягів отриманого прибутку. У разі переоцінен$
ня спроможності підприємства до самостійного вико$
нання проекту — на доінвестиційній стадії, на стадії ре$
алізації може спричинити ризик відмови партнерів про$
екту продовжувати участь у ньому, а на постпроектній
стадії призвести до невідповідності результату проек$
ту плановим, виведення на ринок неконкурентоспро$
можного продукту.

Враховуючи інноваційність об'єкту проекту та мож$
ливу економічно вигідну перспективу розробки, особ$

ливими ризиками на доінвестиційній стадії, що виника$
ють у бізнес$середовищі підприємства, є розподіл прав
власності, який може не задовольнити учасників про$
екту через прагнення отримати більше прав власності
на інновацію. На стадії реалізації такий ризик може
трансформуватись у вихід учасників із проекту зі збе$
реженням частини прав власності, і, як наслідок, за
прийняття не повної участі від запланованої, такі учас$
ники матимуть права на інновацію, визначену на почат$
кові стадії виконання проекту. В результаті на постпро$
ектній стадії можливе виникнення ризику перепрода$
жу прав власності стороннім юридичним чи фізичним
особам.

Джерело: складено автором.
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Ризики інвестиційно$інноваційних проектів, які ви$
никають у зовнішньому економічному середовищі
підприємств на доінвестиційній стадії визначаються не$
сприятливістю, нестабільністю, турбулентністю еконо$
мічних процесів та поведінки суб'єктів такого середо$
вища, що зумовлюють недоцільність виконання про$
ектів, на стадії реалізації — динамічністю різних змін
в економіці та бізнес$середовищі, які уповільнюють або
ж упереджують подальше виконання проектів, на по$
стпроекній стадії — виникненням внаслідок не прий$
няття інновації споживчим сектором, що також при$
зводить до втрати ефективності новостворених інно$
вацій.

Науковцями визначено низку методів управління
ризиками інвестиційно$інноваційних проектів. Зокрема
Т.В. Пуліна, поділяючи їх на до реалізаційну фазу та
фазу реалізації, вважає, що на першій мають викорис$
товуватись методи прямого впливу на керовані чинни$
ки ризику: аналіз та оцінка інноваційного проекту, пе$
ревірка потенційних партнерів, складання плану та про$
гнозу інноваційної діяльності, добір персоналу, ство$
рення креативного та позитивного інноваційного на$
строю менеджерів на всіх рівнях управління, організа$
ція захисту комерційної таємниці; на другій — методи
розподілу ризиків, диверсифікації, передачі (трансфе$
ру) ризику, лімітування, хеджування, резервування [4;
8]. С.А. Самоволєва на етапі формування техніко$еко$
номічного обгрунтування (або бізнес$плану проекту)
пропонує знижувати вплив фактору невизначеності на
основі методів інвестиційного аналізу: верифікацією да$
них, закладених у проект; перевіркою повноти інфор$
мації; попередніми розрахунками, аналізом чутливості,
беззбитковості, а у разі наявності більш деталізованої
інформації — використовувати математико$статистичні
методи [9]. Ступінь невизначеності, а отже, і спромож$
ності підприємства впливати на упередження чи нівелю$
вання ризику знижується з наступним за масштабністю
середовищем функціонування підприємства (рис. 3).
Тому застосування методів зниження ризику має відбу$
ватись саме з точки зору зазначеної позиції, враховую$
чи різний ступінь спроможності впливу підприємства на
ризикові події. Так, у разі ризиків, які виникають у внут$
рішньому середовищі підприємства, доцільно застосо$
вувати методи упередження ризику, які базуються на
аналізі потенціалу, економічної спроможності
підприємства. На рівні бізнес$середовища слід спрямо$
вувати зусилля на зниження ризику шляхом приділен$
ня уваги економічним відносинам. У разі виникнення
ризиків у зовнішньому економічному середовищі, ба$
жано використовувати методи нівелювання негативно$
го впливу ризикових подій на реалізацію інвестицій$
но$інноваційних проектів, адаптації підприємства до їх
настання.

Внутрішнє середовище підприємства є зоною з най$
меншим рівнем невизначеності, оскільки аналіз та упе$
редження настання несприятливих подій можливе шля$
хом управління ризикозахищеністю підприємства. Оці$
нювання ризиків має грунтуватись на діагностиці спро$
можності підприємства реалізувати інвестиційно$інно$
ваційний проект. Об'єктами такого аналізу мають ста$
ти нижчезазначені фактори.

Досвід виконання НДДКР у процесі реалізації інве$
стиційно$інноваційного проекту. Під час визначення ри$
зиків на доінвестиційній стадії має значення не тільки
досвід виконання інвестиційно$інноваційних проектів,
а саме НДДКР, як специфічного інноваційного проце$
су, що потребує, в тому числі експериментального про$
ектування розробок. Відсутність досвіду їх реалізації на
підприємстві може призвести до дублювання функцій,
неспроможність застосовувати паралельну інженерну
розробку. Крім цього, виникають проблеми під час
відриву працівників від основної діяльності. Тому в си$
стемі економічних відносин підприємства, яке запровад$
жує реалізацію проектів з інноваційною складовою ма$

ють бути присутні партнери з інноваційної інфраст$
руктури (НДІ, технопарки тощо). У такому разі відбу$
ватиметься як упередження ризику, так і його роз$
поділ.

Достатній рівень інноваційності обладнання для реа$
лізації проекту. Аналіз рівня матеріально$технічного за$
безпечення підприємства для реалізації інвестиційно$
інноваційних проектів є недостатнім і потребує техні$
ко$технологічного аудиту, призначеного для виявлен$
ня рівня його інноваційності. Лише за умов своєчасної
модернізації та переоснащення рівень матеріально$тех$
нічної бази відповідатиме рівню інноваційних техно$
логій, які використовуватимуться впродовж виконання
проекту.

Спроможність апробувати інновації протягом реа$
лізації інвестиційно$інноваційного проекту. Апробуван$
ня інновацій під час реалізації проекту забезпечувати$
ме практичну придатність розробкам, що сприятиме їх
реалізації споживачам.

Можливості фінансування інвестиційно$інновацій$
них проектів з власних джерел. Підприємство, яке про$
ваджуватиме інвестиційно$інноваційний проект має пе$
редбачати можливість виходу інвестиційних партнерів
у процесі його реалізації. Упередження ризику не за$
вершення проекту є можливим у разі певного страху$
вання проекту власними коштами підприємства. З цією
метою доцільною є практика створення окремих венчур$
них підрозділів або дочірніх венчурних компаній на ве$
ликомасштабних підприємствах. За їх відсутності бажа$
но створювати фонди страхування фінансового супро$
воду проекту.

У разі ризиків, які утворюються у бізнес$середовищі
функціонування підприємства, рівень невизначеності
зростає, і тому методи його зниження мають бути спря$
мовані на забезпечення виконання різних угод з контра$
гентами інвестиційно$інноваційних проектів. До них
можуть належати наведені нижче.

Врегулювання співпраці з постачальниками, що пе$
редбачає перевірку техніко$технологічної та економіч$
ної спроможності виготовляти якісну та відповідну роз$
роблюваній інновації сировину та комплектуючі. Крім
цього, слід уточнювати і обсяги таких постачань для
можливості їх масштабування на постпроектній стадії
інвестиційно$інноваційного проекту з переходом про$
дукту у виробництво. Бажано долучати постачальників
і в якості інвесторів у проект, де вкладеннями стане їх
продукція, а повернення коштів відбуватиметься з при$
бутків від проекту. Це дозволяти розподіляти ризики і
підвищить економічний інтерес постачальників. Доціль$
но також користуватись форвардними угодами на по$
стачання сировини та матеріалів.

Спільна реалізація інноваційно$інвестиційних про$
ектів з інноваційними організаціями. Наявність іннова$
ційної складової в досліджуваних проектах визначає
ряд можливих ризиків їх не завершення у разі недостат$
ності як інноваційного потенціалу підприємства, так і
інтелектуального капіталу. Тому під час залучення нау$
ково$дослідницьких установ, конструкторських бюро,
проектних організацій слід чітко викладати умови
співпраці, розподілу прав власності та процедури вико$
ристання потенціалу таких суб'єктів. Бажано також
здійснювати перевірку установ на наявність ресурсно$
го забезпечення, відповідності методів наукових дослі$
джень вимогам проекту.

Визначення фінансових взаємовідносин з інвестора$
ми. Ключовим стейкхолдерами реалізації інвестиційно$
інноваційних проектів є інвестори. Для зменшення ри$
зиків, пов'язаних зі співпрацею з ними, мають опрацьо$
вуватись питання щодо діапазону відсотків прибутку від
проекту, яку бажає отримати інвестор. Варто уточню$
вати фінансову спроможність інвестора, визначати ба$
ланс участі різних інвесторів в інвестуванні проектів.
Слід також з'ясовувати принципи формування їх інвес$
тиційних портфелів. Якщо здійснюються інвестиції за
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ситуаційним принципом, вони є високоризикованими
для підприємства$розробника, оскільки зростає ймо$
вірність виходу з проекту інвестора за зміни його інвес$
тиційної привабливості. У такому разі потрібно чітко
викладати в угодах наслідки недотримання зустрічних
зобов'язань. Якщо вкладення інвестора зорієнтовані на
проекти однакового спрямування в певній промисло$
вості, ризиком стане перетікання інформації про роз$
робку в інші проекти, де у інвесторів є вищий економіч$
ний інтерес. Оптимальним є обрання інвесторів, які ор$
ієнтовані на інвестиції у вазємопов'язані проекти, що
передбачають створення основних та супутніх інно$
вацій. Вагомим аспектом є розподіл прав власності на
створювану розробку, особливо у разі якщо інвестора$
ми виступають підприємства з тієї ж сфери діяльності,
що і підприємство розробник. Доцільно також уточню$
вати і поділ ринку, якщо результат проекту буде комер$
ціалізовуватись нарізно обома партнерами.

Колаборативна взаємодія з замовником. У разі,
якщо інвестором проекту виступає замовник інновації,
доцільно його реалізовувати на основі колаборативної
взаємодії. Участь замовників на основі спільно$взаєм$
них відносинах дозволятиме: нівелювати створення роз$
робок, які не відповідатимуть потребі, видозмінювати
проект відповідно до зміни інтересів, умов діяльності,
ринкових перспектив замовника тощо.

У разі виникнення ризиків, притаманних зовніш$
ньому економічному середовищу функціонування
підприємства, під час реалізації інноваційно$інвести$
ційних проектів мають використовуватись методи ніве$
лювання негативного впливу ризикових подій. Зокрема
за несприятливого інвестиційного клімату для під$
приємства можливим є створення спільних розробок з
закордонними партнерами на їх території, з наступним
використанням результатів проекту вже на території
розробника. У разі ж нестабільності зовнішніх еконо$
мічних умов доцільно розподіляти створення інновації
на різні етапи, перший з яких мав би на меті не створен$
ня кінцевого продукту, а придатного до комерціалізації,
наступні ж етапи передбачали б його доведення та до$
опрацювання. Це дозволятиме скорочувати терміни
розробки та адаптуватись до наявної кон'юнктури рин$
ку.

ВИСНОВКИ
Виконання інвестиційно$інноваційних проектів су$

проводжується ризиками, що виникають у внутрішньо$
му, бізнес$середовищі та зовнішньому економічному
середовищі підприємства. Це визначає різний ступінь
невизначеності та зумовлює застосування відповідних
методів зменшення ризиків в управлінні реалізацією та$
ких проектів. За першим середовищем доцільними є за$
стосування методів упередження ризику шляхом ана$
лізу досвіду виконання НДДКР, достатнього рівня інно$
ваційності обладнання, спроможності апробувати інно$
вації протягом реалізації проекту, можливості фінан$
сування інвестиційно$інноваційних проектів з власних
джерел. Ризики, що виникають у бізнес$середовищі,
можуть бути зменшені завдяки врегулюванню співпраці
з постачальниками, спільній реалізація інноваційно$
інвестиційних проектів з інноваційними організаціями,
визначенню фінансових взаємовідносин з інвесторами,
колаборативній взаємодії з замовником. Для нівелюван$
ня негативного впливу ризикових подій у зовнішньому
економічному середовищі підприємства слід використо$
вувати методи адаптації. Крім цього, управління ризи$
ками проектів має бути побудовано на урахуванні їх
причинно$наслідкового зв'язку протягом життєвого
циклу проекту. Не приділення чинної уваги упереджен$
ню ризиків на доінвестиційній стадії може спричинити
їх прояв на стадії реалізації та постпроектній стадії.
Зазначені врахування забезпечать ефективність управ$
ління реалізацією інвестиційно$інноваційних проектів
підприємств.
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LOGISTIC INNOVATIONS AS THE BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті досліджено особливості сучасного рівня логістичної підтримки в системі менеджменту підприємств.
Зазначено, що в умовах прискорених темпів розвитку суспільства в усіх сферах підприємницької діяльності
виникає потреба у формуванні та удосконаленні системи інновацій та впровадження інноваційних процесів у
складову господарювання.

У ході дослідження встановлено просторові аспекти взаємозв'язку логістики з інноваційною діяльністю
підприємств. Виокремлено найбільш важливі фактори, що впливають на рівень результативності логістичних
процесів. Визначено проблеми розвитку інноваційної складової в діяльності підприємств. Надано практичні
рекомендації з реалізації ефективної логістичної підтримки інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Визначено основні положення логістичної концепції при побудові та управлінні інноваційною діяльністю
підприємств. З'ясовано, що одним з найважливіших завдань інноваційного логістичного управління є елімінуA
вання (скорочення) часу операцій, які не додають вартості продукту чи послузі, досягаючи тим самим скороA
чення логістичного циклу. Побудовано схематичну складову впливу часового фактору на ефективність логіA
стичної діяльності підприємства.

У підсумку зазначено, що реалізація інноваційної діяльності підвищує ступінь адаптованості підприємств
до зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові ринки діяльності, створює умови
економічної стабільності. Використання логістичних інновацій в системі управління надасть можливість
підприємству підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечить його конкурентні переваги у динамічA
ному ринковому середовищі.

In the current management conditions of domestic enterprises the transition to an innovative model of development
is relevant in order to increase the efficiency of their activity. For this purpose it is necessary to carry out processes of
investigation, preparation and realization of innovations which will enable the enterprise to increase efficiency of its
purchasing, production and marketing activities. But the main condition is a fundamental change in the way of its
management activities.

The implementation of an innovative idea implies the creation of an innovative project, and therefore the leading
position in the conditions of fierce competition will be given to the one who will be able to accelerate the processes
within the innovation project and adjust the processes of interaction of the project with the external environment.
Adjustment of these processes consists in the effective management of related processes (material, financial, informative,
service). Therefore, in our opinion, it is relevant to consider the innovation activity of the economic entity from the
standpoint of the logistics approach system. In such circumstances, the study of the formation and implementation of
logistics innovations in the enterprise management system, becomes especially relevant and defines the purpose of
the article.

The purpose of the article is studying the peculiarities of the current level of logistical support in the enterprise
management system.

Considering the purpose of the article, the main task of the research is detection of problems in regard to the
innovative component in the activity of the enterprise and development of practical recommendations for the
implementation of effective logistical support for the innovation activity of domestic enterprises.

The features of the modern level of logistical support in the enterprise management system is investigated in the
article. The problems of development of innovative component in the activity of enterprises are identified. Practical
recommendations on implementation of effective logistic support of innovative activity of domestic enterprises are
given.

The basic provisions of the logistic concept in the construction and management of innovative activity of enterprises
are defined. Spatial aspects of the relationship of logistics with innovative activity of enterprises are established. The
main problems in logistics which are most common to occur in practice are outlined. The most important factors that
affects the level of efficiency of logistics processes are highlighted.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов господарювання вітчизняних

підприємств для підвищення ефективності їх діяльності
актуальним є перехід до інноваційної моделі розвитку.
Для цього необхідно здійснювати процеси пошуку,
підготовки та реалізації нововведень, які нададуть
підприємству можливість підвищити ефективність його
закупівельної, виробничої і збутової діяльностей. Але
основною умовою є принципова зміна способу його уп$
равлінської діяльності.

Реалізація інноваційної діяльності є одним з основ$
них чинників конкурентоспроможності продукції, за$
безпечує ефективність використання виробничих ре$
сурсів, підвищує ступінь адаптованості підприємств до
зовнішнього середовища, розширює його можливості
щодо виходу на нові ринки продукції, створює умови
довгострокової стабільності. Саме логістичні інновації,
на нашу думку, є тією складовою інноваційного розвит$
ку підприємства, яка дасть змогу досягти кращих ре$
зультатів роботи, зокрема щодо вищезазначених показ$
ників, як для підприємств виробничої, так і невиробни$
чої сфери, та виведе їх на новий рівень розвитку й спри$
ятиме покращенню економічного становища підприєм$
ства.

За таких умов вивчення питання формування та
реалізації логістичних інновацій в системі управління
підприємством набуває особливої актуальності та виз$
начає мету статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні особливостей

сучасного рівня логістичної підтримки в системі менед$
жменту підприємств.

Зважаючи на мету статті, головним завданням до$
слідження є виявлення проблем щодо інноваційної скла$
дової в діяльності підприємства та розробка практич$
них рекомендацій з реалізації ефективної логістичної
підтримки інноваційної діяльності вітчизняних під$
приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика формування та впровадження логі$

стичних підходів у господарській діяльності підприємств
активно досліджується західними та українськими на$
уковцями. Так, зокрема, питання розробки нових кон$
цептуальних підходів у логістиці висвітлено у роботах:
Болдирєвої Л.М. [5], Кабанець І.А. [4], Луценко І.С. [3],
Мельник О.В. [1], Окландера М.А. [2], Стоуна М. [2]; те$
матика ефективності логістичної діяльності розкрита у
працях: Колодізєва Т.О. [6], Миротіна Л.Б. [8], Міши$
на О.Ю. [10], Мішиної С.В. [10], Міщук І.П. [9], Поро$
шиної О.Г. [8], Руденко Г.Р. [6], Ташбаева І.Е. [8]; виз$
начення основних логістичних підходів до управління
інноваційними процесами підприємств становили осно$
ву робіт: Busher J. [13], Little A. [14], Tyndall G. [13], Лам$
берта Д.М. [12], Пономарьова Ю.В. [7], Родимченко А.О.
[11], Стока Дж.Р. [12] та ін.

It is found out that one of the most important task of innovative logistics management is eliminating (reducing)
the time of operations that do not add value to the product or service, thereby reducing the logistics cycle. The schematic
component of impact of the time factor that affects on the efficiency of logistic activity of the enterprise is constructed.

As a result, it is stated that the implementation of innovative activities increases the degree of adaptation of
enterprises to the external environment, extends its opportunities to enter new markets of activity, creates conditions
for economic stability. It is noted that exactly logistical innovations are the component of innovative development of
the enterprise which will allow to achieve the best results of work of the enterprises, will bring them to a new level of
development and will help to improve the economic position of the enterprise.

Ключові слова: логістика, інновації, розвиток, управління, ефективність, підприємство.
Key words: logistics, innovations, development, management, effectiveness, enterprise.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз теоретико$методологічного ба$

зису існуючих досліджень із зазначеного питання по$
казав, що для вирішення завдань впровадження іннова$
ційної діяльності шляхом використання логістичних
інновацій існують певні наукові передумови. Однак пи$
тання практично$прикладного характеру стосовно ви$
користання логістичних інновацій на підприємствах за$
лишаються недостатньо розробленою темою та потре$
бують подальших наукових розвідок.

Теоретико$методичною основою дослідження слу$
гували основні результати наукової роботи вітчизняних
вчених та зарубіжний досвід з проблем розробки та
впровадження інновацій, теорії та практики управлін$
ня, особисті оцінки автора. Використано методи стати$
стичного і економічного аналізу, графічної інтерпре$
тації, експертних оцінок тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умов відкритості реалізації інноваційних процесів
конкурентну перевагу отримують ті підприємства, які
можуть швидко реалізувати свою інноваційну ідею.

Реалізація інноваційної ідеї передбачає створення
інноваційного проекту і тому лідируючі позиції в умо$
вах жорсткої конкуренції отримає той, хто зможе при$
скорити процеси усередині інноваційного проекту та на$
лагодити процеси взаємодії проекту із зовнішнім сере$
довищем. Налагодження даних процесів полягає в ефек$
тивному управлінні супутніми процесами (матеріальни$
ми, фінансовими, інформаційними, сервісними). Тому,
на нашу думку, актуальним є розгляд інноваційної діяль$
ності господарюючого суб'єкта з позицій системи ло$
гістичного підходу.

З економічної точки зору логістична система є
складною організаційно завершеною економічною сис$
темою, яка складається із пов'язаних в єдиному процесі
управління матеріальних і супроводжуючих елементів
— ланок [1]. Таким чином, логістична система є сукуп$
ністю функціональних підсистем, що забезпечують
стійке функціонування підприємства.

Основними складовими логістичної системи під$
приємства є підсистема постачання, збуту, виробнича
підсистема, а обслуговуючими підсистемами — транс$
портна та складська. Для реалізації цілей та завдань
логістичної системи підприємства впроваджується ком$
плекс управлінських дій, який носить назву логістичне
управління [2, с. 56].

Під час управління інноваційною діяльністю під$
приємство повинне опиратися на основні положення ло$
гістичної концепції:

— оптимізація економічних процесів формується на
основі інтегрованої системної сукупності;

— об'єктами досліджень в логістиці є нематеріальні,
матеріальні, фінансові та інформаційні процеси;

— цільова функція матеріальних досліджень і роз$
робок передбачає оптимізацію відповідних потоків шля$
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хом пошуку і максимальної мобілізації наявних резервів
для підвищення ефективності їх освоєння.

З позиції логістичного підходу при моделюванні
інноваційного процесу діяльності підприємства в ролі
основної його складової повинна бути логістична сис$
тема. На нашу думку, логістична система є адаптивною
(самоорганізованою) системою зі зворотним зв'язком,
що виконує певні логістичні функції (операції). Ло$
гістична система складається з декількох підсистем і має
розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем.

Логістичні системи відносяться до складних, дина$
мічних, відкритих та адаптованих систем, яким прита$
манні управлінські, організаційні та технологічні інно$
вації [3, с. 62].

Взаємозв'язок логістики з інноваційною діяльністю
проявляється у декількох аспектах:

— з одного боку, застосування логістики націлене
на забезпечення підвищення ефективності реалізованих
інноваційних ідей та проектів;

— з іншого боку, сама логістична діяльність, як і
будь$яка інша діяльність на підприємстві, потребує інно$
вацій, що підвищують конкурентоспроможність і забез$
печують подальший розвиток підприємства.

Актуальність та ефективність інноваційного ло$
гістичного підходу відображається в підвищенні ролі
єдиної організуючої основи по відношенню до всіх видів
господарської діяльності. Виникає новий об'єкт управ$
ління — наскрізний матеріальний потік.

Новизна інноваційної логістичної концепції скла$
дається з того, що вона виконує функцію компенсатор$
ного механізму, доповнюючи в умовах ринку та повної
економічної самостійності підприємств відсутність адмі$
ністративного регулювання збоку державних та регіо$
нальних органів управління [4].

Разом з тим слід зазначити, що впровадження логіс$
тичних інновацій у систему менеджменту багатьох
вітчизняних підприємств є вже саме по собі інновацій$
ною діяльністю для них.

На початку впровадження логістичних інновацій
підприємству слід визначитися, які цілі воно переслідує і які
логістичні процеси для реалізації поставлених цілей слід
реорганізувати, доповнити або навпаки ліквідувати. Особ$
ливу увагу потрібно приділити таким ділянкам роботи:

— комерційні служби (зокрема, вивчення системи
ефективності документообігу);

— система обліку (зокрема, визначення повноти
відомостей, які необхідні для цілей логістики);

— закупівлі (зокрема, перевірка рівня автоматизації
і застосування сучасних технологій);

— постачання (зокрема, визначення рівня оператив$
ності інформаційного обміну).

Разом з тим слід звернути увагу на проблеми у ло$
гістичній діяльності, які найбільш часто зустрічаються
на практиці:

— відсутність чіткої системи інформаційної взає$
модії транспорту та складських служб (що призводить,
зокрема, до затримок при завантаженні/розвантаженні
і, відповідно, непотрібного простою машин);

— в програмі обліку не відображено реальні відомості
щодо асортименту і кількості товарної продукції на складі
(найчастіше — внаслідок недобросовісного відношення до
проведення інвентаризацій з боку відповідальних осіб);

— відсутність організованої системи з обліку і від$
стеження товарів із дефектом;

— нестача кваліфікованих працівників;
— неможливість організувати паралельну роботу

(зокрема, завантаження/розвантаження) на декількох
складах одного комплексу (найчастіше — унаслідок
відсутності достатньої кількості працівників або необ$
хідного обладнання/машин та транспорту на складі);

— недоліки у графіках завантаження/розвантажен$
ня товарів;

— формалізація відповідальності експедиторів за
вантаж;

— слабка внутрішньологістична взаємодія (орієнта$
ція різних логістичних відділів виключно на показники
ефективності власної діяльності, без урахування загаль$
них результатів системи логістики);

— відсутність чітких диференційованих правил ви$
значення вартості доставки вантажу (на основі розра$
хунку маршруту і критеріїв доставки);

— недоліки в інформаційній системі обліку, внаслі$
док чого рух товару іноді проходить виключно у вірту$
альному просторі при збереженні реальних товарних
цінностей.

Загалом, на нашу думку, інновації в логістиці по$
винні включати в себе такі складові:

— аналіз існуючої логістичної системи, діагности$
ку, виявлення проблем і постановку цілей;

— підбір (за необхідності — заміна) персоналу, який
здатен виконувати інноваційні завдання;

— коригування системи менеджменту;
— побудову (реорганізацію) логістичної системи

загалом;
— створення нової (оновленої) організаційної

структури.
З огляду на складові інноваційної логістичної діяль$

ності підприємства, слід виокремити найбільш важливі
фактори, що впливають на рівень результативності ло$
гістичних процесів:

— термін здійснення логістичних операцій;
— підвищення якості надання послуг;
— зниження логістичних витрат.
Обгрунтування вибору даних факторів наведено в

таблиці 1.
Аналізуючи таблицю 1, слід сказати, що максималь$

не скорочення часу виконання логістичних операцій дає
можливість підприємству гнучко реагувати на зміни
ринкового середовища. Тому, розглядаючи сутність
поняття виробничого циклу, який вимірюється синхрон$
ністю часу та включає в себе виробництво, планування
асортименту і якості, зміни технологій і транспорту,
зберігання і організації збуту, як критерій підвищення
ефективності організації виробництва, слід застосову$
вати метод цілісності часу, таким чином мінімізуючи за$
гальні витрати часу.

Окремі логістичні дії не додають вартості, а лише
збільшують витрати [10, с. 1202]. Тому одним з найваж$
ливіших завдань інноваційного логістичного управлін$
ня є елімінування (скорочення) часу операцій, які не до$
дають вартості продукту чи послузі, досягаючи тим са$
мим скорочення логістичного циклу. Для циклу вико$
нання замовлення таку процедуру графічно представ$
лено на рисунку 1.

Із рис. 1 видно, що цикл замовлення суттєво скоро$
чено за рахунок зменшення часу знаходження мате$
ріального потоку в запасах у всіх ланках логістичного
ланцюга: постачанні сировини, виробництві, ланках ди$
стрибуції. Крім підвищення рівня обслуговування, ймо$
вірним є зниження рівня логістичних витрат у запасах.

Схематично вплив фактора часу на ефективність
логістичної діяльності підприємств подано на рис. 2.

Необхідність "скорочення термінів" виконання
різних процесів, на перший погляд, є очевидною, проте
впровадження такого роду ідей на практиці відбуваєть$
ся, як правило, досить повільно. Основна причина такої
ситуації полягає в тому, що час виконання операцій на
кожному етапі циклу має певні обмеження. Так, зокре$
ма, на стадії постачання і збуту такі обмеження, в ос$
новному, пов'язані з встановленими і використовувани$
ми протягом довгого періоду незмінними умовами до$
говорів, що визначають взаємовідносини підприємства
з його контрагентами; на стадії виробництва — особли$
востями технологічного процесу, нераціональними мар$
шрутами перевезень, низькою потужністю обладнання
тощо.

Таким чином, часовий фактор нарівні з ціною та якіс$
тю продукції визначає успіх функціонування підприєм$
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ства на сучасному ринку, а показник тривалості логі$
стичного циклу, як його окрема складова, разом із по$
казниками логістичних витрат, рівнем обслуговування,
надійністю постачань використовується як критерій
оцінки ефективності логістичного управління на
підприємстві.

Якість обслуговування є другим важливим факто$
ром в системі логістичної діяльності.

Обслуговування споживача — це комплекс дій, який
охоплює і об'єднує усі сфери діяльності для постачан$
ня товарів/послуг таким чином, щоб задовольнити спо$
живача і досягти мети діяльності підприємства — отри$
мання максимального прибутку [11, с. 46]. Обслугову$
вання споживача полягає у використанні усіх форм ло$
гістичної діяльності: транспортування, складування,
управління запасами, інформаційного забезпечення та
упаковки [12, с. 98].

Конкурентоспроможність підприємства, заснована на
якісному логістичному обслуговуванні, будується не на
залученні нових споживачів, а на збільшенні пропонова$
них цінностей вже існуючій клієнтській базі. Тому голов$
ною метою в такому випадку є повне задоволення потреб.

Збільшення вартості для споживача
може відбуватися на основі розвитку тих
логістичних процесів, які полегшують об$
слуговування при більш низьких затратах і
мають на меті покращення якості та корис$
ності [13, с. 33]. Збільшити корисність об$
слуговування можна за рахунок термінової
доставки, більш коротких термінів реалі$
зації замовлення, еластичного реагування
на зміни, що відбуваються в ринковому се$
редовищі. Також, використовуючи логі$
стичні процеси, можна зменшити витрати
на створення цих вигод завдяки меншим
запасам, більш низьким витратам на замов$
лення або зниження втрат від дефіциту за$
пасів.

Фактори формування витрат на логі$
стичну діяльність можна трактувати як
будь$які рушійні сили, що виникають у
будь$якій сфері логістичних операцій і чи$
нять вплив на величину і структуру таких
витрат. У практичній діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності знання і розу$
міння зазначених чинників сприяє раціо$
нальному вибору тієї чи іншої моделі пове$
дінки при реалізації кожного етапу логі$

стичної діяльності.
Логістичні витрати підприємств пов'язані з різними

матеріальними потоками, які також характеризуються
просторово$часовою послідовністю [14, с. 65]. Оптиміза$
ція таких витрат може здійснюватися шляхом раціональ$
ного використання автотранспортного парку, складських
приміщень, скорочення виробничих запасів, кооперуван$
ня постачань тощо. Водночас проблемою є той факт, що
багато вітчизняних керівників досить поверхово розумі$
ються на здійсненні постачання товарів та послуг на ос$
нові використання інноваційних логістичних інструментів.

Оскільки витрати на логістичну діяльність є одним із
критеріїв ефективності реалізації логістичних процесів на
підприємстві, вони повинні бути ретельно вивчені та оці$
нені. Зниження величини таких витрат свідчить про інно$
ваційність використовуваних процесів у діяльності, що
відповідно вказує на застосування сучасного інструмен$
тарію управління витратами логістичного менеджменту.

Отже, сукупність розглянутих факторів підвищен$
ня ефективності логістичної діяльності в динамічному
ринковому середовищі дасть змогу сучасному підприєм$
ству забезпечити конкурентні переваги в системі орган$

ізації та управління власними логі$
стичними процесами.

ВИСНОВКИ
Логістика, як орієнтована на

мислення категоріями витратності
та ефективності система діяльності,
акцентує увагу на важливих аспек$
тах використання інноваційної
складової. Ситуація, що існує на$
разі у світовій економіці, ставить
перед підприємствами певні завдан$
ня, зокрема, щодо виходу на нові
ринки збуту, посилення конкурен$
тних позицій на ринку тощо, та при$
мушує їх до пошуку й створення
інноваційних стратегій діяльності,
які б підвищували їх конкурентні
можливості та переваги.

За умов постійного прискорен$
ня темпів розвитку суспільства в
усіх сферах підприємницької діяль$
ності наразі виникає потреба у фор$
муванні та удосконаленні системи
інновацій та впровадження іннова$
ційних процесів у складову госпо$

№ 
з/п. 

Складові 
логістичного 
процесу 

Час Якість 
обслуговування Логістичні витрати 

1. Фінанси 
 

Зменшення витрат на 
виконання операцій 

Збільшення обсягів 
фінансових 
надходжень 
внаслідок високих 
обсягів продажів 

Складання бюджету 
за зниженими 
показниками витрат 
внаслідок зменшення 
витрат на складське 
господарство 

2. Виробничий 
потенціал 
 

Скорочення часу на 
проведення 
завантажувально/ 
розвантажувальних 
операцій, ефективна 
організація 
виробничого процесу 

Стабільність у 
постачанні 
продукції, 
відсутність перерв 
у роботі 

Ефективне 
планування витрат на 
виробництво та 
надання послуг 
 

3. Процеси 
комерціа-
лізації 
 

Скоординована 
діяльність 
маркетингових 
служб, співпраця із 
постачальниками, 
короткі терміни 
виконання 
замовлення 

Високі об’єми 
продажів, постійна 
прихильність 
споживачів, 
передпродажний і 
післяпродажний 
сервіс 

Високі витрати на 
обслуговування у 
підсумку знижують 
загальні витрати 

Таблиця 1. Основні фактори логістичної діяльності

Джерело: складено автором на основі аналізу даних [5—9].

Рис. 1. Елімінування часу при впровадження логістичних інновацій

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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дарювання. Розвиток інтеграційних про$
цесів призвів до того, що традиційні
підходи до формування підприємства як
закритої системи, орієнтованої лише на
внутрішнє середовище, стають неефек$
тивними. За таких умов головним завдан$
ням для підприємства стає формування та
реалізація інноваційної ідеї і якнайшвид$
ше її втілення в інноваційний продукт,
послугу, процес та отримання прибутку з
цієї діяльності (продажу інноваційного
продукту, надання інноваційної послуги,
впровадження інноваційного процесу). Ви$
користання логістичних інновацій в сис$
темі управління надасть можливість
підприємству підвищити ефективність
своєї діяльності та забезпечить його кон$
курентні переваги в динамічному ринково$
му середовищі.

Проведення подальших досліджень вба$
чаються нами у вивченні зарубіжного досві$
ду щодо створення та впровадження іннова$
ційних форм логістичної діяльності на основі
використання інформаційних технологій,
зокрема — системи Інтернет$логістики.
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Рис. 2. Схема впливу часового фактору на ефективність логістичної
діяльності підприємства

Джерело: складено автором на основі проведеного дослідження.
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DIGITALIZATION OF SECURE COMPETITIVE EXCURSIONS OF INSURANCE COMPANIES

У статті досліджується роль цифрової трансформації у підвищенні конкурентоспроможності страхоA

вих компаній. Аналізуються загрози, що можуть виникати у зв'язку з процесом цифровізації страхової

галузі. Розглядаються потенційні можливості та переваги запровадження інновацій, які не лише дозвоA

ляють краще взаємодіяти зі споживачами страхових послуг, але й сприяють удосконаленню управління

ризиками самих страховиків. Доведено, що в сучасних умовах кардинально змінюються підходи до проA

цесу надання страхових послуг. Це передбачає всеохоплюючу індивідуалізацію страхових послуг та поA

вну клієнтоорієнтованість страховиків. Окреслено інструментарій потенційного підвищення конкуренA

тоспроможності страхових компаній, який охоплює широкий перелік заходів цифрової трансформації.

Доведено необхідність поглиблення взаємодії між страховиками компаній та інноваційними компаніяA

миAгігантами даних, що забезпечить прискорення цифрової трансформації перших.

The article examines the role of digital transformation in improving the competitiveness of insurance

companies. Threats that may arise from the digitalization of the insurance industry are analyzed. The potentials

and benefits of innovations are considered, which not only allow the better interaction with consumers of insurance

services, but also help to improve the risk management of the insurers themselves. It is justified that one of the

main assets of modern insurers around the world is the use of digital platforms in their activity, which allows to

meet the needs of insurers more quickly and efficiently than before. The growing amount of digital transactions

expand the economic power of digital platforms that connect consumers, businesses and even industries. In this

way, digital technologies change the business model of the insurance industry, and this affect the way insurance
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цифровізація є невід'ємною складовою розвитку

сучасного суспільства. Ці процеси сьогодні притаманні
практично всім галузям економіки. Не є виключенням і
страхова галузь. Можливості цифрових технологій ра$
зом із запровадженням інновацій дозволяють страхо$
викам обслуговувати більш широкий спектр нових
клієнтів, у тому числі сучасних прогресивних спожи$
вачів, що призводить до виникнення нових потоків до$
ходів.

Цифрова трансформація змінює глибині основи
взаємодії між страховиками та страхувальниками, що
забезпечується створенням щільної маркетингово$
інформаційної мережі, яка підтримується технологіч$
ними рішеннями. Впровадження цифрових платформ у
страхуванні є одним з основних надбань сучасних стра$
ховиків по всьому світу, адже такі технології дозволя$
ють забезпечувати потреби страхувальників швидко та
якісно. Водночас задля досягнення повної цифровізації,
зміни мають охоплювати весь ланцюжок цифрової взає$
модії — від залучення клієнтів, використовуючи потен$
ціал соціальних медіа та мобільних додатків, до аналізу
ризиків страхових компаній за допомогою аналітики, те$
лематики та "Інтернету речей".

Попри очевидну потребу у цифровізації, навіть у
розвинених країнах, запровадження сучасних техноло$
гічних рішень в окремих галузях страхування(насампе$
ред страхуванні життя), гальмується через неготовність
страховиків до всеохоплюючої зміни усталених під$
ходів.

Водночас страховикам вже зараз слід враховувати
значний тиск, який можуть чинити на них існуючі і по$
тенційні конкуренти (як більш інноваційно спрямовані
страхові компанії, так і сучасні компаній технологічно$
го сектору, які не будучи фінансовими установами, во$
лодіють надвеликими масивами інформації, а отже, мо$
жуть поступово освоювати нові для них ринки, зокре$
ма і страховий). Таким чином, трансформація підходів
до оцінки потенціалу конкурентів має бути основою для
формування сучасних стратегій конкурентної бороть$
би. Це лише один з напрямів комплексного підходу стра$
хових компаній у адаптації до новітніх умов цифрові$
зації. Окреслене вище свідчить про актуальність та до$
цільність цього дослідження.

products are developed and distributed, risk and claim management, and insurance coverage. Insurers gain

access to deeper data analytics information and apply new approaches to reduce risk, improve segmentation

and reduce fraud. It is proved that in modern conditions the approaches to the process of providing insurance

services are radically changing. Digital transformation has a significant impact on the development of insurance

services distribution channels. This involves comprehensive individualization of insurance services and total

insurers client orientation. The toolkit of potential enhancement of competitiveness of insurance companies,

which covers a wide range of digital transformation measures, is outlined. The necessity of deepening the

interaction between insurers and innovative data giants' companies was proved, which will accelerate the digital

transformation of the former. It is justified that the most competitive in the future will be insurers who are able to

adapt quickly and have a deep understanding of new technologies. In this way, insurance companies that are

able to deploy a corporate strategy for collecting, creating, managing and delivering digital information will be

well ahead of their competitors and will become leaders in the digital future.

Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, страхові компанії, Великі дані, телематика,
InsurTech.

Key words: digitization, digital transformation, insurance companies, Big Data, telematics, InsurTech.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання цифровізації страхової галузі є предметом
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Серед значної кількості вітчизняних авторів, які розг$
лядають вплив технологій та інновацій на страхові
компанії можна зокрема зазначити М.П. Денисенко [1],
В.І. Ерастова [2], В.П. Ільчука [3], С.В. Науменкову [4],
Л.В. Нечипорук [5], О.М. Парубця, Р.В. Пікус [6], Д.О. Су$
гоняко та інших.

Надзвичайно широко зазначені питання досліджу$
ються і у зарубіжній літературі. До сучасних вчених, які
вивчають проблематику цифровізації у страховій галузі
належать такі: М. Елінг, М. Леманн [7], М. Науман,
П. Тишгаузер [8] та інші.

З$поміж останніх досліджень вітчизняних нау$
ковців, найбільш широко проблематика інновацій роз$
крита в працях В.І. Ерастова [2], який досліджуючи
зміст Інтернет$страхування також аналізує можли$
вості використання сучасних технологій задля активі$
зації продажів та збільшення конкурентоспромож$
ності страхових компаній. Розглядаючи інноваційний
розвиток, як базис підвищення ефективності страху$
вання, Р.В. Пікус [6, с. 76] акцентує увагу на тому, що
автоматизація та використання хмарних технологій є
необхідною складовою управління сучасною страхо$
вою компанією.

Заслуговує уваги дослідження проблематики циф$
ровізації зарубіжними вченими. Так, К. Бік та А. Кор$
нелій, розглядаючи перспективні напрями впроваджен$
ня інновацій у страховій сфері, наголошують на не$
обхідності використання страховиками всього спектру
можливостей та переваг, які вони надають [9, c. 4].

Попри досить широке висвітлення проблематики
використання інновацій у сфері страхування, слід
відмітити, що деякі питання все ще потребують більш
детального дослідження. Так, необхідним є вивчення
можливостей, які несе з собою всеохоплююча цифро$
візації, насамперед у контексті досягнення страховими
компаніями нових рівнів управління ефективністю влас$
ної діяльності, а також одержання конкурентних пере$
ваг над іншими учасниками ринку. Водночас не менш
важливим є вивчення загроз, що супроводжують про$
цеси цифрової трансформації. Саме різнобічний аналіз
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впливу цифровізації на страхові компанії визначає
доцільність проведення даного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є у виявлення можливостей та загроз,

які несе із собою процес цифрової трансформації для
страхових компаній у контексті зростання їх конкурен$
тоспроможності. Відповідно до поставленої мети, у
статті пропонується вирішити такі завдання:

— проаналізувати загрози, що супроводжують про$
цес цифровізації у страховій галузі;

— вивчити існуючі можливості для зростання рівня
конкурентоспроможності страхових компаній;

— розглянути переваги та особливості впроваджен$
ня страховими компаніями інноваційних клієнтоорієн$
тованих стратегій;

— виявити перспективні цифрові технології, що бу$
дуть обумовлювати розвиток страхової індустрії на на$
ступні роки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існування дієвого страхування забезпечує можли$
вості ризикувати, підтримувати економічне зростання,
заохочувати інновації та, зрештою, підвищувати стій$
кість суспільства та економіки. Страхування відіграє
важливу роль у вирішенні найбільших проблем сучас$
ного суспільства, як$от: кібер$ризики, наслідки транс$
формації технологій та зміну суспільстві, що зумовлені
демографічними тенденціями. Зростаюча взаємопов'я$
заність з цифровими технологіями певним чином зни$
жує ризики в існуючих системах. Однак, прискорена
цифровізація і збільшення відкритих та підключених
цифрових середовищ створюють нові ризики, які, окрім
іншого, є менш передбачуваними, ніж раніше[10, c. 4].

Сьогодні цифрові технології лежить в основі май$
же всіх аспектів сучасної роботи, подорожей, дозвілля
та здоров'я людей. Зворотній бік цього цифрового "про$
никнення", полягає у тому, що широке використання ав$
тономних машин, як$от: машини без водіїв, роботів, які
застосовуються у медичній практиці, безпілотних лі$
тальних апаратів може призвести до структурних зру$
шень у формах розподілу втрат, що надзвичайно важ$
ливо для страховиків. Так, автономні машини все часті$
ше входять у бізнес та повсякденне життя страхуваль$
ників. І це стосується практично всіх галузей економі$
ки, включаючи виробництво, транспортування, харчо$
ву промисловість, сільське господарство, охорону здо$
ров'я, освіту, фінанси тощо.

За таких умов зводиться до мінімуму людський фак$
тор, який зазвичай є основною причиною нещасних ви$
падків, може відбутися перехід від частоти втрат до їх
тяжкості, а отже, вони мають обраховуватись по$ново$
му. Одна і та ж помилка програмування може повторю$
ватись на численних машинах, або одна машина може
повторити помилкову діяльність кілька разів, що при$
зведе до непередбаченого накопичення втрат. Систем$
на несправність автономних машин, які керують критич$
но важливими інфраструктурними системами (ІТ$мере$
жами, електропостачанням тощо), може навіть істотно
вплинути на взаємопов'язані глобальні економіки та
суспільства. З урахуванням такого потенційного поси$
лення впливу збитків / втрат, страховики можуть бути
змушенні накопичувати додатковий капітал.

Можна сказати, що цифрові технології змінюють
бізнес$модель страхової галузі. Це призводить до змін
у страхових покриттях, способах, якими вони проек$
тують і поширюють продукти, гарантують ризики і
управляють претензіями.

У зарубіжній практиці існує безліч прикладів того,
як цифровізація змінює характер страхових продуктів,
серед яких, зокрема, страхування на вимогу, страхуван$
ня на основі використання і економіки спільного вико$
ристання [11, c. 7].

Крім того, цифрова трансформація суттєво впливає
на розвиток каналів розповсюдження страхових послуг.
У той час як традиційні посередники, такі як агенти та
брокери, продовжують домінувати у якості каналу реа$
лізації страхових продуктів, більшість секторів страху$
вання у всьому світі досить активно переходять на
мобільні та Інтернет$канали, особливо у таких напря$
мах, як автомобільне страхування, де характер покрит$
тя стає все більш стандартизованим.

Продажі з використанням технологій електронної
комерції, включаючи продажі в Інтернеті, телемарке$
тинг або цільову рекламну діяльність, постійно зроста$
ють. Ймовірно, що цифрові технології з часом дозво$
лять клієнтам реалізовувати майже всі свої потреби в
страхуванні через віддалені цифрові канали.

Водночас і процеси обробки претензій можуть бути
спрощені, та упорядковані за допомогою сучасних тех$
нологій. Автоматичне сповіщення про збитки, обробка
претензій у режимі реального часу, прогнозування оці$
нки збитків, можливості самообслуговування та елект$
ронні платежі все частіше використовуються для підви$
щення ефективності управління претензіями.

Страхові компанії, що впроваджують технології у
свою діяльність, використовують сучасну аналітику,
щоб створити системи раннього попередження та зібра$
ти практичну інформацію, яка запобігає нещасним ви$
падкам. Все частіше застосовуються методи оцінки після
подій, які передбачають зчитування інформації з дронів,
датчиків та супутникових зображень для швидкого та
легкого розгляду претензій (наприклад, після стихійних
катастроф). Застосування технологій також може бути
ефективним для виявлення та пом'якшення впливу стра$
хових шахрайств.

Цифровізація дозволяє страховикам отримувати
додатковий прибуток через використання додаткових
можливостей розробляти інноваційні та більш орієнто$
вані на клієнта продукти та рішення, і в той же час змен$
шувати витрати. Знижуючи витрати на збір та обробку
інформації, цифрові технології та автоматизація дають
можливість страховикам адмініструвати та знижувати
ціновий ризик, а також ефективно врегульовувати пре$
тензії. На конкурентному ринку це врешті$решт призве$
де до зниження премій, підвищення доступності та по$
криття [12, c. 6].

Слід зазначити, що у результаті всіх цих процесів
змінюється конкурентний ландшафт. А зростаюче зна$
чення даних може викликати занепокоєння щодо їх ролі
в економічних процесах, адже це призводить до виник$
нення низки компаній, які досягають великого обороту
на основі ділових моделей, що базуються на технології
Великих даних. Відсутність доступу до певних наборів
даних може виступати бар'єром для нових суб'єктів, які
потрапляють на ринок, або навіть на тих, хто вже пере$
буває на ньому.

Фактичні бар'єри на шляху вступу зменшують інно$
вації та конкуренцію між продуктами та послугами. Як
результат, споживачі можуть зіткнутися з високими
цінами, поганою якістю послуг та зменшенням вибору
товару. Деякі світові технологічні компанії мають дуже
велику частку ринку у своєму конкурентному ринково$
му сегменті, що забезпечує їм унікальний доступ до
клієнтів та їх даних. Такі домінуючі позиції можуть ви$
користовуватись для поширення монополії на страхо$
вих ринках, дискримінації та зміни конкурентного се$
редовища.

Так, у міру того, як цифрові платформи здійснюють
більше економічних транзакцій, розширюється еконо$
мічна міць цих мереж, які пов'язують споживачів, ком$
панії і навіть галузі промисловості. У результаті, тра$
диційні кордони між секторами промисловості стають
розмитими, а конкуренція зменшується. Свідченням
цього зокрема є "AntFinancial", яка є дочірньою компа$
нією "Alibaba". Діяльність "AntFinancial" грунтується на
даних з великої бази користувачів "Alibaba", що забез$
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печує реалізацію традиційних фінансових послуг. Така
платформа практично реорганізувала фінансовий сек$
тор Китаю довкола себе. У "AntFinancial" понад пів$
мільярда користувачів, а сама компанія надає платіжні
послуги "Alipay", здійснює управління капіталом
("Yu'eBao") та кредитування (MYbank). Окрім цього,
"AntFinancial" включає в себе близько 80 страхових
компаній і продає понад 2000 страхових продуктів [10,
c. 14].

Залишається відкритим питання, відносно того,
що в довгостроковій перспективі трапиться з традиц$
ійними постачальниками фінансових продуктів, у ви$
падку, якщо компанії, чиї основні джерела доходу
знаходяться за межами фінансової сфери, пропону$
ватимуть фінансові продукти, причому основною мо$
тивацією яких буде отримання даних, а не доходу. З
одного боку, у короткостроковій перспективі це може
призвести до зниження цін для споживачів, але з
іншого — викликати надмірну пропозицію фінансо$
вих продуктів і, можливо, масовий неправильний роз$
поділ капіталу.

Виходячи із зазначеного, прискорення цифровізації
страхових компаній є не лише перспективним для них
самих, але й для всієї фінансової галузі. Враховуючи
можливості та ризики, страхові компанії мають скори$
статись всіма перевагами, які надає цифрова трансфор$
мація. Так, загалом можна виділити виділяють шість на$
прямів (див. рис. 1), які за умов використання страхови$
ками можуть мати суттєвий позитивний вплив на підви$
щення їх конкурентоспроможності порівняно з іншими
компаніями на ринку.

Одним з базових напрямів цифрової трансфор$
мації страхувальників має стати цифровізація "по$
дорожі страхувальників"1. Сфера послуг на тепері$
шньому етапі розвитку передбачає максимальне
спрощення придбання різноманітних продуктів за
допомогою Інтернету, соціальних мереж та інших
цифрових каналів. Таким чином, потреби і вимоги

потенційних страхувальників неухильно зростають.
Вони прагнуть отримувати послуги аналогічні до тих,
що надають їм онлайн$компанії. Виходячи з цього,
страхові компанії мають відповідати сучасним вимо$
гам, які висувають до них клієнти. Насамперед це
стосується широкого представлення інформації про
страхові послуги у мережі Інтернет [14]. "Подорож
страхувальників" здебільшого розпочинається з вив$
чення інформації про страхову компанію через її
персональні сторінки у мережі Інтернет та соціаль$
них медіа. Саме тому, страховики мають гарантува$
ти достовірність та змістовність інформації на цих
ресурсах.

Ще одним аспектом взаємодії страховиків зі
страхувальниками в епоху цифровізації є максималь$
на персоналізації пропозицій з використанням бага$
токанального підходу. Завдяки наявності великих
масивів інформації про клієнтів, страхові компанії
все частіше пропонують наповнення страхових про$
дуктів, яке якнайкраще відповідає потребам страху$
вальників, чим безперечно підвищують їх лояльність
до себе. Також клієнти очікують від страхових ком$
паній спрощення процесу придбання страхового
продукту, що має забезпечуватись розробкою про$
стих та ефективних варіантів самообслуговування,
з наявністю можливостей управління онлайн$тран$
закціями.

Підсумком успішної реалізації "подорожі страху$
вальника" мають бути позитивні відгуки про страхову
компанію, що є надзвичайно важливим у прийнятті
рішень майбутніх клієнтів.

Досить важливу роль у цифровізації діяльності
страхових компаній відіграє впровадження мобіль$
них рішень. Використання моніторингу та візуалі$
зації в режимі реального часу кардинально змінює
відносини страховиків із  клієнтами. Власники
полісів, які погоджуються дозволити страховику
відслідковувати свої звички, зокрема за допомогою

____________________________
1 Під "подорожжю страхувальників" у цьому контексті розуміється англійський термін "customerjourney", зміст якого полягає у

окресленні шляху, який долає клієнт — від формалізації потребивстраховій послузі до її придбання.

Рис. 1. Інструментарій потенційного підвищення конкурентоспроможності
страхових компаній
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технологій телематики, можуть дізнатися більше про
себе та використовувати інформацію для адаптації
поведінки чи зменшення ризиків [15, c. 25]. Отже,
роль страховиків розширюється — від передусім
відшкодування збитків до широкого консультуван$
ня страхувальників щодо запобігання, пом'якшення
та управління ризиками.

Попри те, що на тепер соціальні медіа, як канал про$
дажу страхових продуктів є другорядним, безперечним
є їх високий потенціал для збору даних про потреби
клієнтів. Насамперед це стосується дослідження мотивів
та поглядів майбутніх страхувальників під час розроб$
ки нових видів страхових послуг. Крім того, соціальні
медіа можуть активно використовуватись під час тес$
тування продуктів перед їх широкомасштабним розпов$
сюдженням [11, c. 10].

Наступним напрямом цифровізації страхових
компаній є повсюдне використання Великих даних та
передової аналітики. Однією зі значних переваг циф$
ровізації є спрощення та збільшення ефективності
процесу андеррайтингу. Традиційні прийоми андер$
райтингу для диференціації та вибору ризиків можуть
бути ефективними, однак цей процес досить трудо$
місткий і вимагає великих витрат. Нові джерела да$
них та платформи для їх зберігання та аналізу, а та$
кож швидкі, інноваційні технології для отримання да$
них або автоматизації існуючих процесів скоротять
тривалість та інвазивність оцінки ризиків, покращать
вибір ризику та дозволять персоналізувати ціноутво$
рення.

Традиційно розміри ризику розраховувались за
допомогою попередніх даних про претензії. Циф$
ровізація повністю змінює підходи до оцінки ри$
зиків за допомогою технологічних розробок. Так,
використання телематики та "Інтернету речей"
(IoT) дозволяє страховикам покращувати індивіду$
альний профіль ризику страхувальника, що забез$
печує можливість підвищення точності ціноутво$
рення [16, c. 10].

Автоматизація та спрощення процесів є невід'ємною
складовою процесу цифровізації, який дозволяє стра$
ховкам бути гнучкими та досягати економічної ефек$
тивності. Крім того, автоматизація забезпечує зменшен$
ня трудомісткого процесу аналізу аналітики даних чим,
відповідно, знижуються витрати.

Окрім зазначених напрямів цифрової трансфор$
мації, страхові компанії мають суттєву увагу приділя$
ти взаємодії з високотехнологічними компаніями$
гігантами даних. Нові технологічні фірми, або по$іншо$
му InsurTechs — входять у галузь, щоб надавати ок$
ремі послуги, що зазвичай були сферою діяльності дію$
чих страховиків і посередників. Промислові компанії
(у тому числі виробники транспортних засобів), а та$
кож визнані технологічні компанії також розглядають
можливості надання страхових послуг. Нові учасники
надають можливості для взаємовигідного партнерства,
але вони можуть стати і прямими конкурентами,
здійснюючи тиск на маржу прибутку, та впливаючи на
взаємодію страховиків з клієнтами. Водночас страхові
стартапи та інші учасники ринку загалом не чинять
значного руйнівного впливу на страхову галузь.
Замість цього, вони відіграють доповнюючу роль, оск$
ільки діючі страховики самі роблять стратегічні інвес$
тиції в компанії$стартапи, дозволяючи їм брати участь
у цих розробках. Тенденції у фінансуванні вказують
на те, що інвестори вважають багато компаній
InsurTech комерційно життєздатними в масовому мас$
штабі [17, c. 15].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження ролі цифрової трансфор$

мації у забезпеченні конкурентних переваг страхових
компаній дало можливість сформулювати наступні ви$
сновки:

— З'ясовано що, цифрові технології, технологічний
прогрес та наявність нових джерел даних призводить до
радикального зрушення природи ризиків для суспіль$
ства, змін у страховій галузі, а також переналаштуван$
ня конкурентного ландшафту.

— Встановлено, що цифровізація дозволяє страхо$
викам розширювати практику взаємодії з клієнтами,
застосовувати нові підходи до управління ризиками,
страховими претензіями та виплатами, зменшувати
рівень шахрайства, що загалом підвищує їх економічну
ефективність. Водночас потребує значної уваги аналіз
ризиків, які несуть ці процеси, адже вони можуть при$
зводити до структурних зрушень у формах розподілу
втрат.

— Виявлено, що під впливом цифрових технологій
суттєво змінюються очікування споживачів страхових
послуг, що потребує від страхувальників розробки і
впровадження принципово нових стратегій взаємодії зі
страхувальниками. В основу таких стратегій має бути
покладено індивідуалізований підхід, що передбачає
диференціацію продуктів, сегментацію ринку / клієнтів.

— Обгрунтовано інструментарій (перспективні циф$
рові технології) потенційного підвищення конкуренто$
спроможності страхових компаній в умовах цифрові$
зації. Існуючі технології є вже досить зрілими і продов$
жують вдосконалюватись. Це відкриває для страхових
компаній нові конкурентні можливості, проте потребує
оперативності прийняття рішень та використання всьо$
го доступного інструментарію перетворень — від циф$
ровізації "подорожі страхувальників" та використання
ресурсів мережі Інтернет, до пошуку шляхів взаємодії
з інноваційними компаніями$гігантами даних.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIAL CAPITAL ON ENTERPRISES
ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL FINANCIAL ASSISTANCE

У статті розглядаються аналіз величини і напрям впливу соціального капіталу на ефективність міжнаA

родної фінансової допомоги на основі економічних, демографічих та соціологічних дані для країн, що

розвиваються, з джерел Світового банку та World Value Survey. Досліджуються задачі прогнозування

величини і напрямку впливу соціального капіталу на ефективність міжнародної допомоги і економічне

зростання на прикладі реальних даних країн, що розвиваються. В роботі досліджено вплив міжнародної

фінансової допомоги на темпи економічного зростання в залежності від соціальноAкультурних характеA

ристик підприємств та суспільства.

Обгрунтовано оптимальний вимір соціального капіталу, для побудови якого був використаний факA

торний аналіз. Після цього був проведений регресійний аналіз гіпотези про ефективну взаємодію фінанA

сової допомоги з соціальним капіталом.

The article examines the magnitude and direction of the impact of social capital on the effectiveness of

international financial assistance based on economic, demographic and sociological data for developing countries

from World Bank and World Value Survey sources. The tasks of forecasting the magnitude and direction of

social capital's impact on the effectiveness of international assistance and economic growth are examined using

realAworld data from developing countries. The influence of international financial aid on the economic growth

rates depending on the socioAcultural characteristics of enterprises and society is investigated in the paper.

Developing countries, which attract additional funds from external sources in the form of loans, grants, etc.

in the process of implementing state institutional development programs, in their turn are marked by a transitional

stage of industrial development and transformation of the economy to a market economy and usually have a

lower standard of living than in the highly developed ones. countries.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Міжнародна допомога здебільшого являє собою

надходження від платників податків країни$донора, тож
очікується, що ресурси допомоги будуть використані з
найбільшою віддачею. Таким чином, необхідно розумі$
ти, яке середовище є сприятливим для виділення допо$
моги. Тому акцент у дослідженнях локалізації міжна$
родної фінансової допомоги перейшов від перевірки
ефективності міжнародної допомоги на дослідження
детермінантів ефективної міжнародної допомоги.

Для України питання міжнародної фінансової до$
помоги теж є актуальним (за оцінками Світового бан$
ку, у 2016 році Україна отримала понад 1,5 млрд дол.
чистої міжнародної допомоги, у 2017 році — майже
1,2 млрд дол.) і ми, як зацікавлена сторона, теж прагне$
мо знати, як досягти найбільшої ефективності для
міжнародної допомоги, яку Україні виділяють інші краї$
ни та міжнародні організаціїКожна нація має свої особ$
ливості, які змушують їх виділятися серед інших. Ці ха$
рактеристики включають культуру, світогляд і традиції,
властиві всім народам, і формують ментальність нації.
Це можна розглядати як фундаментальний атрибут,
який прямо чи опосередковано впливає на розмаїття
явищ, що стосуються певної країни. Ментальність
цілком може бути втілена в межах доволі абстрактного
поняття, соціального капіталу. Останній дає нам змогу
описати здатність країни використовувати іноземну
допомогу.

Соціальний капітал — це давня концепція, але актив$
но його досліджувати почали лише в 1990$х роках [5].
Досліджень про теоретичні та емпіричні аспекти со$
ціального капіталу стало значно більше саме за останні
два десятиліття. Вся концепція соціального капіталу
орієнтована на соціальні відносини, основні елементи
яких включають соціальні мережі, громадянську ак$
тивність, норми взаємності та узагальнену довіру. У
широкому сенсі вона визначається як колективний ак$
тив у вигляді загальних норм, цінностей, переконань,
довіри, мереж, соціальних відносин та інституцій, які
сприяють співробітництву та колективним діям для взає$
мної вигоди. Наразі науковці більше схиляються до дум$
ки, що соціальний капітал — це комплексна багатови$
мірна концепція, що має різні розміри, типи та рівні ви$
мірювання [3].

Factor analysis was used to construct the optimal measurement of social capital. In the process of research

on this topic, such methods of information processing and analysis were also used as methods of analysis, such

as correlation analysis, method of interpolation of data with intervals, regression analysis, analysis of boundary

effects, etc. The study also uses research methods such as formalization and visualization of conclusions,

abstraction from the general, and synthesis of new results.

Given social capital as a determinant of economic growth, development aid can be used more effectively. For

example, by improving the allocation of funds to regions with higher social capital. It can be argued that

investment in such regions will be more appropriate.

The optimal measurement of social capital, for which factor analysis was used, was substantiated. Thereafter,

a regression analysis of the hypothesis about the effective interaction of financial assistance with social capital

was conducted.

Ключові слова: соціальний капітал, фінансова допомога, WVS (World Value Survey), факторний аналіз,
Світовий банк.

Key words: social capital, financial aid, WVS (World Value Survey), factor analysis, World Bank.

Властивості соціального капіталу, такі як здатність
проявлятися як пояснювальна змінна у виробничій
функції, накопичення з часом, здатність покращувати
економічні показники, змога інвестувати в нього з очі$
куваними майбутніми вигодами, конвертованість і по$
треба в догляданні, дозволяють вважати його окремою
формою капіталу, хоча також висловлюються і певні
зауваження щодо використання терміну "капітал" по
відношенню до соціального капіталу. Дослідження со$
ціального капіталу залишається на ранній стадії, і кон$
цепція залишається нестійкою, схильною до специфіч$
них визначень, відсутністю загальних показників вимі$
рювання, нездатністю чіткої кількісної оцінки ефектів і
підлягають критикуванню. Концептуальна і вимірюваль$
на неточність призвела до схильності цієї концепції до
невизначеної інтерпретації, меншого емпіричного вико$
ристання та недооцінки її вартості [6].

Необхідні додаткові емпіричні дослідження та тес$
тування концепції на місцях для розробки загально$
прийнятих визначень та вимірів, які можуть чітко розд$
ілити та кількісно визначити його вплив на загальні про$
цеси розвитку.

У дослідженні громадської мережі громад у Сполу$
чених Штатах [2] було запропоновано думати про со$
ціальний капітал як про цінності окремих осіб, що сприя$
ють взаємодії між ними. самі. Співпрацюючи один з од$
ним, люди здатні створювати більше цінності. Питання
полягає в тому, чи впливають ці взаємні цінності, які
підвищують продуктивність певного суспільства, на ви$
конання допомоги, спрямованої на розвиток країни та
забезпечення її стійкості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вчених [6; 7] приводяться приклади країн
з поганим політичним середовищем, які використову$
вали допомогу для розвитку досить добре. Інша група
досліджень стверджує, що допомога є неефективною
незалежно від якості політики [9]. Крім того, [1] та [2]
показують, що корумповані уряди не отримують менше
іноземної допомоги, незважаючи на те, що немає жод$
них доказів того, що збільшення іноземної допомоги
зменшує корупцію.

Обговорення соціального капіталу стає досить
інтенсивним після того, як [8] привернув увагу до су$
спільних мереж та взаєморозуміння в рамках суспіль$
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ства. Незважаючи на низку подібних, але не однакових,
визначень соціального капіталу, вважається, що їхня
множина наближається до запропонованого визначен$
ня.

У міру активного обговорення соціально$культур$
них характеристик, очевидно, спостерігається їх вплив
на економічний розвиток. Автор [7] використовує куль$
туру з європейських історичних даних для вимірюван$
ня індикаторів індивідуальних цінностей і переконань,
щоб показати, що культурні фактори мають сильний
позитивний зв'язок з подальшим економічним розвит$
ком. Те, як він визначає культуру, досить схоже на більш
широке визначення соціального капіталу. Також його
підхід передбачає багатостороннє охоплення поняття
соціального капіталу за допомогою використання ме$
тоду головних компонент.

У нещодавньому дослідженні [4] вчені роблять вис$
новок, що соціальний капітал впливає на економічне
зростання завдяки інвестиціям у людський капітал. Вони
також приходять до висновку, що суспільства з вищим
соціальним капіталом краще поінформовані про свій
уряд і витрачають більшу частину свого валового дохо$
ду на державну освіту.

Що стосується відношення між іноземною допомо$
гою та соціальним капіталом, автори праці [6] були на
витоці дослідження впливу соціального капіталу на еко$
номічні результати. Їхній приклад показує відмінності
між трьома окремими проектами, які передбачають
сприяння соціальному капіталу в Кенії. Вони прийшли
до неочікуваного висновку, що саме проекти, що були
більш безпосередньо спрямовані на підвищення соціаль$
ного капіталу, мали менший вплив на соціальний капі$
тал.

Першу спробу в дослідженнях взаємозв'язків між
соціальним капіталом та соціальним капіталом зроби$
ли автори [2]. Вони знайшли, що соціальна згурто$
ваність, яка вимірюється рівнем етнічної фракціоналі$
зації, має позитивний вплив на ефективність допомоги.
Автори вважають, що соціальна згуртованість та інсти$
туційна якість підвищують ефективність допомоги.
Більш того, як тільки ці фактори враховуються, вплив
політичного середовища має тенденцію затухати. Це
служить зустрічним аргументом проти результатів,
отриманих y [3].

Інше дослідження, присвячене взаємодії допомоги
та соціального капіталу та їхнього впливу на економіч$

ний розвиток, було зроблено з використанням латино$
американської вибірки країн [4]. Автори вимірюють со$
ціальний капітал за рівнем довіри до країни. Вони прий$
шли до висновку, що вплив допомоги на зростання за$
лежить від рівня довіри, що означає, що допомога, ймо$
вірно, буде ефективною у випадку, якщо вона буде спря$
мована у регіон з високим рівнем довіри.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та аналіз впливу соц$

іального капіталу країн, що розвиваються, на рівень
ефективності застосування міжнародної фінансової до$
помоги задля покращення темпів економічного зростан$
ня та підвищення

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з найбільш притаманних особливостей со$
ціального капіталу є його неоднозначність, за яку кон$
цепція часто критикується. Однак ця особливість ро$
бить її просто імунізованою до конструктивної кри$
тики, оскільки в цьому полягає багато свободи у виз$
наченні соціального капіталу. OECD (Організація з
економічного співробітництва та розвитку) розрізняє
кілька його форм, розділяючи соціальний капітал на
три категорії (рис. 2): зв'язки (спільна ідентичність),
мости (простягаються за межі спільної ідентичності,
наприклад, далека дружба) і поєднання (зв'язки через
соціальні сходинки). Таким чином, соціальний капітал
описує щось схоже на продуктивність конкретного
суспільства (рис. 1).

Згідно з визначенням Комітету допомоги з розвит$
ку ОЕСD (DAC), термін "іноземна допомога" або "до$
помога у сфері розвитку" відноситься до фінансових
потоків, які кваліфікуються як офіційна допомога у
сфері розвитку, яка також визначається як сума грантів
та позик для країн$одержувачів допомоги, які:

1. Здійснюються офіційним сектором країни$доно$
ра.

2. З просуванням основного завдання економічно$
го розвитку та добробуту країн$реципієнтів як основна
мета.

3. На пільгових фінансових умовах, коли елемент
гранту складає не менше 25 відсотків.

Крім фінансових потоків, витрати на технічне
співробітництво включені до офіційної допомоги у сфері

Рис. 1. Три загальноприйняті категорії соціального капіталу
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розвитку; але гранти та кредити для військових цілей
виключені, як і платежі фізичним особам. Те ж саме сто$
сується приватної благодійної діяльності, комерційних
позик та прямих іноземних інвестицій.

Розробка концепції людського розвитку дозво$
лила сформулювати якісно новий, перспективний
підхід до розуміння суспільного прогресу та еконо$
мічного зростання. На основі концепції людського
розвитку обгрунтовано програму заходів, що ба$
зується на справедливішому розподілі виробничих
активів і доходів, орієнтованих на розвиток здібно$
стей і задоволення потреб людини, її максимально
активну участь в економічному, політичному і куль$
турному житті. Високий освітній рівень та здоров'я
мають велике значення для рівня добробуту людини
[8].

У рамках дослідження буде перевірено гіпотезу
впливу соціально$культурних характеристик на ефек$
тивність міжнародної допомоги на вибірці, що включає
76 країн, що розвиваються, принаймні в одній з шести
хвиль бази даних World Values Survey (WVS). Класифі$
кація розвинених країн взята з додатку до World
Factbook ЦРУ США, в якому ідентифікуються розви$
нені країни і ті, що розвиваються.

WVS дійсно передбачає величезну кількість соціо$
культурних характеристик. Але нам потрібно підібрати
ті, які впливає на економічне зростання (і, отже, мож$
ливо, впливають на ефективність допомоги, яка також
спрямована на економічний розвиток). На основі до$
сліджень у [3; 4] про взаємозв'язок між соціальними
нормами та економічним розвитком доречно зупинити$
ся на таких характеристиках, як взаємна довіра, пова$
га, послух і рівень індивідуалізму.

Раніше було виявлено, що довіра — важлива особ$
ливість, що сприяє економічному зростанню. Слід та$
кож пригадати, що автори [8] вважають, що іноземна
допомога є більш ефективною у середовищі з високим
рівнем довіри. Щоб виміряти рівень довіри, використо$
вується відповідь на запитання "Загалом кажучи, чи
можете ви сказати, що більшості людей можна довіря$
ти, або ви маєте бути обережними у спілкуванні з людь$
ми?".

Хоча визначення поняття рівню довіри може викли$
кати плутанину, ми не можемо стверджувати, що різно$
манітні визначення довіри є абсолютно неправильними
або нечіткими. Швидше за все, можна вважати, що до$
віру важко правильно зафіксувати. Для певного аналі$
зу достатньо показати, що довіра, як ми її визначаємо,
відноситься до відносно широкого набору конструктів,
як з точки зору літератури на дослідження довіри, так і
з точки зору щоденного використання терміна. Вузьке

визначення довіри не точно зображує багатий набір
понять.

Слід зауважити, що питання довіри у суспільстві
є актуальним і в України. Згідно з опитуваннями WVS
приблизно три з чотирьох респондентів в Україні у
2011 році вважали, що оточуючим їх людям не варто
довіряти.

Поняття рівня розвитку описує ситуацію, що спос$
терігається в даний час, а не відображає зміну динаміки
або очікуваний напрям прогресу. З кінця 1990$х років
країни, що розвиваються, як правило, демонструють
більш високі темпи зростання, ніж розвинені країни.

Країною, що розвивається, є країна з менш розви$
неною промисловою базою і низьким індексом людсь$
кого розвитку у порівнянні з іншими країнами. Однак
це визначення не загальноузгоджене. Також немає
чіткої угоди щодо того, які країни підходять для цієї
категорії. Однак ВВП країни на душу населення в по$
рівнянні з іншими країнами може бути одним із орієн$
тирів. І окремим показником є оцінка людського капі$
талу.

Кількісна оцінка людського капіталу необхідна з
таких причин: затрати на формування людського капі$
талу відповідної якості є реальними, і тому виникає по$
треба у вільних оборотних коштах, що зменшує поточ$
не споживання, результат реалізації людського капіта$
лу у виробничому процесі призводить до збільшення
національного багатства, відповідно з цим інвестиції у
розвиток людського капіталу збільшують національне
багатство країни, і, що найголовніше, сприяють еконо$
мічному зростанню.

За рахунок накопичення людського капіталу його
прибутковість підвищується до певного рівня, обмеже$
ного верхньою межею активної трудової діяльності, а
потім різко знижується. Формування людського капі$
талу потребує від самої людини та всього суспільства
значних і постійно зростаючих витрат. Інвестиції в
людський капітал повинні забезпечувати його власнику
отримання більш високого доходу. Вкладення в людсь$
кий капітал дають досить значний за обсягом, тривалий
за часом і інтегральний за характером економічний і
соціальний ефект.

Зауважимо також, що не усякі інвестиції в людину
можуть бути визнані вкладеннями в людський капітал,
а лише ті, що суспільно доцільні й економічно ефективні
[7]. Характер і види вкладень у людину обумовлені істо$
ричними, національними, культурними особливостями
і традиціями. Порівняно з інвестиціями в інші різні фор$
ми капіталу, інвестиції в людський капітал є найбільш
вигідними як з погляду однієї людини, так і суспільства
загалом (рис. 3).

Рис. 2. Класифікація міжнародної допомоги від країни5донора
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Емпірична оцінка починається з об'єднаної мо$
делі, побудованої, як у випадку із взаємозв'язком
між політичним середовищем і іноземною допомо$
гою і їх впливом на економічне зростання, дослід$
женим у [17]. Модель може бути отримана з неокла$
сичної моделі зростання. Гіпотеза полягає в тому, що
ця допомога матиме позитивний вплив на зростан$
ня, який, ймовірно, буде тимчасовим, якщо спостер$
ігається спадаюча природа приросту. Однак, можна
припустити, що рівень соціально$культурного роз$
витку країни$реципієнта може також вплинути на те,
наскільки ефективна ця допомога. Таким чином, до$
помога повинна розглядатися, включаючи її взаємо$
дію з соціальним капіталом при розгляді його впли$
ву на зростання.

Загальна специфікація моделі, що підлягає оцінці:

(1),
де:
1.  — різниця логарифмів ВВП на душу на$

селення за два послідовні періоди.
2. aid — змінна, що описує відносну кількість нада$

ної міжнародної допомоги.
3. social capital — змінна, що відповідає за соціаль$

но$культурні характеристики країни.
4. β

і
 — це коефіцієнти регресії для відповідних членів

рівняння (1).
X

j 
— набір контрольних регресорів.

Набір контролів включає регіональну категоріаль$
ну змінну (для врахування географічних перехресних
ефектів) та індикатор для країн, що перейшли в кате$
горію розвинутих протягом досліджуваного періоду.
Предметом основного інтересу є коефіцієнт взаємодії
між міжнародною допомогою та соціальним капіта$
лом.

Для дослідження ефекту на темпи економічного
зростання від певної зміни розміру наданої міжнарод$
ної допомоги при різних значеннях соціального капі$
талу проводиться аналіз граничних ефектів. Метод
полягає у тому, щоб дослідити знак і величину час$
тинних похідних досліджуваної зміни у середніх або
заданих значеннях інших змінних. Основний аналіз
стосується граничних ефектів міжнародної допомо$

ги, але враховуються і різні значення соціального ка$
піталу.

(2),

де:

1.  — частинна похідна від темпів зростання

по змінній міжнародної допомоги.
2. β

1
 — коефіцієнт регресії при змінній міжнародної

допомоги.
3. β

3
 — коефіцієнт регресії при змінній взаємодії

міжнародної допомоги з соціальним капіталом.
4. social capital — задане фіксоване значення со$

ціального капіталу.
На основі аналізу граничних ефектів можна зроби$

ти більш глибокі висновки щодо ефекту соціального
капіталу, якщо загальні коефіцієнти регресії виявлять$
ся статистично не значущими.

Отже, ми отримали композитний показник соціаль$
ного капіталу для регресійної моделі. Проаналізував$
ши його взаємозв'язок з окремими соціально$культур$
ними чинниками, ми можемо зробити висновок, що уза$
гальнюючий індикатор доволі добре репрезентує ко$
жен із показників, залишаючись рівномірно асоційо$
ваним із кожним із них. По$перше, жодна з окремо
взятих ознак соціального капіталу не корелює з іншою
окремо взятою. Тобто вони не мають чіткої лінійної
залежності і тому, щоб охопити ефект кожної з них, є
сенс у побудові комплексної величини. По$друге, скла$
дений соціальний капітал помірно корелює з усіма по$
казниками, тобто певною мірою описує зміну кожної
окремої величини. Насамкінець, сконструйований со$
ціальний капітал не має сильної кореляції з окремо взя$
тими індикаторами, а отже, не має сильної лінійної
асоціації з певним показником, завдяки чому можна
прийти до висновку, що є резон у використанні саме
комплексного індикатора на противагу якійсь окремо
взятій величині

Соціологічні дослідження приводять докази, що такі
показники, як довіра та повага до інших, рівень розвитку
індивідуалізму та покірності у суспільстві грунтовно та
багатогранно описують соціально$культурний профіль
країни. Об'єднуючи ці чинники в один загальний, скон$

Рис. 3. Структура генерації та прояву людського капіталу
як спорідненого фактору соцального капіталу
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струюваний на теоретичних припущеннях, може інтерп$
ретуватися як показник соціального капіталу країни.

А також провести дослідження, що буде охоплюва$
ти широку вибірку країн, що розвиваються, можливо,
використовуючи відкриті джерела міжнародних орга$
нізацій, що займаються збором економічних, демогра$
фічних, соціологічних даних тощо. Інформацію з таких
джерел можливо одразу отримати у вигляді, зручному
для проведення економічного та інформаційного ана$
лізу, використовуючи попередні нововведення. Для об$
робки такої інформації доцільно використовувати сис$
теми статистичного аналізу, які найбільш розповсюд$
жені у колі дослідників економічних та інформаційних
питань, наприклад, середовище R та система Stata.

Для регресійного аналізу соціального капіталу ви$
користовується перший фактор багатовимірної величи$
ни. Розташування точки по горизонтальній осі відобра$
жає різницю в рівні соціального капіталу: точки з ліво$
го краю відображають країни з низьким соціальним ка$
піталом, точки з правого краю вказують на країни з ви$
соким соціальним капіталом.

В усіх моделях соціальний капітал мав значний пози$
тивний вплив на темпи зростання, що проявляєьтся у по$
зитивному, значному за розміром та значущому статис$
тично коефіцієнті при відповідній змінній. Однак згідно з
результатами соціальний капітал має слабкий вплив на
міжнародну допомогу і скоріше діє на економічне зрос$
тання через інший неспостережений в рамках цього досл$
ідження чинник. Утім, у простій моделі сталих ефектів зі
звичайними стандартними похибками є наявність значу$
щого позитивного ефекту соціального капіталу на ефек$
тивність фінансової допомоги, що дозволяє констатува$
ти, що вплив соціального капіталу на ефективність міжна$
родної допомоги може бути позитивним.

Також з моделі сталих ефектів можна виявити ре$
зультат на підтримку пропонентів міжнародної допо$
моги. Збільшення частки міжнародної допомоги пози$
тивно асоціюється з економічним зростанням.

Аналіз граничних ефектів дозволив побачити, за яких
саме значеннях соціального капіталу і як відрізняється
ефективність міжнародної допомоги. Можна спостері$
гати, що цей ефект стає додатній і стає сильнішим зі зро$
станням соціального капіталу. Також є лише часткове
підтвердження тому факту, що за низького рівня соціаль$
ного капіталу вплив від збільшення міжнародної допо$
моги на темпи зростання може бути негативним.

Слід пам'ятати, що результати регресій були скоре$
говані відносно регіональних відмінностей, адже краї$
ни в деяких регіонах зростали значно швидше протягом
розглядуваного періоду. Наприклад, колишні країни
соціалістичного блоку (СНД та деякі інші країни Східної
Європи), країни Північної Азії та Близкього Сходу
спромоглися зростати швидше, порівнюючи з середні$
ми по вибірці показниками, тоді як країни Південної Азії
зростали повільніше (період їхнього активного розвит$
ку припав на більш ранні часи). Виокремивши такі ефек$
ти за допомогою географічної категоріальної змінної,
ми отримали коефіцієнти, незалежні від вибору регіону
розгляду.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Вперше взаємодія культурних особливостей і міжна$

родної допомоги була досліджена з урахуванням бага$
тогранності поняття соціального капіталу.

Попередні спроби прийти до загального консенсу$
су щодо ефективності міжнародної допомоги не були
успішними. Проте вивчення детермінантів ефективності
допомоги для розвитку є актуальною темою для до$
слідження. Було знайдено, що соціальний капітал має
визначний ефект на темпи економічного зростання, що
відображається у значному розмірі та статистичній зна$
чущості відповідних коефіцієнтів у регресійних моделях.

Проте вплив соціального капіталу на ефективність
міжнародної фінансової допомоги є ситуативним (з усіх
моделей лише в моделі сталих ефектів коефіцієнт взає$
модії був значущо позитивним). Тобто якщо соціальний
капітал і впливає на якість інвестицій в економіку, це
статистично справджується в основному у випадках
наявного високого рівня соціального капіталу та по$
мірних змін у режимі отримання міжнародної допомоги.

Література:
1. Adler P.S., Kwon S.W. Social capital: Prospects for a

new concept / Academy of management review. — Т. 27.
— №. 1. — 2012. — 24 c.

2. Alesina A., Weder B. Do corrupt governments receive
less foreign aid? / American Economic Review. — Т. 92. —
№. 4.— 2012. — 12 c.

3. Anselin L. Spatial effects in econometric practice in
environmental and resource economics / American Journal
of Agricultural Economics. — Т. 83. — № 3. — 2011. — 6 c.

4. Baliamoune M., Mavrotas G. Aid Effectiveness:
Looking at the Aid$Social Capital$Growth Nexus. — World
Institute for Development Economic Research (UNU$
WIDER), 2018. — 28 c.

5.  Miskiv G.V. (2015), "Credits of International Finan$
cial Organizations in the Economy of Ukraine", Financial
Space, p. 6.

6. Novik T., Vinnytskyi M. (2018), "Construction of a
hierarchical multidimensional model of social capital and
its verification on data on Ukraine and Poland", p. 18.

7. D'Onofrio A., and Giuseppe Maggio. (2018), "Does
Foreign Aid Fuel Trust?", available at: http://docs.aid$
data.org/ad4/files/wps17_does_foreign_aid_fuel_trust.pdf

8. Ponzetto G., Troiano U. Social capital, government
expenditures and growth. — National Bureau of Economic
Research. — № w24533. — 2018. — 32 c.

9. Марченко В.М., Мезенцева О.О. Оптимізація за$
стосування гнучких методик менеджменту в іт$проек$
тах. Ефективна економіка. 2020. № 1. — URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7568 (дата звер$
нення: 03.02.2020). DOI: 10.32702/2307$2105$2020.1.8

References:
1. Adler, P. S. and Kwon, S. W. (2012), "Social capital:

Prospects for a new concept", Academy of management
review, vol. 27, no. 1, p. 24.

2. Alesina, A. and Weder, B. (2012), "Do corrupt
governments receive less foreign aid?", American Economic
Review, vol. 92, no. 4, p. 12.

3. Anselin, L. (2011), "Spatial effects in econometric
practice in environmental and resource economics", American
Journal of Agricultural Economics, vol. 83, № 3, p. 6.

4. Baliamoune, M., and Mavrotas, G. (2018), "Aid
Effectiveness: Looking at the Aid$Social Capital$Growth
Nexus", World Institute for Development Economic
Research (UNU$WIDER), p. 28.

5. Miskiv, G.V. (2015), "Credits of International
Financial Organizations in the Economy of Ukraine",
Financial Space, p. 6.

6. Novik, T. and Vinnytskyi, M. (2018), "Construction
of a hierarchical multidimensional model of social capital
and its verification on data on Ukraine and Poland", p. 18.

7. D'Onofrio, A. and Giuseppe Maggio. (2018), "Does
Foreign Aid Fuel Trust?", available at: http://docs.$
aiddata.org/ad4/files/wps17_does_foreign_aid_$
fuel_trust.pdf (Accessed 11 Feb 2020).

8. Ponzetto, G. and Troiano, U. (2018), "Social capital,
government expenditures and growth", National Bureau of
Economic Research, vol. w24533, p. 32.

9. Marchenko, V. and Mezentseva, O. (2020), "Opti$
mization of application of flexible management techniques in
it projects", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available
at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7568
(Accessed 11 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307$2105$2020.1.8.
Стаття надійшла до редакції 12.02.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

27www.economy.in.ua

УДК 338.47

О. А. Князєва,
д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління,
Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, м. Одеса
ORCID ID: 0000G0002G9853G0637
М. А. Дем'янчук,
к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
ORCID ID: 0000G0002G3907G3464

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ

СУМІСНОГО РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

ІКТ З ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТРАНСПОРТУ

ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.2.27

O. Kniazieva,

Doctor of Economic Sciences, Full Professor Odessa National Academy

of Telecommunications named after O. S. Popov

M. Demianchuk,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance,

Banking and Insurance, Odessa I. I. Mechnikov National University

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FEASIBILITY OF COADEPLOYMENT
OF ICT INFRASTRUCTURE WITH TRANSPORT AND ELECTRICITY INFRASTRUCTURE

Становлення та формування інформаційного суспільства, цифровізація економіки спричиняє неA

обхідність форсованого розвитку сфери зв'язку та інформатизації на основі сумісного розгортання інфраA

структури ІКТ з іншими інфраструктурами. Тому метою роботи є розроблення методики оцінки доцільA

ності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання.

У роботі представлено процедуру доцільності такого розгортання та запропоновано методичний інструA

ментарій на основі віднесення населених пунктів, в яких доцільно розміщувати ключові об'єкти сумісної

інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання, до синього, червоного, жовA

того або зеленого пріоритету за критерієм відповідності із визначенням очікуваної доходності від сумісA

ного розгортання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання та урахуA

ванням витрат на її розгортання. Такий підхід дозволяє визначити доцільність сумісного розгортання

інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропостачання з урахуванням різних факA

торів і визначенням економічної ефективності до стадії проектування.

The incipience and formation of an information society, the digitalisation of the economy necessitates the

forced development of the communication and information sphere based on the coAdeployment of ICT

infrastructure with other infrastructures. Therefore, the purpose of the work is to develop a methodology for

assessing the feasibility of coAdeploying ICT infrastructure with transport and electricity infrastructure. The

paper presents the procedure for the expediency of such deployment, which consists of the following stages:

determining the possibility of coAdeployment of compatible infrastructure and forming an interim conclusion on

the principle possibility of coAdeployment and use of infrastructure in terms of the regulatory field, social factors,

etc.; selection of the most optimal technological solution for coAdeployment and formation of an interim conclusion

on the feasibility of coAdeployment and use in terms of the presence or potential emergence of demand for

communication services; estimation of total capital expenditures (investment volumes) and annual production

costs of common infrastructure maintenance, identification of potential consumers of services (taking into account

their solvent demand, discounting factors, national peculiarities of consumer basket formation, etc.) and

calculation of expected financial results; calculating the costAeffectiveness of coAdeployment based on the metrics
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою основою ефективного розвитку

національної економіки є наявність розвинутих та
стійких інфраструктур, які є стимуляторами економіч$
них та соціальних перетворень у країні. В умовах ста$
новлення та розвитку інформаційного суспільства, по$
всюдної цифровізації, починаючи з уряду країни і за$
вершуючи окремими громадянами, вирішальною є сфе$
ра зв'язку та інформатизації. Саме конвергенція сфери
телекомунікацій із сферою інформатизації (інформа$
ційних технологій) стала базисом розвитку національної
економіки та будь$якої сфери економічної діяльності,
ефективність якої базується постійно зростаючому по$
питі на обмін організованими бінарними, інформацій$
ними та іншого характеру даними та мережеві тран$
закції. Складовою сервісної (м'якої) інфраструктури
життєзабезпечення є транспортна система, яка через
розгалужену мережу та внаслідок використання циф$
рових технологій модернізується, стає більш ефектив$
нішою, створює нові цінності та підвищує якість транс$
портних послуг. Водночас в умовах обмеженості енер$
гетичних ресурсів забезпечення всіх сфер економічної
діяльності різними видами енергії та палива для досяг$
нення збалансованого та гармонізованого розвитку не$
обхідно забезпечити підвищення ефективності викори$
стання енергоресурсів. Тому важливим у сучасних умо$
вах створення та розвитку цифрових інфраструктур,
широкосмугового доступу до мережі Інтернет, які є ос$
новою цифрового розвитку як окремих суб'єктів гос$
подарювання, так і країни цілком є дослідження питань
щодо сумісної розбудови високотехнологічної інфрас$
труктури зазначених сфер на засадах державно$приват$
ного партнерства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на тотальну інформатизацію суспільно$
економічних процесів, ідентифікацію сили впливу ІКТ
на окремі виробничі процеси підприємств і економіку
країни загалом проблеми форсованого розвитку сфери
зв'язку та інформатизації стали предметом гострих дис$
кусій та предметом досліджень багатьох вчених та ана$
літиків провідних міжнародних організацій. Праці та$
ких вчених: М. Баліамун, Л. Беркман [1], Л. Варакін [2],
Л. Вейверман, П. Воробієнко, В. Гранатуров [4—5],
А. Джип [6], Р. Єнсен, Е. Іскан [7], Р. Кац [8], Б. Костик,
С. Нортон, В. Стеклов, А. Харді, Р. Хікс [9] та інших за$
слуговують окремої уваги. Загалом у своїх працях вони
наголошують на важливості розвитку сфери телекому$
нікацій з метою мінімізації розривів розвитку, зосеред$
жують увагу на визначенні потенційного впливу ІКТ на
економічне зростання, відзначають, що розвинена
інфраструктура сфери зв'язку та інформатизації змен$
шує трансакційні витрати підприємств та сприяє підви$
щенню продуктивності праці. Питання розвитку сталої
інформаційної інфраструктури, комунікаційної складо$

presented and drawing definitive conclusions about the feasibility and effectiveness of coAdeployment of the

infrastructure by comparing the values of net cash flow and velocity unit value indexes. A methodological toolkit

based on the classification of settlements where it is appropriate to place key objects of a compatible ICT

infrastructure with transport and electricity infrastructure is proposed, to one of the priority corridors according

to the criterion for determining the expected profitability of the coAdeployment of ICT infrastructure and

infrastructure the cost of its deployment. This approach makes it possible to determine the feasibility of coA

deploying ICT infrastructure with transport and electricity infrastructure, taking into account various factors

and determining costAeffectiveness at the design stage.

Ключові слова: інформаційне суспільство, цифровізація, сфера зв'язку та інформатизації, сумісне роз�
гортання інфраструктур, методичний інструментарій, доцільність.

Key words: information society, digitization, communications and informatization field, infrastructure co�
deployment, methodological tools, feasibility.

вої інформаційного суспільства на рівні інформаційних
комунікацій та телекомунікацій досліджували О. Бара$
нов [10], К. Іващук [11], Н. Дніпренка, О. Нестеренка,
О. Карпенко, В. Ночвай [12], О.Ж. Скибун тощо. Про$
блеми побудови сумісної інфраструктури досліджують$
ся, як правило, в межах однієї сфери економічної діяль$
ності різними підприємствами з метою зменшення витрат
або вирішення інших завдань. Однак в умовах транс$
формаційних змін на перший план виходять деякі аспек$
ти диверсифікації та конвергенції: конвергенції послуг,
обладнання мереж, інфраструктур, що забезпечить зба$
лансований та гармонізований розвиток підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення методики оцінки до$

цільності сумісного розгортання інфраструктури ІКТ з
інфраструктурою транспорту та електропостачання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процедура оцінки доцільності сумісного розгортан$

ня інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту
та електропостачання проводиться до стадії проекту$
вання та складається з таких етапів як визначення мож$
ливості сумісного розгортання сумісної інфраструкту$
ри; вибір найбільш оптимального технологічного рішен$
ня спільного розгортання; оцінка спільних капітальних
витрат (обсягів інвестування) і обсягів щорічних вироб$
ничих витрат на обслуговування спільної інфраструк$
тури, визначення потенційних споживачів послуг (з ура$
хуванням їх платоспроможного попиту, факторів дис$
контування, національних особливостей формування
споживчого кошика і т.п.); обчислення очікуваних
фінансових результатів і формування висновків про
доцільність спільного розгортання інфраструктури.

На етапі визначення можливості сумісного розгор$
тання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транс$
порту та електропостачання проводиться аналіз і оцін$
ка тих основних критеріїв діяльності елементів інфрас$
труктури, які мають принципово важливе значення для
спільної побудови. В результаті даного аналізу можли$
ве формування висновків про доцільність / недоцільність
спільного проекту на етапі проектування. Процедура
цього аналізу і оцінки така.

— виділення ключових факторів діяльності об'єктів,
які будуть "перетинатися" під час спільного розгортан$
ня. Можна використовувати технічні, правові, еко$
логічні, соціальні, організаційні, географічні, еко$
номічні, маркетингові та інші фактори. Метод експерт$
них оцінок, SWOT або PECT$аналіз або будь$які інші
підходи можуть бути використані для виділення кращих
з них;

— кожен ключовий фактор оцінюється відповідно
до системи, яка включає в себе оцінку показників. На$
приклад, технологічний фактор можна оцінити за та$
кими показниками: рівень залежності об'єкта інфра$
структури від наявності електроенергії; максимальна
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тривалість роботи об'єкта інфраструктури і т. д. У ре$
зультаті для кожного об'єкта формується оцінна таб$
лиця;

— отримані оцінки підлягають порівнянню ключо$
вих чинників для визначення наявності потенціалу су$
місності шляхом розрахунку допустимого відхилення
середніх значень (?KF). Для цього ми визначаємо серед$
ню оцінку ключового фактору (AEKF — Average
estimation of the key factor) за формулою:

(1),

де а
і
 — оцінка коефіцієнта за допомогою параметра

з індексами (наприклад, при 10$бальній системі не мен$
ше 1 балу  ;

n — кількість параметрів в межах фактору;
— загальне відхилення середніх значень ключових

чинників для визначення наявності потенціалу суміс$
ності можна розрахувати за формулою:

 
(2),

де   — середня оцінка ключового фактору з
індексом k для об'єкта автомобільного транспорту або
електропостачання;

  — середня оцінка ключового фактору з
індексом k для об'єкта інфраструктури ІКТ;

m — загальна кількість факторів;
— якщо під час порівняння  (принцип Паре$

то), відсутній потенціал сумісності між дорожнім транс$
портом об'єкта інфраструктури ІКТ і об'єктом інфрас$
труктури електропостачання.

Приклад розрахунку середньої оцінки ключового
фактору наведено в таблиці 1.

У таблиці 2 представлено приклад розрахунку рівня
сумісності об'єктів.

Приклад з таблиці 2 показує, що в середньому об'єк$
ти є сумісними, але відповідно до технічних чинників
існують певні проблеми, які будуть видні, коли показ$
ники будуть деталізовані. Тобто в таблиці також пока$
зані проблемні зони для кожного фактору.

На цьому етапі формуються проміжні висновки про
принципову можливість спільного розгортання і вико$
ристання інфраструктури з точки зору нормативно$пра$
вового поля, соціальних факторів і т.п.

У разі виявлення непереборних перешкод (правових,
геополітичних, кліматичних і т.п.) робиться висновок
про недоцільність розгляду питання в подальшому.

У разі виявлення достатній мірі сумісності об'єктів
формується база даних про територію спільного роз$
гортання і використання інфраструктури. У число да$
них необхідно включати дані про населені пункти, що
знаходяться вздовж потенційної лінії спільного розгор$
тання і використання інфраструктури; про національні
та міжнародні транспортні коридори, які перебувають
уздовж потенційної лінії розгортання інфраструктури
транспорту та електропостачання з зазначенням існу$
ючого і потенційного (відповідно до планів розвитку,
якщо такі існують) трафіку; про площі і чисельності на$
селення в цих населених пунктах із зазначенням струк$
тури вікового складу; про кліматичні і погодні умови,
які можуть впливати на процес будівництва і експлуа$
тації спільної інфраструктури; про середні доходи жи$
телів даного регіону і про структуру витрат домогоспо$
дарств (у частині частки витрат на послуги зв'язку і
транспорту); про рівень розвитку альтернативних видів
зв'язку (поштовий, супутниковий та ін.) і транспорту
(залізничного, авіаційного, гужового); про специфіку
регіону з точки зору наявності туристичних об'єктів,
міжнародних транспортних коридорів, проектів соці$
ально$економічного розвитку регіону і т.п., у резуль$
таті яких формується чи очікується зростання плато$

спроможного попиту на послуги транспорту і зв'язку;
про необхідний пакет документів для побудови як роз$
дільної, так і спільної інфраструктури (якщо такі є).

На цьому етапі також формується проміжний вис$
новок про доцільність спільного розгортання і викори$
стання інфраструктури з точки зору наявності чи по$
тенційного появи попиту. У разі, якщо попит на послу$
ги транспорту і зв'язку практично відсутній і не очі$
кується в найближчій перспективі, формується висно$
вок про економічну недоцільність спільного розгортан$
ня інфраструктури.

Однак у цьому регіоні можливо спільне розгортан$
ня інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту
та електропостачання в разі, якщо існують неекономічні
критерії доцільності (військово$політичні, екологічні,
міжнародні, соціальні і т.п.). Цей напрям вимагає окре$
мих досліджень і додаткового набору вихідної інфор$
мації.

Під час визначення населених пунктів, в яких до$
цільно розміщувати ключові об'єкти інфраструктури
(станційні споруди, автостанції та ін.) використовують$
ся такі критерії:

— щільність постійно проживаючого населення (на$
селений пункт може бути прийнятий як базовий для
розміщення ключових об'єктів інфраструктури, якщо
щільність населення на 25% і більше перевищує серед$
ню в регіоні (частка перевищення середньо щільності
може модифікуватися);

— наявність регулярного попиту з боку немісцево$
го населення (туристичні центри, транзиторні розв'яз$
ки, бізнес$центри, культові релігійні місця і т.п.) в об$
сязі 25% і більше від регулярного попиту (частка попи$
ту може модифікуватися);

— обсяг постійного транспортного трафіку (як ван$
тажного, так і пасажирського), який не менше ніж на
25% і більше перевищує середній в регіоні (частка пере$
вищення може модифікуватися);

— наявність сформованої соціально$побутової
інфраструктури і ринку праці (для скорочення витрат
на формування таких на період будівництва спільної
інфраструктури) в розмірі 25% і більше від середньої
забезпеченості аналогічної інфраструктурою в регіоні
(частка забезпеченості може модифікуватися).

№ Ключові 
фактори (j) 

Характеристики 
конкурентного 

статусу підприємства 

aij приклад по 
10 бальній 
системі 

1 Технічні показник 1 
показник 2 
показник 3 
показник 4 
….. 
середнє (або 
середньозважене *) 

7 
5 
9 
6 
 
6,75 

2 організаційні аналогічно  
3 географічні  аналогічно  

Таблиця 1. Приклад розрахунку середньої оцінки
ключового фактору

Примітка: * Якщо розрахунок йде за середньозваженим, то
додаються: колонка з вагою показника і колонка з показником з
урахуванням ваги.

Джерело: власна розробка авторів.

Ключові фактори Об’єкт 1 Об’єкт 2 Максимальне 
відхилення 

Технічні 6,75 5,4 6,75-5,4=1,35 
організаційні  7,5 8,4 8,4-7,5=0,9 
географічні  9,1 9,5 9,5-9,1=0,4 
…….    
середнє значення    0,88 

Таблиця 2. Приклад розрахунку рівня сумісності об'єктів

Джерело: власна розробка авторів.
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Далі всі населені пункти поділяються на групи за
ознакою наявності трьох перерахованих вище характе$
ристик. Пріоритет в розміщенні у цьому населеному
пункті ключових об'єктів спільної інфраструктури
віддається тим, в яких наявні не менше двох з трьох ха$
рактеристик.

Визначення частки потенційних активних користу$
вачів послуг транспорту і електропостачання заснова$
но на аналізі наявності регулярного попиту. Проводить$

ся аналіз доходів  , що припадають в середньому на
один кілометр дороги від бізнес$трафіку (транзитні па$

сажирські та вантажні перевезення) . Загальний

обсяг доходів обчислюється множенням на протяжність
конкретної дороги  :

 (3).

Визначення частки потенційних активних користу$
вачів послуг спільної інфраструктури на підставі аналі$
зу вікового складу в регіоні, розвитку соціально$побу$
тової інфраструктури, наявності регулярного попиту
немісцевого населення. Для цього проводиться аналіз
по всіх населених пунктах, що знаходяться вздовж лінії
розміщення спільної інфраструктури. Потенційними
активними користувачами послуг транспорту і зв'язку
вважатимемо осіб у віці від 18 до 65 років з точки зору
їх особистої платоспроможності. Далі на підставі да$
них про частку витрат на послуги зв'язку в структурі
витрат населення можна обчислити потенційний по$
стійний попит з боку постійно проживаючого населен$
ня (Potential constant demand from local population,

 ):

(4),
де   — частка витрат населення на послуги транс$

порту та зв'язку;
 — середні доходи населення (в національній або

іншій валюті);
  — частка платоспроможного населення (вік від

18 до 65 років);
  — населення регіону.

Одночасно доцільно враховувати можливість
збільшення попиту, і, як наслідок, витрат на послуги
транспорту і зв'язку в разі поліпшення якості, зрос$
тання асортименту і інших преференцій, які можуть ви$
никнути при спільному розгортанні. Цей коефіцієнт

  може бути визначено шляхом опитування потен$
ційних користувачів (вимагає проведення опитування
місцевого населення) або експертних оцінок (на
підставі результатів, отриманих за аналогічними про$
ектами). В результаті отримуємо ймовірне збільшення
попиту.

Таким чином, постійний потенційний попит
(Potential probable demand from local population, )
розраховується за формулою:

(5).
Водночас цей показник необхідно збільшити на такі

коефіцієнти:
— коефіцієнт, що враховує попит на послуги ІКТ з

боку страшніше вікової групи. Аналогічно попередніми
розрахунками, визначаються обсяги користування ІКТ
населенням старшої вікової групи  :

(6),
де   — частка населення віком від 65 років;

 — середня частка послуг транспорту і зв'язку,
яка використовується даною віковою категорією (за
100% приймається попит на аналогічні послуги осіб у
віці від 18 до 65 років);

— коефіцієнт, що враховує наявність регулярного
попиту з боку туристів  :

(7),
де  — кількість приїжджаючих;

 — середні витрати на послуги зв'язку для цієї ка$
тегорії користувачів;

— коефіцієнт, що враховує попит на послуги ІКТ з
боку дітей, які перебувають на забезпеченні батьків
( ). З огляду на те, що сучасна освіта передбачає ак$
тивне використання ІКТ, можна вважати, що діти віком
від 7 до 18 років є практично рівноправними користува$
чами. Тому коригування можна проводити виходячи з
того, що батьківський контроль блокує порядку 23—
25% контенту:

(8),
де  — частка дітей у віці від 7 до 18 років;

 — населення регіону;
 — частка контенту, неодержаного дітьми внаслі$

док батьківського контролю;
 — частка витрат населення на послуги зв'язку;
 — середні доходи населення (в національній або

іншій валюті);
— коефіцієнт, що враховує забезпеченість жителів

регіону соціальними сервісами (медичні, фінансові,
освітні та інші організації) в частині їх середньої віддале$
ності від населених пунктів. У разі значної віддаленості
цих об'єктів попит на послуги транспортної інфраструк$
тури буде зростати, що можна обчислити за формулою:

(9),
де  — частка населення, яка регулярно отримує

медичні, фінансові, освітні та інші послуги на значній
відстані від будинку;

 — частка витрат населення на послуги транспор$
ту;

 — середні доходи населення (в національній або
іншій валюті);

— коефіцієнт, що враховує наявність у населення
власного транспорту, що знижує попит на послуги
транспортної інфраструктури, визначається за форму$
лою:

(10),
де  — частка населення, що має власний транс$

порт;
Загальна формула розрахунку очікуваної прибут$

ковості (очікуваний обсяг щорічних надходжень від ек$
сплуатації об'єкта інфраструктури, EP) (за рік) буде
мати вигляд:

     (11).
Визначення витрат на спільне розгортання і вико$

ристання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою
транспорту та електропостачання відбувається на ос$
нові формування кошторису витрат виходячи з техніч$
ного проекту по кожному виду робіт, потім виявляють$
ся джерела додаткових витрат і / або напряму економії
витрат. У результаті формується сальдо по економії або
перевитрати коштів при спільному розгортанні. Після
чого формується єдиний кошторис по спільному роз$
гортання і використання інфраструктури ІКТ з інфра$
структурою транспорту та електропостачання, в який
враховані всі можливі джерела економії або додатко$
вих витрат.

У результаті формується загальна сума капітальних
витрат за проектом спільного розгортання і викорис$
тання інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транс$
порту та електропостачання.

Раціональним є розрахунок таких показників, як чи$
стий дохід, річний прибуток, чистий прибуток, грошо$
вий потік, коефіцієнт дисконтування, чистий та дискон$
тований грошовий потоки.
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Основою для оцінки економічної ефективності
спільного розгортання і використання інфраструктури
ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропоста$
чання є принцип зіставлення індексу швидкості пито$
мого приросту вартості (IS) для випадків сумісного роз$
гортання та окремого розгортання відповідних інфра$
структур.

На думку авторів, сумісне розгортання є більш ви$
гідним, ніж незалежне, якщо виконується умова:
швидкість індексу швидкості питомого приросту вар$
тості у випадку спільного розгортання і використан$
ня інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспор$
ту та електропостачання більше, ніж середня
швидкість аналогічних показників окремого розгор$
тання:

(12),

де  — індекс швидкості питомого при$
росту вартості при спільному розгортанні і використанні
інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та
електропостачання;

  — індекс швидкості питомого приросту вар$
тості при окремому розгортанні і використанні інфра$
структури ІКТ;

 — індекс швидкості питомого приросту вар$
тості при окремому розгортанні і використанні інфра$
структури транспорту та/або електропостачання.

Водночас індекс швидкості питомого приросту вар$
тості (при будь якому із трьох варіантів) розраховуєть$
ся як відношення чистої поточної вартості (NPV) до
суми інвестицій поточного року помножену на орієн$
товний період від початку реалізації проекту до його за$
вершення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблена методика дозволяє вста$

новити доцільність сумісного розгортання інфраструк$
тури ІКТ з інфраструктурою транспорту і електропо$
стачання та розрахувати її економічну ефективність з
метою прийняття рішення щодо сумісного розгортан$
ня інфраструктури ІКТ з іншими інфраструктурними
об'єктами на основі віднесення населених пунктів, в
яких доцільно розміщувати ключові об'єкти сумісної
інфраструктури ІКТ з інфраструктурою транспорту та
електропостачання, до одного з коридорів пріоритету
за критерієм відповідності із визначенням очікуваної
доходності від сумісного розгортання інфраструкту$
ри ІКТ з інфраструктурою транспорту та електропос$
тачання та урахуванням витрат на її розгортання. Роз$
гортання сумісної інфраструктури підприємствами
забезпечить синергетичний ефект економічного, соц$
іального, техніко$технологічного характеру не тільки
на рівні підприємства, а й на національному рівні спри$
яючи більш прискореній цифровізації економіки та
розбудови інфраструктур інших сфер економічної
діяльності.
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PARADIGM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RAILWAY COMPANIES

У статті розроблено парадигму інноваційного розвитку компаній, яка враховує основні загрози, що

перешкоджають інноваційному розвитку пасажирських компаній залізничного транспорту, а також

фактори, що є поштовхом до інноваційного розвитку цих суб'єктів господарювання. Авторами наголоA

шено, що до основних факторів, які безпосередньо впливають на діяльність підприємств, що займаються

залізничним туризмом, слід віднести: наявність розвиненої залізничної інфраструктури; наявність у безA

посередній близькості до залізниці розвиненої туристичної інфраструктури; наявність курортноAрекA

реаційних місць, які можуть бути цікаві потенційним туристам; попит на залізничний туризм; високий

рівень обслуговування впродовж надання туристичних залізничних перевезень; гнучка цінова політика.

Визначено теоретичноAметодологічні основи інноваційного розвитку компаній, які базуються на сеA

лективно відібраних наукових знаннях, методах і прийомах та спрямовані на формування системноAлоA

гічних результатів, що забезпечить активізацію інноваційного розвитку пасажирських компаній залізA

ничного транспорту.

Запропоновано методичний підхід та механізм інноваційного розвитку пасажирських компаній задA

ля підвищення ефективності їх функціонування за рахунок надання додаткових послуг туристичним

фірмам і агентам.

The article elaborates the paradigm of innovative development of companies, which takes into account the

main threats that hinder the innovative development of passenger companies of railway transport. Factors have

been developed that are the impetus for the innovative development of these entities.

The theoretical and methodological foundations of innovative development of companies based on selectively

selected scientific knowledge, methods and techniques are determined. They are aimed at the formation of systemA

logical results, which will stimulate the innovative development of passenger companies of railway transport.

It is proved that among the main tasks of today is the creation of innovative systems for the development of

companies that will meet the demands and challenges of the times. These tasks are updated in view of the active

participation of domestic companies in general civilization processes that require inAdepth understanding of

their own identity. In order to find its unique place in the conditions of fast development of innovations of the

modern intellectual platform.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На сьогодні структурні  перетворення в ук$
раїнській економіці мають великий вплив на діяльність
залізничних компаній, суттєво змінюючи механізми
управління процесами їхнього функціонування й об$
'єктивно спонукаючи ці компанії в умовах сучасного
ринку до пошуку нових креативних інструментів інно$
ваційного розвитку з метою забезпечення стратегіч$
них конкурентних переваг. Стратегія розвитку заліз$
ничних компаній, крім будівництва нових залізничних
ліній і модернізації інфраструктури, передбачає та$
кож розробку нових видів рухомого складу, підви$
щення якості перевізних послуг, їх ефективності й
безпеки. Тому перед АТ "УЗ" постало важливе зав$
дання — підвищення ефективності роботи пасажирсь$
кого господарства за рахунок: збільшення обсягів пе$
ревезень, оптимізації руху пасажирських поїздів,
збільшення кількості денних поїздів і організації за$
лізничних туристичних подорожей, що дозволить
знизити його збитковість.

Ефективне функціонування пасажирської компанії,
виконання стратегічних та тактичних завдань можливе
лише за умови активізації її інноваційного розвитку.
Таким чином, актуалізується проблема розробки тео$
ретико$методологічного підгрунтя та формування нау$
ково$практичних засад інноваційного розвитку паса$
жирських компаній.

Актуальність впровадження залізничного туризму
зумовлена завданнями, що поставлені в таких ключо$
вих документах: "Концепція Державної цільової програ$
ми розвитку туризму та курортів на період до 2022 ро$
ку", "Стратегія розвитку туризму та курортів на період
до 2026 року", а також Постанова Верховної Ради Ук$
раїни від 13.07.2017 № 1460$VIII "Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: "Розвиток туристич$

The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological postulates of innovative

development of passenger companies through the organization of railway tourism in modern economic conditions,

which are formed under constant influence of internal and external factors.

The concept of innovative development of a passenger company was developed. It allows to establish the

regularities of innovative management processes under conditions of dynamically changing exogenous and

endogenous environment. The mechanism of innovative development of passenger companies was created. The

essence of it is the systematic combination of socioAeconomic, motivational, organizational, legal and other

processes of management.

It is emphasized that the provision of a full range of tourist services, transfer services, sightseeing excursions

will allow the passenger companies to determine the scope of their activity in the organization of railway tourism,

as well as to determine rational conditions and areas of use of railway transport in a competitive market of tourist

services, while optimizing the financing of creative innovative.

Methodical approach to innovative development of passenger companies and increase their efficiency by

providing additional services to travel companies and agents. This approach takes into account the optimal

distribution of the functions of the railway company between the Ukrzaliznytsya joint stock company, tour

operators or agents and private companies and individuals.

Ключові слова: залізничний транспорт, залізничний туризм, інноваційний розвиток, парадигма інновац�
ійного розвитку, пасажирські компанії.

Key words: railway transport, rail tourism, innovative development, the paradigm of innovative development,
passenger companies.

ної індустрії як інструмент економічного розвитку та
інвестиційної привабливості України".

Таким чином, в умовах глобалізаційних змін еконо$
міки, що впливають на інноваційний розвиток паса$
жирських компаній, необхідно продукувати креативні
методи та форми їх розвитку, і одним із таких страте$
гічних економічно доцільних напрямків є організація за$
лізничного туризму.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Інновація виникає як наслідок використання резуль$
татів наукових досліджень і розробок, спрямованих на
удосконалення процесу виробничої діяльності, еконо$
мічних, правових і соціальних відносин у галузі науки,
культури, освіти, в інших сферах діяльності суспільства.
Цей термін може мати різні значення в різних контек$
стах, їхній вибір залежить від конкретних цілей виміру
чи аналізу [1].

Відповідно до Закону України "Про інноваційну
діяльність", інновації — це новостворені (застосовані) і
(або) удосконалені конкурентноспроможні технології,
продукція чи послуги, а також організаційно$технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційно$
го чи іншого характеру, що істотно поліпшують струк$
туру і якість виробництва і (або) соціальної сфери.

О.Г. Кірдіна [2, с. 126] пропонує розглядати іннова$
цію на залізничному транспорті як реалізований пріо$
ритетний напрямок розвитку залізничної галузі, що є
результатом науково$творчого пошуку суб'єктів галузі,
який приводить до отримання принципово нових (від$
сутніх раніше) результатів різного характеру (тех$
нічних, організаційних, технологічних, фінансових та
ін.) та корисності внаслідок використання.
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Інноваційна діяльність на залізничному транспорті
— це комплексний процес створення нових або удоско$
налення існуючих транспортних послуг (товарів) на
основі розробки, впровадження прогресивних техніко$
техно$логічних, організаційно$економічних та управ$
лінських рішень, комерціалізації сучасних споживчих
форм; охоплює етапи життєвого циклу товару (послуг)
від зародження ідеї і до впровадження інновацій у ви$
робництво [3].

Інноваційна діяльність на залізничному транспорті
має власну специфіку, зумовлену специфікою самої га$
лузі, її капіталомісткістю, інерційністю, повільною
окупністю інвестицій тощо. На залізничний транспорт
припадає більше половини всього вантажообігу, тому з
розвитком залізниць пов'язані інші галузі економіки.
Крім того, залізничний транспорт є досить матеріало$
місткою та енерговитратною галуззю, де впроваджен$
ня інновацій з метою економії витрат може дати знач$
ний ефект насамперед у масштабі країни.

Законодавчі основи розвитку залізничного транс$
порту України визначені в Стратегії розвитку залізнич$
ного транспорту на період до 2030 р. та Стратегічному
плані розвитку залізничного транспорту на період до
2030 р. Зазначимо, що в них взагалі немає слова "інно$
вація", але наведені напрямки розвитку, які неможливо
реалізувати без впровадження інновацій.

Останніми роками на залізничному транспорті інно$
ваційна діяльність спрямовується на впровадження
інформаційних технологій, логістичних принципів
організації перевезень, нових видів сервісного обслуго$
вування з наданням комплексу супутніх робіт, що має
на меті створення транспортних послуг високої якості
та нових споживчих характеристик.

1 липня 2017 р. у складі "Українська залізниця" була
створена філія "Пасажирська компанія", до складу якої
увійшли підрозділи пасажирських перевезень всіх шес$
ти регіональних філій. Таким чином завершився процес
формування вертикально$інтегрованої структури паса$
жирських перевезень у далекому сполученні. Після чого
заплановане розділення вертикалей всередині компанії
на ремонтну, експлуатаційну та інші.

Також формується й комерційна вертикаль: продаж,
маркетинг, непрофільні доходи. Заключний — п'ятий
етап полягає у створенні на базі філії "Пасажирська
компанія" залежного товариства ПАТ "Укрзалізниця"
— ПрАТ "Пасажирська компанія".

Для пасажирів такі нововведення також позитивні,
адже будуть запроваджуватися єдині стандарти обслу$
говування, екіпірування поїздів, однакові ціні на додат$
кові послуги в поїздах і на вокзалах. А головне — Укр$
залізниця забезпечить обсяги перевезення пасажирів
відповідно до існуючих потреб [4].

Ефективне функціонування пасажирської компанії,
виконання вищеперерахованих завдань можливе лише
за умови активізації її інноваційного розвитку. Таким
чином, актуалізується проблема визначення теоретико$
методологічного підгрунтя такого розвитку.

Проблеми інноваційної діяльності на залізничному
транспорті досліджують вітчизняні та закордонні вчені.
Зокрема, В.Л. Дикань та В.О. Зубенко, монографія яких
[5] присвячена забезпеченню ефективності інноваційної
діяльності підприємств залізничного транспорту;
В.Л. Дикань, О.Г. Кірдіна, І.Л. Назаренко, Ю.М. Уткіна,
у праці яких [6] розглянуто питання економіки та орга$
нізації інноваційної діяльності на залізничному транс$
порті; Є.М. Сич та В.П. Ільчук розробили концепцію
інноваційно$інвестиційного розвитку залізничного
транспорту [3; 7]; О.Г. Кірдіна розглядає концептуальні
основи інвестиційно$інноваційного розвитку залізнич$
ного комплексу та розробила концепцію управління
інвестиційно$інноваційним потенціалом залізничного
транспорту України [8—10]; О.Г. Дейнека у своїх пра$
цях аналізує інноваційно$інвестиційні підходи до роз$
витку галузі залізничного транспорту [11 та ін.]; О.М. Си$

нікова присвятила дисертаційну роботу [12] удоскона$
ленню системи планування інноваційної діяльності на
підприємствах залізничного транспорту з метою підви$
щення ефективності їх функціонування; Т.І. Дем'янен$
ко, у дисертації якої розроблено методичний підхід до
оцінки інноваційно$інвестиційного розвитку під$
приємств залізничного транспорту та стратегію адап$
тивного управління ним [13]; Л.Л. Калініченко, дисер$
тація якої присвячена проблемам підвищення інвести$
ційно$інноваційного потенціалу промислових підриємств
залізничного транспорту в умовах інтеграційних про$
цесів [14]; Г.В. Озерська, яка розглядає забезпечення
розвитку інноваційного потенціалу підприємств заліз$
ничного транспорту України [15]; І.Л. Назаренко, яка
розробила методику оцінки інноваційного потенціалу
локомотивного депо [16]; Н.В. Якименко, у докторській
дисертації якої [17], зокрема, теоретично обгрунтова$
но цілісну концепцію управління інноваційною сприй$
нятливістю залізничного транспорту; М.В. Корінь, яка
запропонувала економічний механізм забезпечення
інноваційного розвитку залізничного транспорту [18],
та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Незважаючи на велику кількість наукових праць у
теорії та практиці інноваційного розвитку пасажирсь$
ких компаній, питання організації розвитку залізнич$
ного туризму є недостатньо висвітленим і потребує по$
дальшого вдосконалення.

Тому метою статті є розробка парадигми іннова$
ційного розвитку компаній, яка б врахувала основні за$
грози, що перешкоджають інноваційному розвитку па$
сажирських компаній залізничного транспорту, а також
фактори, що є поштовхом до інноваційного розвитку
цих суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Інноваційна діяльність на залізничному транспорті

— це комплексний процес створення нових або удоско$
налення існуючих транспортних послуг (товарів) на
основі розробки, впровадження прогресивних техніко$
технологічних, організаційно$економічних та управлін$
ських рішень, комерціалізації сучасних споживчих
форм; охоплює етапи життєвого циклу товару (послуг)
від зародження ідеї і до впровадження інновацій у ви$
робництво [3].

Інноваційна діяльність на залізничному транс$
порті має власну специфіку, зумовлену специфікою
самої галузі, її капіталомісткістю, інерційністю, по$
вільною окупністю інвестицій тощо. На залізничний
транспорт припадає більше половини всього вантажо$
обігу, тому з розвитком залізниць пов'язані інші га$
лузі економіки. Крім того, залізничний транспорт є
досить матеріаломісткою та енерговитратною галуз$
зю, де впровадження інновацій з метою економії вит$
рат може дати значний ефект, насамперед, у масштабі
країни.

Останніми роками на залізничному транспорті інно$
ваційна діяльність спрямовується на впровадження
інформаційних технологій, логістичних принципів
організації перевезень, нових видів сервісного обслуго$
вування з наданням комплексу супутніх робіт, що має
на меті створення транспортних послуг високої якості
та нових споживчих характеристик.

Як зазначено у монографії [19], ринок залізничних
туристичних послуг буде формуватися за двома напря$
мами. Перший передбачає переключення частини
клієнтів з автомобільного туризму на залізничний транс$
порт, оскільки нові сучасні вагони більш надійні, без$
печні, комфортні й не потребують проживання в готе$
лях. Другий — це використання існуючих та нових вузь$
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ких колій в основному у важкодоступних районах За$
карпаття та Західної України для залучення додатко$
вих вітчизняних та закордонних туристів.

Серед найголовніших завдань сьогодення є створен$
ня інноваційних систем розвитку компаній, які відпові$
датимуть вимогам і викликам часу. Зазначені завдання
актуалізуються з огляду на активну участь вітчизняних
компаній в загально цивілізаційних процесах, що вима$
гають поглибленого осмислення власної ідентичності,
з метою знаходження свого унікального місця в умовах
швидкого розвитку інновацій сучасної інтелектуальної
платформи.

Після проведення акціонування державного під$
приємства "Укрзалізниця" на перший план вийшло пи$
тання створення нової моделі управління на залізнич$
ному транспорті, яка б дозволила максимально швидко
залучити кошти вітчизняних та закордонних інвесторів
на розвиток та оновлення застарілої інфраструктури та
зношеного рухомого складу. На нашу думку, одним із

перспективних напрямів інвестування коштів є розви$
ток залізничного туризму, який займає значну долю
надходження коштів у місцевих та державних бюдже$
тах інших країн.

Проблема організації туристичних залізничних пе$
ревезень в Україні існує з моменту отримання держа$
вою незалежності. Внаслідок об'єктивних та суб'єктив$
них причин вже майже два десятиліття цей вид туризму
майже зник, тож потрібні нові принципові підходи до
його відродження та розвитку. Залізничний туризм має
свою специфіку, а отже потребує спеціальної методо$
логії для забезпечення його інноваційного розвитку, з
метою власного розвитку та послаблення конкурентно$
го впливу з боку поки що доволі популярного автомо$
більного та морського туризму.

На наш погляд, до основних факторів, які безпо$
середньо впливають на діяльність підприємств, що
займаються залізничним туризмом, слід віднести: на$
явність розвиненої залізничної інфраструктури; на$

Рис. 1. Парадигма інноваційного розвитку компаній



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/202036

явність у безпосередній близькості до залізниці роз$
виненої туристичної інфраструктури; наявність курор$
тно$рекреаційних місць, які можуть бути цікаві потен$
ційним туристам; попит на залізничний туризм; висо$
кий рівень обслуговування впродовж надання турис$
тичних залізничних перевезень; гнучка цінова політи$
ка тощо.

Теоретично$методологічні основи інноваційного
розвитку компаній, що покладено в формування пара$
дигми (рис. 1), базуються на відібраних теоріях пред$
ставників економічних шкіл про конкретні методи й
прийоми науково$емпіричного пізнання, які є основою
компоненту інноваційної діяльності; на дослідженні
взаємозумовленості, взаємозв'язку й залежності систем
знань та систем діяльності; дослідженні структури, ло$
гічної організації, методів і засобів раціонально$рефлек$
сивної свідомості та спрямовані на формування систем$
но$логічних результатів, якими визначено складність,
багатогранність і міждисциплінарний статус проблеми
інноваційного розвитку компаній, що зумовлює не$
обхідність її вивчення в системі координат, утворених
різними рівнями методології науки, та формує пріори$
тети парадигми розвитку.

Надання повного комплексу туристичних послуг,
трансферних перевезень, оглядових екскурсій дозволяє
пасажирським компаніям визначити сферу своєї діяль$
ності під час організації залізничного туризму, раціональні
умови та зони використання залізничного транспорту на
конкурентному ринку туристичних послуг, оптимізувати
фінансування креативних інноваційних проектів.

Методичний підхід щодо інноваційного розвитку па$
сажирських компаній та підвищення їх ефективності
функціонування за рахунок надання додаткових послуг
туристичним фірмам і агентам враховує оптимальний
розподіл функцій компанії, що надає туристичні послуги
залізничним транспортом, між акціонерним товари$
ством "Укрзалізниця", туристичними операторами або
агентами та приватними компаніями та особами (рис. 2).

У цьому контексті нами розроблено механізм інно$
ваційного розвитку пасажирських компаній (рис. 3).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

З метою досягнення високих економічних показ$
ників пасажирським компаніям необхідно розробляти,
продукувати та впроваджувати креативні інноваційні

Рис. 2. Методичний підхід щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній та підвищення їх ефективності
функціонування за рахунок надання додаткових послуг туристичним фірмам і агентам
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заходи для підвищення рівня розвитку шляхом органі$
зації залізничного туризму, що є важливою частиною
корпоративної відповідальності. Вважаємо, що необ$
хідно постійно досліджувати, аналізувати й розвивати
ініціативи інноваційного напряму, які створюють імідж
компанії та є основою збереження й оптимізації діяль$
ності компанії для формування соціального$економіч$
ного й фінансового потенціалу.

Ефективна адаптація компаній до змін у навко$
лишньому середовищі можлива лише за умови реалізації
превентивних заходів, спрямованих на підтримку їх

життєздатності та забезпечення конкурентоспромож$
ності, тобто в умовах постійного інноваційного розвитку.
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У статті проаналізовано концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіA

ки з обгрунтуванням дій та механізму її реалізації, які у вигляді фрагмента дерева цілей першого ряду

представлені комбінацією п'яти "М": модернізація виробничого потенціалу (передбачає створення конA

курентоспроможного інноваційноAсамодостатнього, експортноAорієнтованого аграрного сектору еконоA

міки, здатного забезпечити продовольчу безпеку й диверсифікацію економіки за рахунок придбання нової

техніки та технологій, розвитку племінного тваринництва, елітного насінництва, створення системи дерA

жавноAприватного інформаційного забезпечення), меліорація сільськогосподарських земель (збереженA

ня та розвиток зрошувального землеробства для створення міцної й стабільної кормової бази тваринA

ництва на основі довгострокового поліпшення компонентів природного середовища, збереження та підвиA

щення родючості грунтів, а також забезпечення надійної експлуатації гідромеліоративних систем), маA

лий агробізнес: підтримка та розвиток (створення умов, що стимулюють сільське населення до здійсненA

ня самостійної підприємницької діяльності та забезпечення якісного та кількісного зростання ефективA

них малих та середніх підприємств в аграрному секторі), мотивація праці працівників аграрного сектору

(для більш повного використання трудового потенціалу, застосування знань й умінь працівника, необхідна

сильна та стійка мотивація праці, що передбачає поєднання стимулів матеріального, морального й псиA

хологічного характерів), маркетингова інформаційна система (розвиток маркетингу сільськогосподарсьA

кої продукції сприятиме вирішенню однієї з головних проблем аграрного сектору формування ефективA

ної збутової системи). Визначено, що у розвитку аграрного сектору нашої країни застосовуються різноA

манітні економічні інструменти участі держави щодо створення сприятливого інноваційного клімату,

стимулювання малих інноваційних підприємств, впровадження нових технологій виробництва, індикаA

тивне ціноутворення, підтримка кредитування та страхування, пільги з оподаткування, субсидіювання,

програмноAцільове управління, але їх спрямованість вимагає коригування.

There were conceptual aspects of agrarian economy sector transformation strategy analyzed with actions

reasoning and mechanisms of its implementation, which being described as fragments of goals tree of the first

row were represented by the combination of five "M": modernization of production potential (it foresees creation

of competitive innovative selfAreliant export oriented agrarian economy sector, that will be able to ensure food

security and diversification of economy on account of new vehicles and new technologies purchase, development

of livestock farming, elite seed production, creation of publicAprivate information support system), agricultural

land reclamation (conservation and development irrigation agriculture for creation of solid and stable livestock

breeding feed supplies on the base of long term improvement of environment components, preservation and soil

enrichment, as well as irrigation systems reliable work), small sized agricultural business: support and

development, (creating such conditions that will stimulate rural population to carry out independent business
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегія трансформації аграрного сектору еконо$

міки в ринкових умовах характеризується її можливістю
забезпечувати позитивну динаміку підвищення рівня
життя сільського населення, використовуючи умови та
чинники джерел нової якості економічного розвитку, в
тому числі збалансованого відтворення соціального,
природно$ресурсного, інвестиційного й інфраструктур$
ного потенціалів, локалізованих на території країни. У
загальному вигляді під стратегією розуміють співвідно$
шення цілей та засобів економічного розвитку в довго$
строковому аспекті її політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ

та практичних питань щодо стратегії трансформації
аграрного сектору економіки внесли ряд вітчизняних
вчених$економістів: Васільєва Л.М., Малік М.Й., Мо$
гильний О.М., Пугачов М.І., Шпикуляк О.Г. та інші. У
наукових працях даних авторів розглянуто різні аспек$
ти цього питання, але потребують подальшого дослід$
ження концептуальні аспекти стратегії трансформації
аграрного сектору економіки з обгрунтуванням дій та
механізму її реалізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка концептуальних аспектів

стратегії трансформації аграрного сектору економіки
з обгрунтуванням дій та механізму її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Стратегії розвитку аграрного секто$

ру економіки України на період до 2020 року "…метою
Стратегії є створення організаційно$економічних умов
з метою ефективного розвитку аграрного сектору шля$
хом забезпечення єдності економічних, соціальних та
екологічних інтересів суспільства для стабільного забез$
печення населення якісною, безпечною, доступною
вітчизняною сільськогосподарською продукцією та
промисловості сільськогосподарською сировиною" [5].

Але як зазначає Пугачов М.І., "…реалізація Стра$
тегії має розпочатися після розробки й затвердження
програми розвитку аграрного сектору на період до
2020 року, Стратегія є баченням майбутнього розвитку
агарного сектору економіки країни, так за участю
співробітників Національного наукового центру Інсти$
тут аграрної економіки проект Державної цільової про$
грами розвитку аграрного сектору економіки на період
до 2020 року розроблено, проте до цього часу не розг$
лянуто Урядом" [4].

activity and ensure the qualitative and quantitative growth of efficient small and mediumAsized enterprises in

the agrarian sector), agrarian sector workers motivation (a strong and stable motivation is required for full

employment of working potential, knowledge usage and workers skills, that involves incentives of material,

moral and psychological nature) marketing information system )marketing improvement and development of

agricultural products will encourage solving one of the main agrarian sector problems that is formation of effective

distribution network). It has been determined that there are various economic instruments used for our country

agrarian sector development that the state is involved, which concern creation of favorable innovative climate,

stimulation of new small sized innovative enterprises, implementation of new production technologies, indicative

price determination, credit and insurance support, tax benefits, subsidy assistance, management by objectives,

but their orientation requires correction.

Ключові слова: аграрний сектор, концепція, механізм, стратегія, трансформація.
Key words: agrarian sector, concept, mechanism, strategy, transformation.

Голова Громадської спілки "Аграрний союз Украї$
ни" Геннадій Новіков наголосив "…сьогодні на розгляд
широкої громадськості пропонується концепція Стра$
тегії розвитку аграрного сектору України, яка має охо$
пити період з 2020 до 2030, фактично — це перший про$
грамний документ, який був написаний безпосередніми
учасниками аграрного сектору; вони вклали в концеп$
цію реальне бачення стану справ на селі та потреб пред$
ставників бізнесу" [6].

Проведене дослідження дало можливість обгрунту$
вати концептуальні аспекти стратегії трансформації аг$
рарного сектору економіки та механізм їх реалізації, які
є точками зростання якісного розвитку інституційних
параметрів. Досягнення головної мети передбачає реа$
лізацію підцілей, визначених ресурсним потенціалом
країни (регіону), здатним забезпечити розвиток аграр$
ного сектору в майбутньому. З сформульованої голов$
ної мети визначено цілі, які у вигляді фрагмента дерева
цілей першого порядку представлені комбінацією п'яти
"М". Елементи фрагмента дерева цілей мають такий
зміст.

1. Модернізація виробничого потенціалу.
Передбачає створення конкурентоспроможного

інноваційно$самодостатнього, експортно$орієнтовано$
го аграрного сектору економіки, здатного забезпечити
продовольчу безпеку й диверсифікацію економіки за ра$
хунок придбання нової техніки та технологій, розвитку
племінного тваринництва, елітного насінництва, ство$
рення системи державно$приватного інформаційного
забезпечення.

Дії:
— здійснити реконструкцію матеріально$технічної

бази аграрного сектору, розширити систему лізингу
сільськогосподарської техніки;

— розширити експортне фінансування поставок
вітчизняної сільськогосподарської техніки на експорт
через надання пільгових кредитів та лізингових пла$
тежів;

— освоїти випуск високопродуктивної сільськогос$
подарської техніки та запасних частин до неї на про$
мислових підприємствах;

— забезпечити перехід на енерго— та ресурсозбе$
рігаючі технології виробництва сільськогосподарських
культур з використанням техніки нового покоління;

— визначити перелік першочергових галузевих інно$
ваційних проектів на основі маркетингового вивчення
затребуваності результатів їх реалізації;

— передбачити для вітчизняних виробників сіль$
ськогосподарської техніки субсидії на розвиток еко$
логічності виробництва та продукції, що випускається;
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— створити систему моніторингу вивчення потреби
в інноваційних продуктах та технологіях й маркетинго$
вої підтримки просування сільськогосподарської про$
дукції;

— удосконалювати структуру посівних площ за ра$
хунок збільшення питомої ваги посівів озимих та зер$
нобобових культур, оптимізації площ кормових куль$
тур та соняшнику; ефективного використання селек$
ційних досягнень та системи насінництва сільськогос$
подарських культур;

— забезпечити заходи щодо реалізації відтворення
родючості грунтів, досягнень біологізації землеробства
за рахунок збільшення посівів багаторічних трав та си$
деральних культур;

— підвищити ефективність заходів захисту рослин
від бур'янів, хвороб та шкідників;

— забезпечити підвищення продуктивності всіх
видів тварин й птиці, стабілізувати зростання чисель$
ності худоби та птиці шляхом поліпшення селекційно$
племінної роботи, вдосконалення технології утриман$
ня та годування, раціонального розміщення худоби за
мікрозонами.

2. Меліорація сільськогосподарських земель.
Відповідно до "Стратегії розвитку аграрного секто$

ру економіки України на період до 2020 року" одним із
пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей є
"…відновлення зрошувальних та меліоративних систем;
стимулювання користувача (власника) землі до раціо$
нального використання і охорони земель сільськогос$
подарського призначення" [5].

Збереження та розвиток зрошувального земле$
робства для створення міцної й стабільної кормової
бази тваринництва на основі довгострокового по$
ліпшення компонентів природного середовища, збе$
реження та підвищення родючості грунтів, а також за$
безпечення надійної експлуатації гідромеліоративних
систем.

Дії:
— зберегти та забезпечити працездатність існуючо$

го меліоративного фонду;
— привести в порядок зрошувальні системи, оснас$

тити їх поливною технікою та сучасними технічними за$
собами;

— виконати програму робіт, спрямовану на вдоско$
налення способів та технологій поливу сільськогоспо$
дарських культур, збереження родючості грунтів та за$
побігання негативних екологічних наслідків зрошення
(підвищення рівня залягання грунтових вод, підтоплен$
ня територій тощо);

— здійснити реконструкцію зрошуваних ділянок для
використання малогабаритної дощувальної техніки
фронтальної дії;

— запобігти продовольчу залежність країни від
імпорту та постійного дефіциту продуктів харчування
вітчизняного виробництва.

3. Малий агробізнес: підтримка та розвиток.
Створення умов, що стимулюють сільське населен$

ня до здійснення самостійної підприємницької діяль$
ності та забезпечення якісного та кількісного зростан$
ня ефективних малих та середніх підприємств в аграр$
ному секторі. Істотно посилити роль малого та серед$
нього агробізнесу в соціально$економічному розвитку
можливо за рахунок підвищення їх продуктивності
праці.

Дії:
— сприяти розбудові правового, організаційного та

аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів підприє$
мницької діяльності;

— стимулювати фінансову підтримку пріоритетних
напрямів розвитку малого та середнього агробізнесу;

— сприяти підвищенню якості життя сільського на$
селення, що включає розвиток особистих підсобних
господарств населення, системи заготівель сільськогос$
подарської продукції, виробленої в особистих підсоб$

них господарствах населення, підсобних промислів та
виробництв, соціальний розвиток села;

— забезпечити доступ дрібнотоварних господарств
до фінансових ресурсів через розвиток системи мікрок$
редитування суб'єктів малого бізнесу;

— сприяти створенню спільних умов, що забезпе$
чують захист прав власності та виконання зобов'язань
за контрактами;

— забезпечити створення найбільш сприятливих
умов для горизонтальної та вертикальної інтеграції для
досягнення синергетичного ефекту й ефекту економії
від масштабів;

— сприяти якнайшвидшому формуванню якісної
ринкової інфраструктури.

4. Мотивація праці працівників аграрного сектору.
Як зазначають Малік М.Й. та Шпикуляк О.Г. "у час

соціально$економічної кризи зростає необхідність по$
кращення якісних параметрів працівників села, проте в
значній мірі кадри для аграрної галузі готуються без
врахування здібностей та творчих можливостей молоді
до обраної професії, без обгрунтування мотиваційного
вибору саме сільськогосподарської діяльності [2].

Сільськогосподарська праця продовжує залишати$
ся малопривабливою, слабо механізованою та низько$
оплачуваною. Для більш повного використання трудо$
вого потенціалу, застосування знань й умінь працівни$
ка, необхідна сильна та стійка мотивація праці, що пе$
редбачає поєднання стимулів матеріального, морально$
го й психологічного характерів.

Дії:
— розробити та затвердити Державну цільову про$

граму "Розвиток кадрового потенціалу", оперативно
налагодити роботу з навчання та підвищення кваліфі$
кації управлінських кадрів й фахівців безпосередньо для
роботи в умовах СОТ;

— здійснити комплекс заходів щодо скорочення
сільського безробіття збільшення кількості зайнятих в
несільськогосподарських видах діяльності на селі;

— налагоджувати партнерські відносини між основ$
ними соціальними групами на селі в сфері вирішення
конкретних соціальних проблем розвиток взаємодії між
державою, суспільством та бізнесом;

— створити умови, що сприяють удосконаленню
розвитку відтворення "людського капіталу";

— створити умови для розвитку інтелектуального
капіталу та сприяти в отриманні якісної освіти;

— зміцнювати інститут сільській сім'ї як центр тру$
дового й морального виховання;

— розвивати соціальну, інженерну й архітектурну
інфраструктуру.

5. Маркетинг аграрної продукції.
Радикальні зміни в аграрному секторі зумовили ак$

туальність пошуку нових форм організації взаємодії між
учасниками відтворювального процесу в АПК. Розви$
ток маркетингу сільськогосподарської продукції сприя$
тиме вирішенню однієї з головних проблем аграрного
сектору формування ефективної збутової системи.

Дії:
— надання підтримки аграрним товаровиробникам

через стимулювання попиту й пропозиції за допомогою
створення Агентства з просування вітчизняної аграр$
ної продукції на зовнішні ринки, наділивши його повно$
важеннями щодо оперативного прийняття рішень у разі
недобросовісної конкуренції з боку учасників СОТ;

— надання допомоги щодо фінансування заходів,
пов'язаних з просуванням продукції виставки, семіна$
ри, допомога в отриманні сертифікатів;

— здійснювати закупівлі для державних та регіо$
нальних потреб у виключно вітчизняних товаровироб$
ників через державну контрактну систему;

— здійснювати реалізацію програм підтримки купі$
вельного попиту малозабезпеченого населення за до$
помогою розробки механізму видачі соціальних карт,
грантів органам соціального забезпечення та некомер$
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ційним організаціям через проекти "Безкоштовна їдаль$
ня", "Продуктові набори" тощо;

— стимулювати внутрішній попит на вітчизняні про$
дукти харчування за рахунок формування програм оп$
тимального раціону харчування в установах загально$
освітньої сфери, в збройних силах, правоохоронній си$
стемі;

— створити інформаційну базу використовуючи всі
засоби та види доведення інформації для забезпечення
потреб аграрних товаровиробників, переробних й об$
слуговуючих структур АПК та інших партнерів з агро$
бізнесу всіх форм господарювання;

— на основі існуючих загальноосвітніх та адмініст$
ративних структур АПК створити систему консульта$
ційної діяльності, нормативної та правової бази функ$
ціонування цієї системи;

— забезпечити ефективну роботу системи поширен$
ня оперативної інформації про інновації в аграрній еко$
номіці;

— прискорити адаптацію суб'єктів агробізнесу до
ринкових відносин за рахунок підвищення їх професій$
ної компетентності та інформованості.

Механізм реалізації стратегії. Міжнародна практи$
ка управління реалізацією стратегічних завдань розвит$
ку показує, що їх досягнення багато в чому залежить
від здатності органів державної влади вибудувати ефек$
тивний механізм прийняття реалізації рішень, спрямо$
ваних на досягнення стратегічної мети. У розвитку
аграрного сектору нашої країни застосовуються різно$
манітні економічні інструменти участі держави щодо
створення сприятливого інноваційного клімату, стиму$
лювання малих інноваційних підприємств, впроваджен$
ня нових технологій виробництва, індикативне ціно$
утворення, підтримка кредитування та страхування,
пільги з оподаткування, субсидіювання, програмно$
цільове управління, але їх спрямованість вимагає серй$
озного коригування:

— пряма участь держави у вигляді фінансування
певних програм з виробництва окремо значимих видів
продукції і, перш за все, скотарства, рослинного кор$
мового білка, окремих зернобобових культур;

— фінансування елементів інфраструктури (держав$
но$приватне партнерство);

— непряме регулювання бізнесу через оподаткуван$
ня.

А. Пряма фінансова участь держави будується на
сукупності нормативних правових актів, що мають лог$
ічний зв'язок та підпорядкованість й регламентують за$
стосування інструментів державного регулювання кон$
кретними методами. В якості основних повинні бути
обрані такі напрями:

— розробка програми підтримки інноваційного
агробізнесу з виділенням самостійного цільового бло$
ку системи заходів щодо формування та розвитку інно$
ваційного бізнесу переважно на кошти приватних інве$
сторів і перегляду діючого механізму витрачання коштів;

— забезпечення безперервності інноваційного цик$
лу "наука$виробництво", який включає механізми "по$
сівного" фінансування, пайового та венчурного фінан$
сування.

Механізм "посівного" фінансування передбачає ви$
ділення бюджетних коштів на безповоротній основі для
вивчення й обгрунтування комерційної перспективи
інноваційного продукту для діючих програм, розробки
бізнес$плану та виробництва дослідного зразка про$
дукції, а також реалізацію заходів з оформлення та охо$
рони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності.

Механізм часткового фінансування повинен забез$
печувати участь у фінансуванні комерційного впровад$
ження перспективних інноваційних продуктів на пово$
ротній платній основі (у формі бюджетного кредиту).

Бюджетні заклади вищої освіти отримали право
самостійно створювати господарські товариства, діяль$
ність яких полягає в практичному впровадженні резуль$

татів інтелектуальної діяльності, виняткові права на які
належать даними закладам. Цей закон потребує дооп$
рацювання, так серед основних рекомендацій держав$
ної та виконавчої влади можна виділити:

— розробку програм щодо формування "інновацій$
ної культури" в закладах вищої освіти;

— розробку та прийняття положень щодо створен$
ня та функціонування центрів трансферу технологій,
бізнес$інкубаторів та інших аналогічних організацій
інноваційної інфраструктури закладів вищої освіти, що
займаються створенням та супроводом діяльності гос$
подарських товариств;

— розробку програми багаторівневої системи підго$
товки кадрів для інноваційної сфери;

— сприяння створенню молодіжної інноваційної
інфраструктури в рамках закладу вищої освіти з надан$
ням організаційної, матеріально$технічної та інформа$
ційної підтримки.

Запропоновані заходи підтримки малого інновацій$
ного підприємництва дозволять сформувати так званий
"інноваційний пояс" навколо закладів вищої освіти, що
в кінцевому підсумку стане помітним внеском в іннова$
ційну інфраструктуру країни.

Б. Фінансування елементів інфраструктури (держав$
но$приватне партнерство). Основним предметом управ$
лінської діяльності органів виконавчої влади в страте$
гічному плані є інфраструктурні проекти. Успішність їх
реалізації багато в чому залежить від формування інсти$
туту державно$приватного партнерства. Під час реалі$
зації таких проектів держава бере відповідальність за
інфраструктурні об'єкти, а зоною відповідальності
бізнесу стає будівництво виробничих об'єктів, іннова$
ційних підприємств тощо.

У розвинених країнах де сформована інноваційна
інфраструктура, завдяки чому інноваційний процес про$
ходить досить ефективно. Основними блоками такої
інфраструктури є такі [1]:

— фінансовий блок включає різні венчурні, бюд$
жетні, страхові, інвестиційні фонди та інші фінансові
інститути;

— виробничо$технологічний та матеріальний блок
складається з технопарків та бізнес$інкубаторів, інно$
ваційно$технологічних центрів, центрів трансферу тех$
нологій тощо;

— інформаційний блок акумулює бази даних й
знань, а також різні статистичні, аналітичні, інфор$
маційні центри;

— кадровий блок представлений освітніми заклада$
ми із підготовки та перепідготовки кадрів з інновацій$
ного менеджменту, технологічного аудиту, маркетингу
тощо;

— експертно$консалтинговий блок включає органі$
зації, які займаються наданням послуг у сфері інтелек$
туальної власності, стандартизації, сертифікації.

В. Непряме регулювання бізнесу представляє собою
заходи загального характеру, спрямовані на зміцнення
агроекономіки. Це передусім інституційні рамки веден$
ня господарської діяльності, що відносяться до форму$
вання умов підприємництва. Одним з напрямів у розви$
нених країнах світу є посилення податкового стимулю$
вання інноваційної сфери за одночасного скорочення
прямого державного фінансування. Спеціальними по$
датковими пільгами, які стимулюють інноваційну
діяльність, є:

— повне списання поточних некапітальних витрат
на дослідження розробки при визначенні розміру опо$
датковуваного прибутку;

— перенесення термінів списання витрат на НДДКР
з оподатковуваної бази на найбільш сприятливий для
підприємства період;

— прискорена амортизація обладнання та будівель,
які використовуються для проведення НДДКР;

— податковий кредит, що дозволяє підприємствам
зменшувати нарахований податок на прибуток в розмірі,
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що дорівнює певному відсотку від здійснених витрат на
НДДКР.

У практиці агробізнесу рекомендується встановити
додаткові пільги у разі направлення коштів на модерні$
зацію та освоєння інноваційних технологій, проведен$
ня прикладних наукових розробок, розвиток інфраст$
руктури ринку, здійснення витрат капітального харак$
теру, екологізацію агропромислового виробництва [3].

Одним з елементів стратегічного управління пови$
нен стати моніторинг реалізації стратегії. Моніторинг
та оцінка стратегічного управління проводиться з ме$
тою забезпечення його реалізації та підтримки по$
стійної актуальності. З урахуванням результатів моні$
торингу приймаються рішення про підвищення ефектив$
ності використання ресурсів, коригування цілей та дій
стратегічного плану.

Моніторинг отриманих результатів дозволить за
допомогою системи показників оцінити якісні та
кількісні зміни, проводити координацію виконання за$
ходів та затвердження планів розподілу ресурсів, кори$
гування параметрів стратегічного плану й розробку пла$
ну дій на наступний період, вдосконалення організац$
ійно$управлінських механізмів реалізації стратегічного
плану, структури органів державної влади та місцевого
самоврядування.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало можливість обгрунту$

вати концептуальні аспекти стратегії трансформації
аграрного сектору економіки та механізм їх реалізації,
які є точками зростання якісного розвитку інституцій$
них параметрів. Досягнення головної мети передбачає
реалізацію підцілей, визначених ресурсним потенціалом
країни (регіону), здатним забезпечити розвиток аграр$
ного сектору в майбутньому. Таким чином, високі тем$
пи соціально$економічного розвитку аграрного секто$
ру економіки в довгостроковій перспективі багато в
чому залежатимуть від реалізації запропонованих стра$
тегічних напрямів. Агробізнес повинен бути максималь$
но інтегрований в соціально$економічне середовище, а
за результатами діяльності формувати новий рівень
якості життя населення й не суперечити потребам сус$
пільства. Водночас діяльність державних органів, спо$
соби та форми надання соціальних послуг, податкова й
бюджетна політики повинні створювати умови для роз$
витку аграрного сектору економіки та підвищення ефек$
тивності інвестиційної діяльності.
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У статті здійснено спробу проаналізувати світовий досвід встановлення соціальних зв'язків шляхом розвитку
діяльності туристичних підприємств. Детальний аналіз наукової літератури засвідчив відсутність наукових розвідок
у цьому напрямі. Тому у статті висвітлено сучасні прояви встановлення соціальних зв'язків між державами шляхом
організації системи міжнародного туризму.

Встановлено, що туризм нині вважається глобальним соціальноAекономічним явищем сучасного світу. У пракA
тичному плані індустрія туризму, потребує нового імпульсу в пошуці інновацій для обгрунтування своїх позицій в
конкурентній боротьбі. У теоретичному плані розробка інноваційної проблематики розвитку міжнародного туризму
привертає особливу увагу дослідників з низки причин.

Узагальнено, що нині економіка розвинених країн визначається передусім поняттям "інформаційна економіка".
Перехід до інформаційної економіки характеризується також поняттями: "глобалізація", "міжнародний обмін", "мульA
тиAкультурність" сучасного суспільства і зміною в структурі споживання (збільшення частки споживання послуг).
На сучасному етапі потреби суспільства в споживанні культурних, освітніх, розважальних послуг постійно зростаA
ють, що тягне за собою розвиток відповідних сфер сервісної діяльності. Однією з таких сфер сервісу є туризм, який
поєднує в собі виробництво і споживання матеріальних благ, надання та споживання послуг, а також пов'язаний з
міжнародним обміном. Інтенсифікація міжнародних економічних відносин і наднаціональність господарюючих
суб'єктів ринку стали можливими завдяки високим швидкостям передачі інформації, а отже, прискоренню виробниA
чих процесів. Ступінь інформатизації підприємства, галузі, країни сьогодні визначає багато в чому їх ефективність і
конкурентоспроможність.

Встановлено, що туризм як одна з форм міжнародних економічних відносин придбав у сучасних умовах величезA
них масштабів. Сфера міжнародного туризму в останні десятиліття активно розвивається, про що свідчать і дані
дослідження Всесвітньої туристичний бізнес організація по туризму (United Nations World Tourism Organization, далі
— UNWTO). Результати дослідження, представлені в документі "Барометр міжнародного туризму", показують, що в
області надходжень від міжнародного туризму в 2018 р. було встановлено новий рекорд. Сума світових надходжень
досягла 1,075 млрд дол. США (837 млрд євро) і виросла в реальному обчисленні на 4% в порівнянні з рівнем 2017 р.

The article attempts to analyze the world experience of establishing social ties through the development of tourism
enterprises. A detailed analysis of the scientific literature has revealed the lack of scientific researches in this area. Therefore,
the article highlights modern manifestations of establishing social ties between states through the organization of a system of
international tourism.

It has been established that tourism is now considered a global socioAeconomic phenomenon of the modern world. In
practical terms, the tourism industry requires a new impact on the search for innovation to find grounds for its position in the
competition. In theoretical terms, the development of innovative issues in the development of international tourism attracts
particular attention of researchers for a number of reasons.

It has been summarized that at present, the economy of developed countries is defined primarily by the concept of
"informational economy". The transition to the informational economy is also characterized by such concepts as "globalization",
"international exchange", "multiculturalism" of modern society and an alteration in the structure of consumption (increase in
the share of consumption of services). At the current stage, the needs of society to consume cultural, educational and entertaining
services are constantly growing, which subsequently causes the development of relevant areas of service activities. One such
area of services is tourism, which combines the production and consumption of material goods, the provision and consumption
of services, and is also related to international exchange. The intensification of international economic relations and the
supranationality of business entities of the market have become possible due to the high speeds of information transfer and,
furthermore, the acceleration of production processes. The degree of informatization of an enterprise, an industry and a country
as a whole nowadays largely determines their efficiency and competitiveness.

It has been defined that tourism, as one of the forms of international economic relations, has reached enormous scopes in
the current conditions. The field of international tourism has been actively developing in the recent decades, which is also
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш при$

буткових і динамічних галузей світового господарства.
Нині в ній зайнято понад 360 млн людей, тобто кожен де$
сятий працівник у світі, а за прогнозами фахівців турис$
тичної сфери, до 2020 р. кожна восьма працездатна люди$
на на планеті буде працювати в цьому секторі економіки.
Частка туризму становить близько 10% світового валово$
го продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світо$
вих споживчих витрат, 5% всіх податкових надходжень і
третину світової торгівлі послугами. За статистичними
даними Всесвітньої туристичної організації, в світі на$
лічується близько 80% країн, де в'їзний туризм входить
до першої п'ятірки провідних галузей експорту, в 40% є
основною експортною сферою, ще 40% — це держави, де
доходи від туризму перевищують 1 млрд дол. США [8].

Індустрія туризму дозволяє з успіхом вирішувати
ряд проблем економічного та соціального зростання в
країнах, що розвиваються і розвинених, — створює до$
даткові робочі місця, підвищує рівень життя корінного
населення, є важливим джерелом надходження інозем$
ної валюти, яка використовується для покриття бюд$
жетного дефіциту, виступає одним з напрямів експор$
ту. Зростання міжнародної конкуренції на туристично$
му ринку є додатковим фактором, який вимагає коор$
динації діяльності та економічного захисту учасників,
як на внутрішніх ринках, так і в сфері просування турп$
родуктів за кордоном. Отже, проблема кооперації зу$
силь туристичних підприємств різних країн для досяг$
нення певних економічних благ є актуальною для сьо$
годення. Водночас у процесі досягнення економічного
розвитку країн відбувається зміцнення певних соціаль$
них зв'язків між суб'єктами туристичної індустрії. Де$
тальний аналіз наукової літератури засвідчив
відсутність наукових розвідок у цьому напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу

встановити, що сучасні дослідники працюють над роз$
робкою проблем розвитку туристичного підприємства
(Р. Балашова [1]), феномену туризму у сучасному со$
ціокультурному просторі (О. Вишневська [2]), глобаль$
них трансформацій (А. Гальчинський [3]), (С. Сардак
[17—18]) сучасної географії туризму (А. Александро$
вой [4], В. Торяник [24]), управління індустрією туриз$
му з урахування передового світового досвіду (Дж. Лен$
нон [9], І. Сазонець [13—16]), економіки і організації ту$
ристично$готельного підприємництва (П. Пуцентейло
[12]), сталого розвитку туризму (Т. Ткаченко [19],
М. Корнєєв [23]), розвитку туристичного бізнесу регіо$
ну (І. Школа [20]). Разом з цим світовий досвід встанов$
лення соціальних зв'язків шляхом розвитку діяльності
туристичних підприємств не знайшов відображення у
сучасних дослідженнях.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є висвітлення сучасних проявів вста$

новлення соціальних зв'язків між державами шляхом
організації системи міжнародного туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Туризм нині вважається глобальним соціально$еко$

номічним явищем сучасного світу. У практичному плані
індустрія туризму, потребує нового імпульсу в пошуці

evidenced by the research by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). The results of the study presented
in the International Tourism Barometer document show that a new record has been set in the amounts of international tourism
revenues in 2018. The sum of global revenue reached 1,075 billion US dollars (837 billion euros) and increased up to 4% in real
estimation in comparison with 2017 indicators.

Ключові слова: туризм, соціальний туризму, туристичні підприємства, соціальні зв'язки.
Key words: tourism, social tourism, tourism enterprises, social ties.

інновацій для обгрунтування своїх позицій в конку$
рентній боротьбі. У теоретичному плані розробка інно$
ваційної проблематики розвитку міжнародного туризму
привертає особливу увагу дослідників з низки причин.

Адже нині економіка розвинених країн визначаєть$
ся передусім поняттям "інформаційна економіка". Пе$
рехід до інформаційної економіки характеризується
також поняттями: "глобалізація", "міжнародний обмін",
"мульти$культурність" сучасного суспільства і зміною
в структурі споживання (збільшення частки споживан$
ня послуг). На сучасному етапі потреби суспільства в
споживанні культурних, освітніх, розважальних послуг
постійно зростають, що тягне за собою розвиток відпо$
відних сфер сервісної діяльності й передбачає встанов$
лення міцних соціальних зв'язків між туристичними
підприємствами різних країн світу.

Однією з таких сфер сервісу є туризм, який поєднує
в собі виробництво і споживання матеріальних благ,
надання та споживання послуг, а також пов'язаний з
міжнародним обміном. Інтенсифікація міжнародних
економічних відносин і наднаціональність господарю$
ючих суб'єктів ринку стали можливими завдяки висо$
ким швидкостям передачі інформації, а отже, приско$
ренню виробничих процесів. Ступінь інформатизації
підприємства, галузі, країни сьогодні визначає багато в
чому їх ефективність і конкурентоспроможність.

Туризм як одна з форм міжнародних економічних
відносин придбав у сучасних умовах величезних масш$
табів. Сфера міжнародного туризму в останні десяти$
ліття активно розвивається, про що свідчать і дані дос$
лідження Всесвітньої туристичний бізнес організація по
туризму (United Nations World Tourism Organization, далі
— UNWTO). Результати дослідження, представлені в
документі "Барометр міжнародного туризму", показу$
ють, що в області надходжень від міжнародного туриз$
му в 2018 р. був встановлений новий рекорд. Сума світо$
вих надходжень досягла 1,075 млрд дол. США (837 млрд
євро) і виросла в реальному обчисленні на 4% в по$
рівнянні з рівнем 2017 р.

Міжнародний туризм — одна з важливих і швидко$
зростаючих галузей світової економіки, один з досить при$
буткових видів бізнесу, що привертає великі інвестиції,
забезпечує зростаючу зайнятість і надходження доходів,
у тому числі в державні бюджети багатьох країн. Фактич$
но в сучасній світовій економіці формуються елементи гло$
бальної туристичної системи, що включає цілу низку важ$
ливих самостійних інфраструктурних складових, як$от:
міжнародні мережі готелів, системи повітряних, водних і
наземних перевезень, комп'ютерні системи бронювання
квитків і місць. Тому без жодного перебільшення можна
говорити про народження нової повноцінної галузі еко$
номіки світового значення — туристичної індустрії з усі$
ма складними складовими її елементами, характерними
для інших галузей господарської діяльності.

Зростаючий попит на туристичні послуги в усьому
світі пояснюється, передусім, соціально$економічними
причинами (зростання доходів і вільного часу, збільшен$
ня термінів оплачуваних відпусток, достатній рівень пен$
сійного забезпечення, зміни в складі сімей в напрямку
зменшення числа дітей), а також низкою економічних
причин: прогресом у розвитку транспорту, його здешев$
ленням і доступністю, ослабленням валютних обмежень,
лібералізацією візового режиму, глобалізацією і комп'$
ютеризацією світової спільноти.

Все це, по$перше, свідчить про підвищення ролі
міжнародного туризму у світовій економіці і збереженні
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його популярності, а по$друге, про посилення конку$
ренції в даному секторі. Такий стан обумовлює не$
обхідність розвитку туристичної діяльності в рамках
окремої країни, з одного боку, на принципах, прийня$
тих в міжнародній практиці менеджменту, а з іншого —
на основі застосування інноваційних підходів.

Згідно зі щорічним рейтингом UNWTO, за 2018 р.
до числа найбільш відвідуваних країн світу увійшли
Франція, США, Китай, Іспанія та Італія. Найбільше ту$
ристів в 2018 р. традиційно відвідали Європу, тому не$
випадково в рейтингу першої п'ятірки представлені 3
європейські країни. Друге місце займає Азія, потім —
США, Африка і Близький Схід [8].

Прогнозуючи ситуацію на 2020 р., експерти UNWTO
вважають, що найперспективнішим в 2020 р. виявиться
азіатський напрямок. В Азії частка надходжень на 7%
вища за частку туристських відвідувань, в той час як в
Європі вона виявилася нижче на 8%. Таким чином, ту$
ристські витрати азіатського напрямку істотно переви$
щують європейські в розрахунку на одне відвідування. У
такій ситуації європейським країнам, що є традиційними
лідерами у світовій туріндустрії, необхідно розвивати
нові напрямки і застосовувати інноваційні рішення в ус$
талених сферах туристичного бізнесу. Ті ж європейські
держави, які тільки в останні роки почали займатися роз$
ширенням свого туристського сектора і залученням ту$
ристів, повинні більш активно застосовувати інноваційні
підходи до управління. Серед таких країн можна відзна$
чити Данію, яка володіє як історичними пам'ятками, так і
унікальними природними об'єктами, і яка проявляє зац$
ікавленість у розвитку не тільки міжнародного, а й внут$
рішнього туризму за різними напрямками.

Для того щоб активізувати розвиток міжнародного
туризму в Україні з метою формування додаткових над$
ходжень в бюджет і отримання доходів туристичними
підприємствами та приватними особами$підприємцями,
необхідно застосовувати прогресивні методи менедж$
менту, враховуючи досвід країн$лідерів туристичної сфе$
ри та світові тенденції розвитку міжнародного туризму.

Однією з найбільш істотних тенденцій розвитку
підприємств туристичної сфери є їх інтернаціоналіза$
ція і концентрація. На ринках надання туристичних по$
слуг спостерігається посилення концентрації капіталу
туристичних підприємств на основі їх злиття, поглинан$
ня більш конкурентоспроможними підприємствами
дрібних, що характерно як для внутрішньодержавні ту$
ристичного бізнесу, так і для міжнародного. Так, 13$ти
найбільшим туристичним корпораціям Франції нале$
жить близько 50%, а 3$м корпораціям Німеччини — до
70% туристичного ринку своїх країн [8]. Це сприяє фор$
муванню транснаціональних туристичних корпорацій з
вертикальної і горизонтальної інтеграцією, що дозво$
ляє їм, крім надання туристичних послуг, надавати ком$
плементарні, супутні послуги в сфері комунікацій,
транспорту, розваг, фінансової сфери, а також розта$
шовувати свої підприємства на територіях країн, що
користуються популярністю у туристів. Наведемо такі
кількісні підтвердження існуючих тенденцій: туристич$
ний оператор Бельгії "Suner" має комплекс готелів на
узбережжі Середземного моря: в Іспанії, Греції, Тунісі,
Італії, Марокко; туристичний оператор Іспанії
"Turesраnа" володіє представництвами в 28 країнах світу;
туристичний оператор Франції "Club Med" щорічно об$
слуговує 1,5 млн туристів через свої представництва в
36$ти країнах. У Франції найвідомішими в сфері турис$
тичного бізнесу є такі великі туристичні оператори, як
"Fram", "Jet Tours", "Frantour", у Німеччині — "TUI",
"NUR", "LTU", "ITS", у Великобританії — "Thomson",
"Air$tour". У Швейцарії туристичний оператор і агент
"Kuoni Travel Ltd." налічує 60 туристичних агентств
тільки в своїй країні і 16 — в інших країнах світу, а ту$
ристичний оператор і агент "Hotelplan" має 50 філій в
Швейцарії і близько 40 агентств в 7 європейських краї$
нах.

Управління такими підприємствами є надзвичайно
складним, оскільки вони повинні оцінювати глобальні
стратегічні альтернативи функціонування і розвитку,
прагнучи до планування і контролю своєї діяльності в
світовому масштабі, адаптуючи організаційну структу$
ру, процес управління, політику роботи з персоналом з
урахуванням національних особливостей.

Таким чином, транснаціональні туристичні корпо$
рації сприяють здійсненню обміну не тільки капіталом і
технологіями, а й людськими ресурсами, зокрема,
управлінським персоналом, який є їх головною конку$
рентною перевагою. Світова тенденція інтернаціоналі$
зації і концентрації капіталу в туристичній сфері ста$
вить перед туристичними підприємствами України
складну завдання адаптації до умов розвитку ринку ту$
ристичних послуг, на якому багато туристичні підприє$
мства приділяють увагу різним формам інформаційних
навчальних комунікацій для розвитку фахових компе$
тентностей працівників туристичної індустрії, що забез$
печує навчання співробітників в режимі "non$stop".

ВИСНОВКИ
Туристичні підприємства України, щоб бути конку$

рентоспроможними в сфері міжнародного туризму,
повинні забезпечити реалізацію такого режиму в про$
цесі управління персоналом, щоби кожен прийнятий на
роботу співробітник протягом перших днів професій$
ної діяльності проходив спеціальну адаптацію, під час
якої знайомився з загальними принципів і особливос$
тями своєї професійної діяльності, а також специфікою
роботи підприємства, його організаційної культурою.

Таким чином, туристичні підприємства України ха$
рактеризуються наявністю потенціалу розвитку в об$
ласті міжнародного туризму. Водночас вони повинні
враховувати тенденцію інтернаціоналізації і концент$
рації капіталу на ринку туристичних послуг, яка вису$
ває нові вимоги до менеджменту в сфері міжнародного
туризму, змістом компетентностей менеджерів, умовам,
методам і змісту їх професійної підготовки.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
вбачаємо у висвітлені пріоритетів розвитку туристич$
них підприємств та їх соціальної діяльності.
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STATE CONTROL OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF STATE FINANCE OF UKRAINE

За результатами аналізу компетенцій суб'єктів державного фінансового контролю в Україні встановA

лено органи, які уповноважені оцінювати ефективність цілеспрямованого впливу на процеси формуванA

ня, розподілу та використання державного бюджету, державних позабюджетних фондів грошових коштів

і фондів коштів суб'єктів господарювання державного сектора економіки. Виявлено, що Міністерство

фінансів України проводить оцінку ризиків від управління державним боргом, Міністерство економічA

ного розвитку, торгівлі та сільського господарства України — оцінює ефективність управління об'єктаA

ми державної власності. Наведено результати оцінки діяльності окремих суб'єктів управління державA

ними фінансами. Досліджено методологічні підходи до оцінки ефективності державного управління корA

поративними правами. Обгрунтовано доцільність оцінювання соціальної та бюджетної ефективності дерA

жавного сектора. Визначено, при проведенні яких форм фінансового контролю (аудит, моніторинг та ін.)

оцінюється ефективність управління державними фінансами. Встановлено, що Рахункова палата вваA

жає продуктивність, рентабельність і ефективність критеріями ефективного використання бюджетних

коштів. Проаналізовано показники контролю Рахункової палати і Державної аудиторської служби УкA

раїни. Визначено критерії, за якими оцінюються ефективні показники бюджетних програм. На підставі

звітних даних органів контролю здійснено аналіз таких показників. Окреслено напрями фінансового конA

тролю за складовими державних фінансів, критеріями ефективності управління ними та уповноважениA

ми суб'єктами. Проведене дослідження організаційноAметодичних і правових засад діяльності визначеA

них суб'єктів фінансового контролю показало, що комплексно ефективність управління державними

фінансами жоден з них не оцінює. Запропоновано шляхи вдосконалення контролю за виконанням бюдA

жетних програм зокрема та контролю за ефективністю управління державними фінансами загалом.

According to the results of the analysis of the competences of state financial control entities in Ukraine, it is

determinated the bodies that are empowered to evaluate the effectiveness of purposeful influence on the processes

of formation, distribution and use of the state budget, state extrabudgetary funds and funds of the public sector

economic entities of the economy. It is revealed that the Ministry of Finance of Ukraine carries out risk assessment

from the management of public debt, the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine —

evaluates the effectiveness of managing stateAowned objects. The results of the evaluation of the activities of

individual entities of state finance management are presented. Methodological approaches to assessing the

effectiveness of state corporate rights management are investigated. The feasibility of assessing the social and

budgetary effectiveness of the public sector is proved. It is established that the Accounting Chamber considers
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productivity, profitability, and efficiency to be the criteria for the efficient use of budget funds. The forms of

financial control are identified (audit, monitoring, etc.), the implementation of which assesses the effectiveness

of state finance management. The indicators of control the Accounting Chamber and the State Audit Service of

Ukraine are analyzed. Criteria by which evaluates the effective indicators of budget programs are determined.

Based on the reporting data of control authorities, an analysis of such indicators is carried out. The directions of

financial control over the components of state finances, criteria of effectiveness of their management and

authorized entities are outlined. A study of the organizational, methodological and legal foundations of the

activities of certain subjects of financial control showed that comprehensively the effectiveness of public finance

management is not evaluated by any of them. Ways for improving control over the implementation of budget

programs in particular and control of the effectiveness of state financial management in general are proposed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активний розвиток ринкових відносин, глобаліза$

ція економіки, наростання міжнародної конкуренції,
домінування ринку споживача, висока соціальна
мобільність обумовлюють необхідність впроваджен$
ня якісно нових підходів до управління державними
фінансами, які забезпечать сталий соціально$еконо$
мічний розвиток і високий рівень конкурентоспро$
можності національної економіки, підвищення якості
суспільних благ і задоволення змінних у часі суспіль$
них інтересів. Встановлення ступеня обгрунтованості
та досягнення поставлених цілей управління держав$
ними фінансами передбачає доцільність оцінювання
ефективності впливу на економічні відносини між дер$
жавою, з однієї сторони, та юридичними і фізичними
особами — з іншої, в результаті яких формуються
державний бюджет, державні цільові фонди та фон$
ди коштів суб'єктів господарювання державного сек$
тора економіки. Таке оцінювання здійснюється при
реалізації контрольної функції управління за раху$
нок певного критеріального апарату та методичних
підходів.

Ключові слова: фінансовий контроль, державний бюджет, державні позабюджетні фонди, державний сек�
тор, бюджетні програми.

Key words: financial control, state budget, state extra�budgetary funds, public sector, budget programs.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика державного фінансового контролю
належить до кола наукових інтересів багатьох дослід$
ників, серед яких: І. Басанцов, Т. Бондарук, Н. Виговсь$
ка, Л. Дікань, Н. Мельничук, Л. Савченко, Ю. Слободя$
ник, І. Стефанюк, О. Шевчук. Так, І. Басанцов у своїх
публікаціях досліджував сутність і призначення аудиту
ефективності та державний фінансовий контроль як
дійовий інструмент підвищення ефективності держав$
них цільових програм [1]. Критеріальний апарат до оці$
нювання результатів фінансового контролю пропону$
вали Н. Виговська [2] та І. Стефанюк [3]. Правові про$
блеми фінансового контролю стали предметом дослід$
жень Л. Савченко [4] Значний внесок у розвиток вітчиз$
няної системи фінансового контролю здійснили Л. Ді$
кань [5]. Теоретичні та методологічні засади державного
аудиту розвивала Ю. Слободяник [6]. В. Шевчук, Т. Бон$
дарук, Н. Мельничук досліджували проблеми бюджет$
ного контролю в системі управління державними фінан$
сами [7]. Віддаючи належне науковому доробку зазна$
чених вчених, й досі залишаються не вирішеними низка
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Рис. 1. Основні суб'єкти державного контролю в сфері державних фінансів

Джерело: розроблено автором.
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питань, пов'язаних, перш за все, з відсутністю устале$
них організаційно$методичних і нормативно$правових
засад державного фінансового контролю.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження організаційно$мето$

дичних і нормативно$правових засад державного
фінансового контролю, спрямованого на забезпечен$
ня ефективного управління державними фінансами,
що дозволить запропонувати напрями з їх удоскона$
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дієвість реалізації контрольної функції має важли$
ве значення для забезпечення ефективного управління
державними фінансами. Так, суб'єкти державного
фінансового контролю попереджають фінансові пору$
шення і злочини, сприяють викриттю та запобігають
виникненню тіньової економіки шляхом проведення
контрольних заходів, спрямованих на визначення ефек$
тивності і законності управління фінансовими ресурса$
ми й активами. Ці заходи можуть бути як зовнішніми —
проводяться уповноваженими державою контролюючи$
ми органами, незалежними аудиторськими фірмами,
громадськістю і міжнародними організаціями, так і
внутрішніми — проводяться уповноваженими власни$
ком (керівником) службами та особами як всередині од$
ного суб'єкта господарювання, так і в середині одного
міністерства, відомства.

В Україні функціонує достатньо розгалужена сис$
тема суб'єктів державного контролю в сфері держав$
них фінансів, які можна об'єднати у дві групи залежно
від їх підпорядкованості (рис. 1).

Визначена система органів контролю повинна знай$
ти відображення в кодифікованому нормативно$право$
вому акті, який варто прийняти з метою урегулювання
теоретико$організаційних і методичних засад держав$
ного фінансового контролю в Україні.

Доцільно зазначити, що не всі, зазначені на рисунку
1, органи фінансового контролю наділені функціями
щодо встановлення ступеня ефективності управління
окремими складовими державних фінансів. Наприклад,
Мінфін здійснює заходи з підвищення ефективності уп$
равління державним боргом [8, ст. 4.9]. З метою вико$
нання такого завдання цей орган проводить контроль
за ризиками (бюджетний, валютний, відсотковий, ризик
ліквідності, ризик рефінансування, ризик, пов'язаний з
управлінням боргом [9]) на підставі даних як про поточ$
ну макроситуацію, так і про перспективи розвитку світо$
вої економіки (рис. 2).

Водночас порядок, методи та математичний апарат
розрахунку ризиків управління державним боргом нор$
мативно не визначений.

Відмітимо, що Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (далі —
Мінекономіки) проводить оцінювання ефективності
управління об'єктами державної власності через визна$
чення встановлених у власній методиці показників, кри$
теріїв та оцінок [10].

До показників, на підставі яких оцінюється діяль$
ність суб'єкта управління державними коштами та ак$
тивами у галузевому розрізі відносять: соціально$еко$
номічні показники; показники фінансово$господарської
діяльності та виконання фінансових планів; показники
стану активів, зносу основних засобів; коефіцієнти
фінансової стійкості, покриття, платоспроможності. За
результатами проведеного аналізу показників діяль$
ності суб'єкта управління державної форми власності
визначається кількість балів, залежно від якої вистав$
ляється оцінка:

— позитивна — якщо нараховано від 45 до 60 балів;
— задовільна — якщо нараховано від 30 до 45 балів;
— негативна — якщо нараховано менше ніж 30 балів.
Проведений аналіз відкритих звітів Мінекономіки

показав, що, зокрема ДФС останніми роками працює на
задовільному рівні, а ПФУ — ефективно (табл. 1).

Як відомо, існує два підходи до оцінки ефективності
управління державним сектором економіки. Перший —
грунтується на прибутковості підприємств державної
форми власності (враховуються, зокрема, показники
прибутку, дебіторської і кредиторської заборгованості,
загальної вартості активів, а другий — на корисності
діяльності цих суб'єктів для суспільства (визначається
ступінь задоволення суспільних потреб, створення і ви$
користання необхідних суспільних благ, внесок суб'єкта
у зниження витрат приватного підприємництва та підви$
щення його конкурентоспроможності). Оскільки окремі
суб'єкти державного сектора економіки мають соціаль$
не призначення, вважаємо за доцільне рекомендувати
Мінекономіки оцінювати не лише економічну ефек$
тивність державного сектора, а й соціальну. Крім того,

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Відомості, що використовують для оцінки ризиків 

облік і результати моніторингу боргу

поточна макроекономічна ситуація (в тому числі показники бюджетно-податкової, 
грошово-кредитної та валютної політики)

ситуацію на внутрішньому ринку державних цінних паперів та/або облігацій 
місцевих позик і світовому ринку капіталу

прогнозний ресурсний баланс загального фонду державного бюджету ДКСУ 

перспективи розвитку світової економіки, що визначаються науково-дослідними 
установами, міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційними банками і 

компаніями, іншими фінансовими установами 

Рис. 2. Відомості, що використовуються для оцінки ризиків управління
державним боргом

Джерело: складено автором за даними [9].

Назва суб’єкта 2012 2016 2017 2018 
МОН неефективно задовільно негативно негативно 
Мінфін задовільно позитивно позитивно позитивно 
ДФС задовільно задовільно задовільно задовільно 
ПФУ ефективно позитивно позитивно позитивно 
ФДМУ неефективно задовільно задовільно негативно 
Мінсоцполітики задовільно позитивно позитивно позитивно 
Держаудитслужба - позитивно позитивно позитивно 
НБУ - позитивно негативно негативно 

Таблиця 1. Результати оцінки діяльності окремих суб'єктів
управління державними фінансами

Джерело: складено автором за даними [11].
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варто враховувати й бюджетну ефективність від функ$
ціонування суб'єктів державного сектора економіки, яка
має визначати як співвідношення між надходженнями
до бюджету від цих суб'єктів (податкові надходження,
орендна плата від передачі в оренду виробничих площ,
частина прибутку підприємств, яка перераховується в
бюджет за результатами року та ін.) та їх бюджетним
фінансуванням, капітальними інвестиціями.

Розрахунок бюджетної ефективності, з урахуван$
ням економічної та соціальної, дозволить визначити
доцільність утримання певного суб'єкта на балансі дер$
жави.

Варто зазначити, що Мінекономіки наділене повно$
важеннями щодо проведення "аналізу ефективності ви$
конання функцій з управління корпоративними права$
ми держави" [12, ст. 16.4], в той час як Фонд держмайна
уповноважено "проводити аналіз ефективності управ$
ління корпоративними правами держави, що перебува$
ють у сфері його управління" [13, ст. 5.3]. До 2012 р. діяв
Наказ ФДМУ "Про затвердження Критеріїв ефектив$
ності управління корпоративними правами держави"
[14], у якому виділено три групи критеріїв: комерційні,
некомерційні та ефективності прийняття управлінських
рішень органами управління об'єкта державної влас$
ності. За результатами аналізу цих критеріїв виставля$
лася ефективна, задовільна або незадовільна оцінки.
Водночас ця методика також не містила методичного
інструментарію оцінювання ефективності управління
корпоративними правами держави.

Проведене дослідження показало, що нерідко упов$
новажені суб'єкти державного фінансового контролю
взагалі не мають затверджених методичних рекомен$
дацій, які б урегулювали підходи до аналізу окремих
процесів. Так, у загальному доступі відсутні методичні
рекомендації Рахункової палати, яка законодавчо упов$
новажена здійснювати контроль за операціями, пов'я$
заними з державними запозиченнями та обслуговуван$
ням державного боргу.

Відмітимо, що Рахункова палата в межах аудиту
ефективності визначає продуктивність, результа$
тивність, економність використання бюджетних коштів;
законність, своєчасність і повноту прийняття управлі$
нських рішень учасниками бюджетного процесу; стан
внутрішнього контролю розпорядників бюджетних
коштів. Ці заходи спрямовані на підвищення ефектив$
ності процесів розподілу та використання коштів дер$
жавного бюджету. Так, частка виявлених порушень за
статтею "неефективне управління та використання
коштів" сягнула у 2013 р. 72,47% загальної суми виявле$
них порушень, а їх найбільший приріст порівняно з по$
переднім роком відбувся у 2017 р. — 61%. Це відбулось
на фоні зменшення як кількості проведених Рахунко$
вою палатою контрольно$перевірочних заходів, так і
кількості перевірених об'єктів, що, на нашу думку, зу$
мовлене зміною вектора мети контрольних заходів —
зосередженням не на кількості проведених контрольних
заходів, а на якості реалізації результатів попередніх
аудитів. Це також пояснює волатильність показників
неефективного управління коштами.

У частині формування централізованого фонду гро$
шових коштів органи Рахункової палати здійснюють
аудит як самих надходжень, так і їх адміністрування
контролюючими органами. Водночас як фінансовий
аудит, так і аудит ефективності, проводяться після
здійснення фінансово$господарських операцій, тобто
перевіряються результативні показники. У той час як
експертиза є формою попереднього фінансового конт$
ролю, адже проводиться на етапі планування держав$
ного бюджету. До форм поточного фінансового конт$
ролю можна віднести моніторинг, у межах якого на ре$
гулярній основі аналізується стан виконання держав$
ного бюджету протягом бюджетного року. Порядок
проведення цих форм контролю повинен бути регламен$
тований нормами права, що обумовлює необхідність

внесення змін у Закон України "Про Рахункову палату"
та розроблення відповідних методичних рекомендацій.

Зауважимо, що у відкритому доступі містяться лише
методичні рекомендації з проведення Рахунковою па$
латою фінансового аудиту [15], який спрямований на
встановлення законності формування, розподілу і ви$
користання державного бюджету України. Водночас
аудит ефективності передбачає оцінку [15]:

— своєчасності та повноти надходжень до держав$
ного бюджету;

— продуктивності, результативності та економності
використання бюджетних коштів;

— законності, своєчасності та повноти управлінсь$
ких рішень;

— стану внутрішнього контролю розпорядників
бюджетних коштів.

Тобто саме аудит ефективності дозволяє визначи$
ти ефективність управління державним бюджетом з
позицій оцінки результатів діяльності окремих суб'єктів
державного сектора економіки та господарських опе$
рацій. Водночас такий підхід не дозволяє отримати
комплексне уявлення про ефективність управління дер$
жавним бюджетом, адже не грунтується на якісних і
кількісних показниках ефективності планування дер$
жавного бюджету, організаційного забезпечення роз$
порядників бюджетних коштів та бюджетного контро$
лю. Усе це, на нашу думку, обумовлює необхідність роз$
робки методичних рекомендацій, які будуть враховува$
ти міжнародні вимоги до управління державним бюд$
жетом та вітчизняні особливості такої діяльності.

Варто відмітити, що органи Рахункової палати упов$
новажені здійснювати контроль за використанням фон$
дами загальнообов'язкового державного соціального і
пенсійного страхування коштів, наданих з державного
бюджету [15, ст. 7.1], або за зверненням управителів
відповідних державних позабюджетних фондів коштів
— аудит їх фінансово$господарської діяльності [15, ст.
7.7]. Отже, Рахункова палата комплексно та системно
не оцінює ефективність управління державними поза$
бюджетними фондами грошових коштів.

Аналогічні зауваження стосуються й оцінювання
ефективності управління фондами грошових коштів
суб'єктів господарювання державного сектора еконо$
міки загалом. Як вже відмічалось, Рахункова палата в
процесі проведення своїх контрольних заходів встанов$
лює закономірності та тенденції формування, розподі$
лу та використання фондів коштів окремих суб'єктів
господарювання з метою встановлення факторів, що
впливають на ефективність їх діяльності.

Підсумовуючи, зазначимо, що фінансовий контроль
Рахункової палати повною мірою не спрямований на
забезпечення ефективного управління державними
фінансами. Для усунення такого недоліку вважаємо за
доцільне законодавчо уповноважити Рахункову палату
як вищий орган фінансового контролю в Україні
здійснювати комплексну оцінку ефективності управ$
ління державними фінансами за методикою, що буде
представлена у наступних підрозділах роботи.

З метою формування системи стримувань та проти$
ваг функціями по оцінюванню ефективності функціо$
нування, зокрема державного сектора економіки, має
бути наділена Державна аудиторська служба України
(далі — ДАСУ). Важливо водночас, на нашу думку, за$
безпечити співпрацю, інформаційну взаємодію між пар$
ламентським та урядовим органами фінансового конт$
ролю, що дозволить об'єднати зусилля на забезпечен$
ня ефективності управління державними фінансами.

ДАСУ в межах своєї діяльності, як відомо, прово$
дить фінансовий контроль у формі інспектування, ауди$
ту, перевірки і моніторингу державних закупівель [16].
З усіх цих форм, лише аудит спрямований на оцінюван$
ня ефективності функціонування окремих суб'єктів
господарювання або окремих процесів. Так, державний
фінансовий аудит суб'єктів господарювання передбачає
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перевірку ефективності використання державних
коштів і активів та фінансово$господарської діяльності
суб'єктів господарювання державного сектора еконо$
міки [17]. Водночас методика оцінювання такої ефек$
тивності, відповідно до положень Постанови КМУ "Про
затвердження Порядку проведення Державною ауди$
торською службою, її міжрегіональними територіаль$
ними органами державного фінансового аудиту діяль$
ності суб'єктів господарювання", затверджується нака$
зом Держаудитслужби [18]. На наш погляд, варто зат$
вердити чіткі методичні рекомендації для оцінювання
ефективності функціонування суб'єктів державного
сектора економіки — бюджетних установ та державних
підприємств, які базуватимуться не лише на викорис$
танні методу фінансових коефіцієнтів, а й на оцінюванні
показників виконання фінансових і інвестиційних
планів, соціальної ролі підконтрольного суб'єкта (шля$
хом анкетування працівників та споживачів товарів
(робіт, послуг)).

Проте у 2018 р. Постановою КМУ затверджено Ме$
тодику розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяль$
ності та визначається періодичність проведення плано$
вих заходів державного нагляду (контролю). Відповід$
но до нормативно$правового акту, критерії ризиків роз$
робляються кожним окремим органом нагляду (тери$
торіальним підрозділом ДАСУ) та переглядаються раз
на три роки. З метою уніфікації підходів до формуван$
ня таких критеріїв у нормативно$правовому акті визна$
чено показники, що мають бути оцінені (рис. 3).

Відмітимо, що критерії та показники оцінювання
ступеня ризику господарської діяльності залежать від
сфери діяльності суб'єкта та цілей контрольного захо$
ду (життя та здоров'я людини, належна якість про$
дукції, немайнові блага, належна якість продукції, май$
нові блага, навколишнє природнє середовище, націо$
нальна безпека держави, інші суспільні інтереси). Вра$
ховуючи впроваджені у економічне життя інформаційні
системи [20] вважаємо за доцільне рекомендувати їх ви$
користання в якості джерел інформації для оцінюван$
ня ризиків господарської діяльності окремих суб'єктів
господарювання. На нашу думку, це позитивно позна$
читься на результативності фінансового контролю
органів ДАСУ в забезпеченні ефективного управління
державними фінансами в Україні.

Аудит державних цільових програм здійснюють як
Рахунковою палатою, так і органами ДАСУ. До основ$
них завдань аудиту останнього контролюючого органу
відноситься оцінювання ефективності планування,
управління, використання коштів державного бюдже$
ту та місцевих бюджетів для виконання програми, оцін$
ка їх цільового використання; ефективності виконання
завдань і заходів програми, досягнення цілей та очіку$
ваних результатів; законності та ефективності діяль$
ності об'єкта аудиту під час виконання програми [21, ст.

4.1]. Водночас у відповідному нормативно$правовому
акті відсутній чітко визначений порядок проведення оц$
інювання ефективності реалізації державних цільових
програм. Аналогічне зауваження стосується й Поряд$
ку проведення ДАС державного фінансового аудиту
інвестиційних проектів [22], й Порядку проведення
органами ДАС фінансового аудиту Пенсійного фонду
України, фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, у якому передбачено прове$
дення аналізу ефективності використання коштів дер$
жавних позабюджетних фондів [23]. Усе це обумовлює
необхідність розроблення методичних рекомендацій, які
розкриватимуть критеріальний апарат та методичний
інструментарій оцінювання ефективності використан$
ня суспільних фінансових ресурсів, що використовують$
ся на реалізацію державних цільових програм, інвести$
ційних проектів та пенсійне і соціальне забезпечення
громадян.

Під час здійсненні аудиту бюджетних програм орга$
ни ДАСУ перевіряють ефективність їх планування та ви$
конання [24], а також досягнення результативних по$
казників (затрат, продукту, якості, ефективності).
Основні критерії оцінки результативних показників
бюджетних програм наведено у таблиці 2.

Оцінка результативних показників бюджетної про$
грами дає змогу чітко визначити ефективність викорис$
тання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих
результатів та витрат, тривалість виконання бюджетної
програми, її необхідність і відповідність визначеній меті,
а також порівнювати результати виконання бюджетних
програм у динаміці за роками та між головними розпо$

Назва Характеристика 
Реалістичність
 

Визначається з урахуванням показників  
поточного стану та існуючих потреб 
економіки і суспільства, показників, 
визначених прогнозними документами щодо 
економічного та соціального розвитку, з 
одного боку, та можливостями ресурсної 
частини державного бюджету – з іншого 

Актуальність Узгоджується із програмними та 
стратегічними  документами, стратегічними 
цілями головних розпорядників, 
показниками результату їх діяльності в 
середньостроковому періоді, характеризують 
найважливіші аспекти очікуваного 
результату 

Суспільна 
значимість 
 

Висвітлює ефект, який отримують економіка 
та суспільство завдяки діяльності головного 
розпорядника, дають можливість оцінити 
вплив на економічний та соціальний 
розвиток, ефективність надання державних 
послуг 

Таблиця 2. Критерії оцінки результативних показників
бюджетних програм

Джерело: складено автором за даними [25].

Показники 

кількість 
суб’єктів 

господарювання 
у відповідній 
сфері, що 
підлягають 
контролю 

кількість 
порушень 
суб’єктами 

господарювання 
вимог 

законодавства у 
відповідній сфері 

за період не 
менш як п’ять 

років 

випадки настання 
негативних 
наслідків від 
провадження 
господарської 

діяльності за період 
не менш як п’ять 
років, їх масштаб, 
причини (умови) та 

їх кількість 

кількісних та якісних 
показників 

(характеристик) 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання 
у відповідній сфері, що 
вказують на можливість 
настання негативних 

наслідків від провадження 
господарської діяльності 

Рис. 3. Показники, що використовуються для обрання критеріїв оцінювання ступеня ризику
від господарської діяльності

Джерело: складено автором за даними [19].
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рядниками бюджетних коштів, визначати найефек$
тивніші бюджетні програми при розподілі бюджетних
коштів. Також це сприяє якісному та кількісному ана$
лізу стану виконання бюджетної програми щодо фінан$
сового забезпечення реалізації її заходів та ефектив$
ності виконання.

Загалом кількість проведених органами ДАСУ ауди$
тів виконання бюджетних програм не відрізнялась ста$
більністю — вона зменшувалася у 2012 р., у 2015 р., у
2016 р. на 26,92 %, 22,58%, 20,83% відповідно та зроста$
ла у 2017—2018 рр. на 215,79 % і 61,67 [26].

Зауважимо, що загальна кількість результативних
показників по 18 міністерствах становила у 2017 році —
4704, а в 2016 році — 4978. Найбільша кількість резуль$
тативних показників у 2017 році спостерігалась по
Міністерству молоді і спорту України — 629, Міністер$
ству охорони здоров'я України — 606 та Міністерству
освіти і науки України — 600 [27]. Зменшення кількості
результативних показників у 2017 р. порівняно з попе$
реднім роком відбулось по Міністерству екології та при$
родних ресурсів України — на 56%, Міністерству еко$
номічного розвитку і торгівлі України — на 44%,
Міністерству внутрішніх справ України — на 37%,
Міністерству освіти і науки України — на 22%, а також
Міністерству з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України — на 16%. Це
може свідчити про низьку якість бюджетного плануван$
ня, поставлення некоректних завдань та про те, що бюд$
жетні програми досить часто запроваджуються без
реальних розрахунків і грунтовних вимірів заходів до$
сягнення поставленої мети, без визначення чітких ре$
зультатів їх реалізації, а найголовніше, однозначних, об$
грунтованих обсягів і джерел фінансування.

Отже, невиконання усіх передбачених заходів бюд$
жетних програм підтверджує необхідність проведення
моніторингу бюджетних програм, який дасть змогу по$
передити економічно необгрунтовані завдання та не$
цільове і неефективне використання бюджетних коштів.
Саме тому, починаючи з 2019 року основним завданням
аудиту ефективності Державної аудиторської служби
України і Рахункової палати (далі — РП) стало здійснен$
ня зовнішнього оцінювання виконання заданих пара$
метрів бюджетної програми. Результати оцінки ефек$
тивності бюджетних програм цими органами фінансо$
вого контролю є підставою для прийняття рішень про
внесення в установленому порядку змін до бюджетних
призначень поточного бюджетного періоду, відповідних
пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджет$
ний період та до прогнозу бюджету на наступні за пла$
новим два бюджетні періоди, включаючи зупинення
реалізації відповідних бюджетних програм.

Під час здійсненя зовнішнього оцінювання виконан$
ня заданих параметрів бюджетної програми органи
державного фінансового контролю повинні проводити
розрахунок показників окремо для кожного завдання про$

грами (підпрограми). Оцінка ефективності бюджетних
програм уповноваженими органами державного фінан$
сового контролю здійснюється шляхом співставлення
показників поточного та попередніх періодів з ураху$
ванням певних критеріїв оцінки (табл. 3).

У випадку, коли кількість балів кінцевого результа$
ту загальної ефективності становить 215 і більше —
ефективність вважається високою, від 190—215 балів —
середньою, а менше 190 балів — низькою.

Усі зазначені вище критерії та підходи до визначен$
ня показників мають бути закріплені у загальнодержав$
ному нормативно$правову акті, шо дозволить створити
єдині системні засади та технології контрольної діяль$
ності, спрямованої на встановлення ефективності вико$
ристання бюджетних коштів. А їх оприлюднення доз$
волить громадянському суспільству в особі, зокрема не$
залежних аналітичних центрів, проводити аналогічне
оцінювання.

Активне впровадження інформаційних технологій
у сферу управління державними фінансами актуалізу$
вало необхідність проведення контролю у цій сфері. У
зв'язку з цим, 22.05.2019 р. КМУ відповідним норматив$
но$правовим актом визначив порядок здійснення орга$
нами ДАСУ аудиту законності та ефективності викори$
стання державних коштів і активів на впровадження
інформаційних технологій у державному секторі еко$
номіки України [29]. Водночас методичні підходи до оц$
інювання такої ефективності в нормативно$правовому
акті не виписані.

Отже, вищепроаналізовані суб'єкти зовнішнього
державного фінансового контролю оцінюють ефек$
тивність управління фінансово$господарською діяль$
ністю суб'єктів господарювання державного сектора
економіки та окремих аспектів управління державним
боргом, державним бюджетом, зокрема витрачання
бюджетних коштів. Водночас не усі зазначені напрями
контрольної діяльності забезпечені відповідними мето$
дичними рекомендаціями, які визначали б порядок, ме$
тодичний інструментарій та математичний апарат оці$
нювання ефективності цілеспрямованого впливу на дер$
жавні фінанси.

З метою забезпечення ефективності управління дер$
жавними фінансами України, на нашу думку, варто вдос$
коналити правові та організаційно$методичні засади
державного фінансового контролю за усіма інструмен$
тами управлінської діяльності. Авторське бачення на$
прямків забезпечення ефективності управління окреми$
ми складовими державних фінансів, з урахуванням вста$
новлених компетенцій розглянутих органів державно$
го фінансового контролю, наведено у таблиці 4.

Оскільки застосування інструментів контролю має
пролонговані на перспективу наслідки актуалізується
необхідність проведення стратегічного державного
фінансового контролю, який дозволить встановити
об'єктивність та обгрунтованість довгострокового і

Таблиця 3. Показники оцінки виконання заданих параметрів бюджетної програми

Джерело: складено автором за даними [28].
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середньострокового планування процесів
формування, розподілу і використання бюд$
жету, державних позабюджетних цільових
фондів та фондів грошових коштів суб'єктів
господарювання державного сектора еконо$
міки. Це позитивно вплине на виконання по$
ставленого перед фінансовим контролем
завданням по забезпеченню ефективності
управління державними фінансами.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначимо, що фінансо$

вий контроль як функція системи управ$
ління державними фінансами потребує
вдосконалення через:

— ухвалення кодифікованого норма$
тивно$правового акту, який дозволить си$
стематизувати теоретико$організаційні за$
сади зовнішнього державного фінансового
контролю за рахунок визначення базової
термінології, суб'єктів контролю, сфери їх
компетенцій та порядку здійснення фінан$
сового контролю;

— внесення змін у ЗУ "Про Рахункову
палату" в частині визначення порядку про$
ведення експертизи та моніторингу, що по$
зитивно позначиться на результативності
таких форм фінансового контролю;

— впровадження стратегічного держав$
ного фінансового контролю у діяльність Ра$
хункової палати, який дозволить встанови$
ти об'єктивність та обгрунтованість довго$
строкового та середньострокового плану$
вання процесів формування, розподілу і ви$
користання бюджету, державних позабюд$
жетних цільових фондів та фондів грошо$
вих коштів суб'єктів господарювання дер$
жавного сектора економіки;

— розроблення та впровадження у
практичну діяльність уповноважених
органів фінансового контролю методичних
рекомендацій за усіма видами контрольних
заходів;

— удосконалення методичних підходів
до оцінювання ефективності управління
об'єктами державної форми власності за$
галом, а не лише у галузевому розрізі через
оцінювання інтегрального показника при$
бутковості державного сектора та враху$
вання показників ступеня задоволення сус$
пільних інтересів і бюджетної ефективності
від фінансування держсектора економіки.
Крім того, з метою більш точного оцінюван$
ня ефективності діяльності суб'єктів дер$
жавного сектора вважаємо за необхідне пе$
реглянути бали, що надаються за виконан$
ня певного критерію, та відповідні оцінки;

— активізації використання у конт$
рольно$аналітичній діяльності суб'єктів
фінансового контролю інформаційних си$
стем, що містять відомості про фінансово$
господарську діяльність суб'єктів управлі$
ння державними фінансами (як$от: "Прозо$
рий бюджет"). Це дасть змогу моніторити
діяльність підконтрольних суб'єктів та ви$
користовуючи ризикоорієнтований підхід проводити
більш результативні контрольні заходи;

— створення єдиної бази даних про результати кон$
тролю державних фінансів уповноваженими державни$
ми органами (Рахункова палата, ДАСУ, ДКСУ та ін.). Це
дозволить забезпечити системність фінансового конт$
ролю, скоординованість діяльності відповідних суб'єктів
і позитивно позначиться на результативності їх конт$
рольних заходів;

— поступової зміни статусу РП з колегіального
органу на орган, що уповноважений приймати рішення
за результатами контролю по притягненню до відпові$
дальності підконтрольних суб'єктів (по типу судових
колегій, що діють у Франції, Бельгії, Греції та ін.);

— наділення Рахункової палати повноваженнями зі
здійснення комплексної оцінки ефективності управ$
ління державними фінансами, що сприятиме оптимізації
державно$управлінських відносин.

Таблиця 4. Напрямки фінансового контролю, спрямованого
на забезпечення ефективного управління державними фінансами

Джерело: складено автором.

Напрям Зміст Суб’єкт 
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Вхідні фінансові потоки державного бюджету 
Податки, збори 
платежі та їх 
елементи 
 

Оцінюється дієвість системи оподаткування (індекс 
загального податкового навантаження, ефективна ставка 
оподаткування, структура податків, податкомісткість, 
коефіцієнт податкового навантаження на фінанси 
підприємства, коефіцієнт податкового навантаження на 
власний капітал, коефіцієнт ефективності оподаткування) 
і адміністрування податків (зборів, платежів), у т. ч. 
обгрунтованість надання податкових пільг, 
результативність податкового контролю, стан дотримання 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного 
законодавства тощо 

РП 
 

Позики, кредити
 

Оцінюються умови на яких узято позику (кредит), 
економічна доцільність позик (кредитів), майбутній ефект 
від їх вкладення, наявність джерел повернення 

РП 
 

Приватизація 
 

Оцінюється сучасний стан управління державною 
власністю, соціально-економічне призначення об’єктів, 
що підлягають приватизації, економічна ефективність від 
приватизації держмайна 

РП 
 

Дозвільна 
система 

Оцінюється доступність, відкритість та простота 
отримання дозволів; обгрунтованість термінів та вартості 

РП 
 

Вихідні фінансові потоки державного бюджету 
Бюджетні 
асигнування 
 

Оцінюється результативність, продуктивність та якість 
використання бюджетних коштів у розрізі державних 
цільових програм, бюджетних програм, розпорядників 
бюджетних коштів 

РП, 
ДАСУ 
 

Державне 
інвестування 
(бюджетні 
інвестиції) 

Оцінюється економічна ефективність державного 
інвестиційного проекту, соціально-економічні ефекти від 
реалізації проекту, обсяг освоєних коштів, рівень ділової 
та інвестиційної активності в країні, інвестиційна 
привабливість країни 

РП, 
ДАСУ 
 

Дотації, 
субсидії, 
субвенції 

Оцінюється економічна обгрунтованість розмірів 
трансфертів, їх вплив на соціально-економічні показники  
 

РП, 
ДАСУ 
 

Бюджетне 
кредитування, 
позики 

Оцінюється соціально-економічний ефект від надання 
кредитів (позик), вплив державного кредитування на 
кредитний ринок 
 

РП, 
ДАСУ 
 

ДЕРЖАВНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ 
Вхідні фінансові потоки 

Внески та їх 
елементи 
 

Оцінюється економічна обгрунтованість ставок внесків 
(визначається ефективна ставка) та розподілу таких 
надходжень між фондами, досліджуються напрями 
розширення кола платників та об’єктів стягнення 

РП 
 

Інвестиційний 
прибуток 

Оцінюється економічна обгрунтованість обраних 
інструментів інвестування та прибутковість таких 
інвестицій   

РП 
 

Вихідні фінансові потоки 
Адресний 
розподіл коштів 

Оцінюється соціальна структура суспільства за розміром 
доходів, визначається соціально-економічна 
обгрунтованість мінімальних соціальних стандартів 

РП 
 

Фінансування та 
компенсації 

Оцінюється результативність фінансування соціальних 
проектів, доцільність компенсацій та їх ефект 

РП 
 

ФОНДИ КОШТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

Комплекс 
фінансово-
господарських 
процесів 

Оцінюються фінансові показники: рентабельності, 
стійкості, покриття, ліквідності, заборгованості та ін.; 
виконання підприємством фінансових та інвестиційних 
планів, ефективність системи управління та внутрішнього 
контролю 

РП, 
ДАСУ 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміна культурних цінностей суспільства здатна при$

звести до зникнення ринку та появи нових ринків, що
має відповідні економічні наслідки. Основою прогнозу$
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У статті здійснено огляд основних тенденцій у сфері харчування населення України, що обумовлюють

зміну культури харчування дітей шкільного віку. Визначено ключові культурні чинники макромаркеA

тингового середовища ринку продуктів харчування для дітей. Заначено, що найбільш суттєво на культуA

ру харчування дітей впливає стиль життя населення України, зміна традицій харчування, що обумовлює

затребуваність нових форматів закладів громадського харчування. Зазначено роль родини у формуванні

споживчої поведінки дитини. Головним у вихованні здорового способу харчування є вміння бути взірцем

для дітей, дотримання спільної родинної стратегії, створення атмосфери активного, здорового та раціоA

нального способу життя. Підвищення споживчих очікувань підростаючого покоління від виробників

продуктів харчування та закладів громадського харчування має бути враховано суб'єктами господарюA

вання з метою адаптації маркетингової стратегії на ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку.

The article reviews the main trends in the nutrition of the population of Ukraine, causing a change in the

culture of nutrition of schoolAage children. It is noted that the lifestyle of the Ukrainian population, the change

of eating traditions, which necessitates the demand for new formats of catering establishments, are most

significantly influenced by the culture of child nutrition. The role of the family in shaping the child's consumer

behavior is outlined. It's important to fostering a healthy diet is the ability to be a role model for children, adhering

to a shared family strategy, creating an atmosphere of an active, healthy and rational lifestyle.

Increasing consumer expectations of the younger generation from food producers and catering establishments

should be taken into account by business entities in order to adapt their marketing strategy to the schoolAage

children food market. According to the results of the research, a number of trends are identified that cause changes

in the culture and diet of schoolAage children and young people.

The cultural factors that affect the state of the food market for schoolAage children may pose a threat or,

conversely, provide new opportunities for food producers business development, including the following: the

criterion of parents' choice of food for their children is their high quality; popularity of products of domestic and

local production; new fast food formats are gaining popularity; increasing frequency of eating outside the home;

promoting healthy eating, healthy eating habits, healthy lifestyles; introduction of technological innovations

by catering establishments; increasing consumer requirements for service, interior decoration, convenience and

environmental friendliness of packaging; consumers' desire to combine food with entertainment; conscious refusal

to consume certain categories of food.

Further studies include the expert evaluation of the impact of these cultural factors on the degree of their

impact on the state of the market for nutritional products for children in order to identify the threats and

opportunities for the development of this market, highlighting the key constraints that manufacturers who have

business interests in this market segment should bear.

Ключові слова: маркетинг, споживач, культура харчування, культурні чинники, макромаркетингове сере�
довище, дитяче харчування.
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вання тенденцій розвитку ринку продуктів харчування
для дітей шкільного віку мають стати результати аналі$
зу чинників макромаркетингового середовища ринку з
урахуванням існуючих тенденцій, що дасть можливість
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деталізувати стратегію маркетингової діяльності
суб'єктів господарювання на ринку шляхом визначення
потенційних загроз та можливостей. На стан та потен$
ціал розвитку ринку продуктів харчування для дітей,
наряду з політико$правовими, економічними, соціаль$
но$демографічними та технологічними, суттєвий вплив
здійснюють культурно$етичні чинники. Культурне ото$
чення безпосередньо впливає на споживчу модель по$
ведінки на споживчих ринках, саме культурні тенденції,
тренди, мода обумовлюють затребуваність певних ка$
тегорій товарів та послуг. Нехтування детальним до$
слідження культурного середовища може призвести до
реальних втрат обсягів продажів, ринкової частки та
цілого бізнесу.

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

ПРОБЛЕМИ
Вітчизняні науковці зробили суттєвий внесок у фор$

мування ключових теоретичних та методологічних
основ дослідження питання впливу макромаркетинго$
вих (у тому числі, культурних) чинників на підходи до
розробки маркетингової стратегії підприємств на про$
довольчому ринку. Методологічним основам дослід$
ження чинників макромаркетингового середовища на
розвиток ринку споживчих товарів присвячені роботи
Старостіної А.О. Підходи до застосування методів мар$
кетингового дослідження для вивчення стану ринку ди$
тячого харчування розкриті у наукових працях Легези
Д.Г. У своїх роботах Оаклендер М.А. зазначає вплив
культурних чинників на поведінку споживача на ринку
товарів, призначених для індивідуального або родинно$
го споживання. У роботах Кравчук Н.А. розкрито клю$
чові етапи та характерні риси різних етапів розвитку
культури харчування українців та сталі гастрономічні
традиції. Визначення сучасних тенденцій розвитку
підприємств готельно$ресторанного сектору на основі
зміни споживчих очікувань населення в Україні здійсни$
ли та висвітлили у своїх працях Малиновська О.Ю. та
Борисова О.В. Попри наявний інтерес науковців до питан$
ня визначення впливу культурних чинників на можливості
розвитку ринку продовольства, у тому числі дитячого хар$
чування, досі залишається поза увагою вчених досліджен$
ня потенціальних можливостей та існуючих загроз роз$
витку ринку продуктів харчування для дітей шкільного
віку. Враховуючи той факт, що учні загальноосвітніх зак$
ладів формують специфічний сегмент продовольчого рин$
ку, легко та швидко сприймають нові тренди та культурні
зміни у суспільстві, вплив культурних чинників слід деталь$
но вивчати та брати до уваги при формуванні маркетинго$
вої стратегії суб'єктів господарювання, що здійснюють
свою діяльність на цьому ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статтяі є визначення ключових культурних

чинників макромаркетингового середовища, що впли$
вають на стан та потенціал розвитку ринку продуктів
харчування для дітей шкільного віку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливий вплив на формування споживчих моде$
лей поведінки здійснюють культурні чинники на ринку
товарів для дітей та молоді. Цей сегмент ринку, зде$
більшого, представлений такими категоріями спожи$
вачів, як супер$новатори, новатори, ранні послідовни$
ки, що обумовлено їх легким сприйняття нових трендів
та нової культури у різних сферах їх життєдіяльності,
відкритістю дітей до нового, активною пізнавальною
функцією та відсутністю побоювання за результати
власних експериментів.

Розглядаючи культурні чинники, що впливають на
створення умов для розвитку ринку продуктів харчуван$
ня для дітей, під поняттям культури (лат. Culture — "об$

робіток", "обробляти") доцільно розглядати історично
набутий набір правил усередині соціуму для його збе$
реження та гармонізації. Враховуючи вразливість дітя$
чої психіки під впливом маркетингового тиску на ринку
продовольства, слід взяти до уваги й етичні аспекти мар$
кетингу у даному сегменті. Етика (лат. ethica < дав.$гр.
ήθική, утворене від грец. ήθος  — "звичай") [17, с. 169] у
широкому розумінні розглядається як наука, що вивчає
мораль, суспільні норми поведінки, звичаї [9, с. 219].

Культурні чинники відображають сталі норми су$
спільства, зміни у цьому середовищі відбуваються час
від часу та повільно. Однак прискорення розвитку тех$
нологій та сфери комунікацій призводить й до приско$
рення оновлення культурного середовища, формуван$
ня нової культури, зміни традицій. Головні людські
цінності та чесноти залишаються незмінними та ста$
більними протягом усього часу існування людства, такі,
як цінність життя, свободи, порядність, шанування
батьків, турбота про дітей, чесність тощо. Цінність дітей
у сучасних умовах в Україні відзначається посиленням
батьківського піклування про дитину, прагненням
батьків забезпечити доступ дітей до найкращих товарів
та послуг, у той же час, батьки прагнуть захистити дітей
від інформаційного, маркетингового тиску з боку за$
собів масової інформації, комерційного сектору тощо.

Культурні чинники макромаркетингового середови$
ща ринку продуктів харчування для дітей передбачають
традиції, норми, цінності, вольові настанови, знання,
релігійні та духовні практики, що передбачають дотри$
мання певних правил харчування [15, с. 216]. Культура
харчування людини істотно відображає ціннісні орієн$
тири. Якщо найбільшу цінність становить час, то люди$
на буде прагнути скорочувати витрати часу на спожи$
вання їжі, стане надавати перевагу харчування готови$
ми стравами або приготуванню напівфабрикатів, змен$
шить кількість прийомів їжі протягом дня. У разі люди$
на визначає здоров'я як ключовий пріоритет, він демон$
струватиме інші харчові звички, культуру споживання
та іншу споживчу модель поведінки.

Споживачі висувають все більш високі умови до
якості продуктів харчування для дітей, які відповідали
б віковим особливостям дитячого організму. У 2011—
2014 роках спостерігалось суттєве зростання обсягів ре$
алізації продуктів для дитячого харчування, призначе$
ного до споживання дітьми дошкільного віку. Це відбу$
валось паралельно із зростанням вимог населення щодо
якості дитячого харчування для дітей віком до трьох
років. У той період для батьків ціна перестала бути ви$
рішальним чинником, поступившись місцем таким фак$
торам, як склад продукту, безпечність споживання,
відповідність віковим особливостям організму, гіпо$
алергійність, натуральність складників, харчова цін$
ність, збагаченість продуктів вітамінами та мінеральни$
ми речовинами [8, с. 72]. Сьогодні ці діти вже стали шко$
лярами або стануть ними у найближчій рік. Тож зрос$
тання вимог населення щодо харчування дітей шкільно$
го віку та прагнення батьків забезпечити дітей якісним
харчуванням набиратиме масштабів.

Культурні норми суспільства через вплив соціаль$
них інститутів та родини формують у дитини сприйнят$
тя їжі не тільки як матеріалу для забезпечення життє$
діяльності, а й як джерела задоволення та засобу подо$
лання тривожності. Таким чином формується специ$
фічне психологічне ставлення дитини до тих чи інших
продуктів споживання. Прагнення батьків дати дітям
усе необхідне, забезпечити їхній комфорт є природним,
проте іноді, приділяючи дітям недостатньо часу чи ува$
ги, батьки підсвідомо прагнуть до компенсації, яка час$
то втілюється в їжі — більших порціях, потураннях у
харчових забаганках тощо. Дефіцит часу часто призво$
дить до викривлення харчових звичок дітей та погіршен$
ню стану здоров'я. Стратегія здорової харчової пове$
дінки дітей має бути сформована, у першу чергу, у ро$
динному колі, адже організація харчування в домашніх
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умовах безпосередньо впливає на рівень здоров'я дітей.
Формуванню здорового способу життя дітей сприяє
володіння батьками необхідними відомостями щодо ра$
ціонального харчування, впливу речовин, з яких скла$
дається їжа, на життєдіяльність організму дитини, на$
явність у батьків знань щодо норм розвитку організму,
збереження здоров'я, забезпечення високої розумової
і фізичної працездатності дітей. Головним у вихованні
здорового способу харчування є вміння бути взірцем для
дітей, дотримання спільної родинної стратегії, створен$
ня атмосфери активного, здорового та раціонального
способу життя [4, с. 15].

Сфера виробництва продуктів харчування для дітей
та підлітків має велике значення та є складовою ринку
дитячих товарів. Здебільшого українські споживачі
віддають перевагу купівлі продуктів вітчизняного вироб$
ництва та відмовляються від імпортних продуктів хар$
чування. Тож врахування українськими виробниками
уподобань населення має стати фактором досягнення
більш високого рівня задоволення споживчих очікувань
та фактором посилення конкурентоспроможності
вітчизняних виробників [7, c. 138]. Свідченням про таку
тенденцію є поступове зменшення частки імпортного
дитячого харчування у період 2011—2016 рр. з 40% до
17,4 % [5, c. 47].

Культура споживання їжі населенням в Україні
змінювалась багаторазово. Тривалий час на теренах
України у період Радянського минулого та роки ста$
новлення української державності населення відчува$
ло дефіцит звичайних продуктів харчування, тож було
складно говорити про культуру харчування, а тим
більше про уподобання українців відвідувати заклади
громадського харчування. На сьогодні ж час від часу
харчування за межами дому та відвідування закладів
громадського харчування стало традиційним для
більшості українських родин та стає культурною нор$
мою.

Загалом тенденція зростання частоти відвідання
закладів громадського харчування та споживання їжі
за межами дому для українців набуває темпів. Значної
популярності у великих містах набуває мода снідати у
ресторанах. Враховуючи таку тенденцію, окремі закла$
ди громадського харчування починають свою роботу з
6—7 години ранку. До того ж знижується вік відвіду$
вачів закладів громадського харчування. Відвідання
підлітками кафе стає традиційним способом спілкуван$
ня та проведення вільного часу. Враховуючи споживчу
модель поведінки покоління Z та культуру харчування
підлітків й молоді, все більша кількість закладів гро$
мадського харчування запроваджують цифрові інно$
вації для посилення лояльності відвідувачів [2].

Позначається на культурі споживання їжі й приско$
рення темпів життя. Експерти зазначають, що в Україні
сьогодні спостерігається тенденція збільшення чисель$
ності закладів громадського харчування категорій
"street$food", "fast food", "to go" та набуття ними більшої
популярності, що формує нові культурні норми харчу$
вання. Така тенденція супроводжується зростанням
частки закладів подібного формату.

Друге десятиліття поспіль в Україні розвивається
культура їжі на вулицях. Такий ринок зростає в серед$
ньому на 20—30% щороку, ємність цього ринку оцінена
експертами у понад 2 млрд дол. Так званий "street$food"
в Україні представляють близько 20 крупних мереже$
вих і сотні дрібних локальних компаній. Попит задово$
лений далеко не повністю — близько 65% у Києві і на
30—40% в інших регіонах країни. У сучасних умовах цей
сектор ринку демонструє різноманітність закладів (кіос$
ки, мобільні кав'ярні та піццерії тощо), нові тематичні
концепції, кулінарне різноманіття, різні цінові рівні, а
також задовольняє прагнення українців до якісної, здо$
рової, збалансованої їжі і постійне збільшення асор$
тименту продукції (свіжі соки, натуральна кава, млинці,
салати, сендвічі, піцца, солодощі) [12, c.128].

На прикладі організації масового споживання
Дж. Рітцер у своїй праці "Макдональдизація суспіль$
ства" розкриває процес раціоналізації суспільного жит$
тя. Він зазначив, що харчування у мережі фаст$фуду є
привабливим з огляду економії часу, передбачуваності
стандартів продукції та обслуговування. Однак науко$
вець застерігає, що прагнення раціональності може
призвести до негативних культурних наслідків та, навіть,
загрожувати здоров'ю. У мережі фаст$фудів споживачів
обслуговують як на конвейері, що нівелює персоналі$
зацію та призводить до дегуманізації процесу обслуго$
вування клієнтів. На думку автора, такий спосіб харчу$
вання більш властивий годуванню тварин Дж. Ритцер
наполягає, що їжу не слід розглядати лише як будівель$
ний матеріал, а кухню — як "заправочну станцію" [15,
c. 379—380]. Отже, традиції вечері у родинному колі,
відмова від приготування напівфабрикатів у мікрохви$
льових печах та перегляду телевізора під час їжі покра$
щує здоров'я, родинні зв'язки, комунікативний простір,
довірливі стосунки, емоційне збагачення дітей.

Певний дисонанс виникає на основі того, що пара$
лельно з прискоренням харчування набуває масштабів
тенденція популяризації здорової їжі, правильного хар$
чування, свідомого вибору продуктів харчування у відпо$
відності до потреб організму, заміна жирів тваринного
походження на рослинні, збереження корисних речовин
в ході термічної обробки, споживання натуральних про$
дуктів, контроль складу продуктів харчування та якість
інгредієнтів. У зв'язку з поширенням інформатизації сус$
пільства збільшується освітній рівень споживачів. Сучас$
ний споживач віддає перевагу безпеці харчування та ко$
ристі для здоров'я [10]. Одним з таких напрямів є попу$
ляризація споживання низькокалорійних продуктів хар$
чування як напрям профілактики зайвої ваги та погіршен$
ня стану здоров'я [6, c. 74]. Вітчизняні вчені наголошува$
ли на необхідності усвідомлення молоддю важливості
регулярного та збалансованого харчування, засновано$
го на традиціях народної культури та етичних засадах
національної культури [11, c. 43].

Спостерігається поширення популярності спожи$
вання органічних продуктів харчування та обговорення
впливу від харчування ними на стан здоров'я людини.
Особливої популярності здорова їжа набуває серед
дітей та підлітків, що формує нову модель споживчої
поведінки у підростаючого покоління. У результаті по$
пит на органічні продукти постійно збільшується. Сег$
мент органічних продуктів харчування стає новим мод$
ним брендом. Зростання популярності подібної про$
дукції обумовлений посиленням тенденції до національ$
ної та конфесійної самоідентифікації, зростанням інте$
ресу до мультикультурної кухні та загальною тенден$
цією захоплення ідеєю здорового харчування [18, c. 69].

 Зростають вимоги споживачів як до товарної про$
позиції, так й до естетичності оздоблення інтер'єру за$
кладів харчування, якості обслуговування у закладах гро$
мадського харчування. Підвищення споживчих очіку$
вань обумовлюють необхідність змінювати суб'єктами
господарювання сервісних пропозицій. Набирає попу$
лярності поєднання процесу прийому їжі з розвагами,
цікавим та корисним проведенням часу, що призводить
до збільшення чисельності вільних (креативних) про$
сторів для молоді, як$от: коворкінг$центри, антікафе,
smart$cafe [12, c. 126].

Серед актуальних тенденцій, які суттєво впливають
на споживчу культуру населення та трансформації
діяльності закладів громадського харчування, експер$
ти також зазначають такі чинники:

— мультикультурність — прагнення відвідувачів
споживати страви різних кулінарних традицій світу;

— зростання вимог клієнтів до зручності упакуван$
ня [1];

— зростання відповідального ставлення до утилі$
зації відходів та екологічності виробництва, у тому числі
посуду та упаковки продуктів харчування;
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— затребуваність продуктів локального виробниц$
тва [14];

— прагнення споживачів урізноманітнити раціон;
— відмова від вживання окремих категорій про$

дуктів за особистими переконаннями (наприклад, поши$
рення вегітаріанства, відмова від надмірного споживан$
ня солодощів тощо) [2];

— набуває популярності споживання функціональ$
ної їжі тощо [3, с. 336].

У сучасних умовах в Україні спостерігається зміна
культури харчування як суспільного явища. У радянсь$
кий період набув розповсюдження "культ хлібу", хліб
супроводжував майже всі прийоми їжі населення про$
тягом дня, однак у сучасних умовах відбувається актив$
ний процес інноваційних перетворень та формуються
нові тенденції: ставлення до продуктів харчування як до
засобів збереження здоров'я. Наприклад, для виготов$
лення хліба та хлібо$булочних виробів залучають цільні
волокна, волокна й омега$3, які є важливими компонен$
тами. Експерти прогнозують подальше зменшення спо$
живання хлібу, обумовлене зростанням доступності для
широкого загалу альтернативних продуктів та продукції
хлібопекарного типу. Споживання білого хлібу є тра$
диційним для українців старшого віку, до того ж він най$
дешевший і найбільш доступний. Інші види хлібу зде$
більшого вважаються українцями більш корисними, ніж
білий хліб, але у зв'язку з їх високими цінами і малень$
кими упаковками, ця зміна є поступовою [1, c. 53].

За результатами проведення дослідження Соло$
вей А.С. та Криворучко К.І. щодо звичок населення у
споживанні хлібу, ставлення до "здорового" хлібу та го$
товності його купувати було зроблено висновки:

— споживачі мають чітке розуміння, що таке "здо$
ровий" хліб й все більше прагнуть його споживати;

— споживачів хлібу можна сегментувати за віком та
пропонувати різні форми виробництва "здорового"
хлібу відповідно до очікувань кожного сегменту [16,
c. 764].

Тенденції європейських країн свідчать про очікуван$
ня з боку споживачів на збільшення асортименту про$
дуктів харчування, інноваційних рішень виробників,
зручності та доступності продовольства. Населення
Європи передбачає можливість зростання цін на про$
дукти харчування у майбутньому з паралельним підви$
щенням їх корисності, свіжості та натуральності. Од$
нак експерти зазначають, що в усьому світі, на думку
споживачів, свіжість, натуральність та екологічність
продуктів харчування знаходиться під загрозою. Май$
же 32% європейських споживачів побоюються, що до
2025 року якість продуктів харчування погіршиться.
Сьогодні в Європі 85% споживачів віддають перевагу
свіжим продуктам над замороженими (50%) чи упако$
ваними (55%). Тим не менш, 77% європейських спожи$
вачів вважають, що в майбутньому свіжі продукти зник$
нуть з полиць магазинів. Майже половина споживачів
світу (в Європі цей показник склав 53%) передбачають
збільшення кількості штучних продуктів харчування у
продажу вже у найближчий час [16, c. 764].

Вітчизняні споживачі проявляють все більшу заці$
кавленість у придбанні екологічних, "здорових" про$
дуктів харчування, що спонукає українських виробників
харчової промисловості та заклади громадського хар$
чування підвищувати якість продуктів, що виготовля$
ються, їх безпечність, користь для здоров'я споживачів.
Досягти таких зрушень можливо за рахунок досліджен$
ня світового досвіду виробництва корисних продуктів,
використання високоякісної сировини, впровадження
інноваційних технологій виробництва. Водночас є не$
обхідність брати до уваги цінові очікування українсь$
ких споживачів, рівень платоспроможності населення,
формувати ефективну маркетингову комунікаційну по$
літику [16, c. 762].

Змінюється не тільки культура повсякденного хар$
чування, відбуваються зміни й у традиціях святкування

українців. На свята українці все рідше збирають за ро$
динним колом та накривають столи вдома, частіше вони
обирають заклади громадського харчування, що підви$
щує попит на банкетні меню, послуги кейтерингу, арен$
ди приміщень для зустрічі із гостями тощо [3, с. 334]. Не
виключенням стають й дитячі культурні заходи. Зміна
культури харчування населення безпосередньо впливає
на трансформацію споживчої поведінки дітей та потре$
бує уваги з боку виробників задля актуалізації марке$
тингових зусиль відповідно до очікувань ринкового сег$
менту. Дітей шкільного віку слід розглядати, як окре$
мий ринковий сегмент із специфічними потребами, до$
цільною є розробка "здорових" продуктів харчування
для цієї категорії споживачів.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження визначе$

но низку тенденцій, які обумовлюють зміну культури та
норм харчування дітей шкільного віку та молоді. До чис$
ла культурних чинників, які впливають на стан ринку
продуктів харчування для дітей шкільного віку, можуть
становити загрозу або, навпаки, надавати нові можли$
вості для розвитку бізнесу виробникам продовольства,
віднесено наступні: критерієм вибору батьками про$
дуктів харчування для дітей є їх висока якість; попу$
лярність продуктів вітчизняного та локального вироб$
ництва; набуття популярності нових форматів швидко$
го харчування; зростання частоти харчування за межа$
ми дому; популяризація здорового харчування, корис$
них харчових звичок, здорового стилю життя; запро$
вадження технологічних інновацій закладами громадсь$
кого харчування; зростання вимог споживачів до серві$
су, внутрішнього оздоблення закладів, зручності та еко$
логічності упакування; прагнення споживачів поєдну$
вати прийом їжі із розвагами; свідома відмова від спо$
живання окремих категорій продуктів харчування.

Подальші дослідження передбачають здійснення
експертної оцінки впливу зазначених культурних чин$
ників на ступінь їх впливу на стан ринку продуктів хар$
чування для дітей з метою виявлення загроз та можли$
востей розвитку цього ринку, виокремлення ключових
обмежень, які мають брати виробники, які мають бізнес$
інтереси у зазначеному сегменті ринку.
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відбувається в умовах загострення конкуренції та ха$
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STAGES OF MARKETING PLANNING IN RESTAURANT BUSINESS

Статтю присвячено систематизації теоретичних концепцій щодо маркетингового планування та анаA

лізу етапів проведення маркетингового планування в ресторанному бізнесі. Представлено аналіз існуюA

чих теоретичних концепцій та поглядів вітчизняних вчених щодо трактування сутності маркетингового

планування. Подано оцінку розроблених раніше підходів до структуризації етапів маркетингового плаA

нування. Зроблено висновок про необхідність удосконалення та доопрацювання теоретичного базису,

як результат автор запропонував власне бачення планування на підприємствах ресторанного бізнесу, а

також охарактеризував його етапи: оцінка існуючих позицій підприємства на ринку; визначення та деA

талізація стратегії маркетингу; розробка маркетингових заходів у межах розробленої стратегії; контроль;

фінансове та організаційне забезпечення виконання заходів; оцінка ефективності маркетингового плаA

нування. У заключній частині статті наголошено на необхідності більш грунтовного дослідження маркеA

тингового планування з огляду на специфіку діяльності підприємства, а також у розрізі методів маркеA

тингового дослідження.

The article is devoted to systematization of theoretical concepts for marketing planning and analysis of stages

of marketing planning in the restaurant business. The analysis of existing theoretical concepts and views of

Russian scientists regarding the interpretation of the essence of marketing planning is presented. According to

the author, marketing planning is one of the elements of the marketing management system at the enterprise,

which includes several interrelated stages, methods and procedures, the purpose of which is to form goals,

strategies and, as a result, marketing activities to achieve the highest results of economic activity. The author

also identified the defining principles of marketing planning, in particular, completeness and complexity,

specificity, dynamism and flexibility, continuity, costAeffectiveness, realism, and optimality. The use of marketing

planning in the restaurant business has several significant advantages, in particular: a clearer vision of the

company's goals and development strategy, which will have a positive impact on competitiveness; ensuring a

more efficient allocation of resources to achieve the set goals and objectives; ensuring better organization and

consistency of the company's departments; increasing the ability to determine the effectiveness of the results

achieved. An assessment of previously developed approaches to structuring the stages of marketing planning

was submitted. The conclusion about the need to improve and refine the theoretical framework, as a result, the

author has offered own vision of planning at the enterprises of restaurant business, and described its stages:

assessment of the enterprise position on the market; the definition and detail of a marketing strategy; development

of marketing activities within the developed strategy; control; financial and organizational support for

implementation; evaluation of effectiveness of marketing planning. The final part of the article notes the need

for a deeper study of marketing planning, taking into account the specifics of the company's activities, as well as

in the context of marketing research methods.

Ключові слова: підприємство, ресторанний бізнес, маркетинг, маркетингове планування, етапи плану�
вання, маркетингова стратегія.

Key words: enterprise, restaurant business, marketing, marketing planning, planning stages, marketing strategy.

діяльності, пошуком дієвих форм, методів та технологій
управління, зростанням вимог споживачів, необхідністю
побудови якісної системи інформаційного забезпечен$
ня. Вирішити ці проблеми може маркетингове плануван$
ня, яке на сьогодні визнано одним і найефективніших
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методів досягнення окреслених цілей та підвищення
результативності діяльності підприємства. Надзвичай$
но актуальним залишається визначення кожного етапів
планування та пояснення його сутності у розрізі прак$
тичного застосування на підприємствах ресторанного
бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці маркетингового планування у різних

галузях та на підприємствах різних розмірів присвяче$
но безліч праць як вітчизняних, так і зарубіжних вче$
них. Зокрема, серед розглянутих працю варто відзна$
чити статтю І.І. Ляшко, яку присвячено проблемі мар$
кетингового планування на підприємствах та його впли$
ву на позиції підприємства у конкурентній боротьбі [6].
З точки зору практики цінними є висновки автора щодо
формування стратегії розвитку підприємства як факто$
ру досягнення підвищення результативності комерцій$
ної діяльності підприємства. Л.В. Романова, А.Ф. Кра$
совська та О.С. Кондратенко розглядають маркетинго$
ве планування як вагому складову маркетингового уп$
равління на підприємстві. Науковці наголошують на не$
обхідності зосереджувати увагу на концепціях марке$
тингу, які максимально відповідатимуть потребам спо$
живачів, а не на традиційних концепціях, що мають на
меті збільшити збут продукції [10]. Окрім теоретичних
напрацювань, вагомим є внесок вчених щодо практич$
ного застосування маркетингового планування та оці$
нки його результатів. Для прикладу, В.А. Муштай у своїй
праці на прикладі вітчизняних підприємств здійснив
оцінку концептуального характеру маркетингової
діяльності підприємств, а також оцінку планування та
управління маркетинговою діяльністю [8]. Науковці не
оминули увагою і проблеми застосування маркетинго$
вого управління на підприємствах під час кризових явищ
[8]. Стосовно маркетингового планування у ресторан$
ному бізнесі, варто відзначити наукові здобутки М.Г.
Реги [9], А.Ю. Могилова та В.О. Будашко [7], О.Ю. Кра$
совської [5], О.Ю. Красовської та І.Г. Троян [5], К.М.
Крамаренко та Б.В. Сіроус [4]. Науковці досліджували
теоретичні та практичні аспекти управління маркетин$
говою діяльністю підприємств готельно$ресторанного
бізнесу, можливість застосування різноманітних мар$
кетингових досліджень та їх значення при розробці мар$

кетингової концепції нового бізнесу тощо. Не зважаю$
чи на значну кількість наукових напрацювань, все ще по$
требують систематизації та чіткого визначення теоре$
тичні концепції формування та практичного викорис$
тання маркетингових планів на підприємствах готель$
но$ресторанного господарства, що і становить значний
науковий інтерес.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація теоретичних кон$

цепцій щодо маркетингового планування та аналіз
етапів проведення маркетингового планування в ресто$
ранному бізнесі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Маркетингове планування не є абсолютно новим

поняттям, однак все ще немає єдиного підходу до трак$
тування поняття маркетингове планування, а заразом і
до пояснення сутності етапів планування на під$
приємстві. Аналізуючи думки вчених (табл. 1), варто заз$
начити, що маркетингове планування — це, на наш по$
гляд, один із елементів системи маркетингового управ$
ління на підприємстві, який включає декілька взаємо$
пов'язаних етапів, методів та процедур, метою яких є
формування цілей, стратегій та, як наслідок, маркетин$
гових заходів задля досягнення вищих результатів гос$
подарської діяльності.

І.І. Ляшко визначає предмет маркетингового плану$
вання як: "вивчення можливостей використання в прак$
тичній діяльності маркетингових прогнозів, проектів
програм і планів, методології та методики вирішення
різних проблем маркетингового планування, а також
організації його розроблення і здійснення". Натомість
об'єкт маркетингового планування, на думку автора,
"діяльність господарчих суб'єктів, структурних еле$
ментів економіки з позиції їхньої діяльності" [6, с. 157].

Маркетингове планування включає низку важливих
завдань, які підсилюють актуальність його практично$
го застосування на підприємствах (рис. 1).

Маркетингове планування як і будь$який процес на
підприємстві відбувається на основі певних базових
принципів серед яких виділимо [6, с. 157; 12, с. 90]:

Таблиця 1. Підходи до трактування сутності маркетингового планування

Автор Джерело Тлумачення 
С. Семенюк 12 Маркетингове планування – це логічна 

послідовність окремих видів діяльності і 
процедур з постановки цілей маркетингу, 
вибору стратегій маркетингу і розробки 
заходів по їх досягнення за певний період, 
тобто це діяльність по розробці окремих 
видів плану маркетингу 

І.І. Ляшко 6 Маркетингове планування – це 
управлінський процес створення і підтримки 
відповідності між цілями фірми та її 
можливостями в процесі ринкової діяльності 

Л.В. Романова, 
А.Ф. Красовська 
та  
О.С. Кондратенко 

10 Маркетингове планування – це 
управлінський процес створення та 
підтримання відповідності між цілями фірми 
та її потенційними можливостями в процесах 
господарської діяльності 

В.А. Муштай 8 Планування є одним із найважливіших 
напрямів маркетингової діяльності 
підприємства, у процесі якого формується 
комплекс підсистем маркетингу взаємодій – 
організаційна, планова, інформаційна, 
логістична, виробничо-збутова та 
контролінгу 

А.С. Савощенко, 
О.М. Танасійчук 

11 Маркетингове планування є поетапним 
процесом дослідження і аналізу конкретної 
ринкової ситуації, розробки цілей, стратегій і 
планів маркетингу, які відповідають ресурсам 
і можливостям підприємства 
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— повнота і комплексність — при прийнятті рішень
необхідно володіти усією необхідною інформацією;

— конкретність — величини, що розраховані у
плані повинні мати конкретне числове вираження зад$
ля кращого моніторингу досягнення планованих ре$
зультатів;

— динамічність та гнучкість — необхідне врахуван$
ня часових характеристик і змін, що відбуваються у мар$
кетинговому середовищі підприємства;

— безперервність — дії осіб, які залучені у марке$
тинговому плануванні та відповідальні за досягнення
цілей повинні бути узгодженими та послідовним;

— економічність — витрати на розробку плану по$
винні співвідноситись із отриманим у результатів вико$
нання плану прибутком;

— реалістичність — заплановані показники повинні
бути реалістичними, що означатиме можливість їх до$
сягнення;

— оптимальність — під час оцінювання альтернатив$
них варіантів потрібно визначити найбільш ефективний,
який зможе забезпечити максимальний ефект за визна$
чений період часу.

Дотримання вищеперелічених принципів дозволить
підприємству досягнути максимального ефекту від мар$
кетингового планування, а загалом підвищити ефек$
тивність діяльності та підвищити конкурентні позиції на
ринку. Цілком зрозуміло, що перелік принципів марке$
тингового планування може бути не повним, оскільки
для кожної окремої галузі та окремих підприємств зок$
рема, можуть бути розроблені специфічні принципи, що
відповідатимуть їх потребам та наявному маркетинго$
вому забезпеченню.

Вітчизняні науковці виділяють декілька етапів мар$
кетингового планування. Для прикладу, Л.В. Романова,
А.Ф. Красовська та О.С. Кондратенко виділяють такі
етапи [10]:

1. Маркетингові дослідження зовнішнього та внут$
рішнього середовища.

2. SWOT$аналіз.
3. Прогнозування обсягів продажу.
4. Встановлення цілей маркетингової діяльності

підприємства.
5. Розробка стратегії маркетингу.
6. Складання бюджетів.
7. Розробка маркетингових програм.
8. Контроль маркетингової діяльності.

Цікавим є підхід до трактування процесів маркетин$
гового планування В. А. Муштай. Науковець виділяє не
етапи планування, а підсистеми в яких воно відбуваєть$
ся [8, с. 543]. Зокрема автор виділяє організаційну, ви$
робниче$збутову, інформаційну, планову, логістичну
підсистеми, а також підсистему контролінгу. Усі ці
підсистеми містять заходи, які націлені на досягнення
цілей та стратегії маркетингу на підприємстві, а також
вони тісно взаємодіють між собою. Зазначимо, що, на
наш погляд, такий підхід може бути застосований на
підприємствах ресторанного бізнесу.

А.С. Савощенко та О.М. Танасійчук виділяють чо$
тири основні етапи [11, с. 152]:

1. Аналіз поточної ситуації — включає аналіз рин$
ку, конкурентів, товарної пропозиції, вивченні каналів
розподілу продукції.

2. Маркетингова стратегія — включає визначення
місії маркетингу, визначення короткострокових марке$
тингових та фінансових цілей, оцінка цільових ринків,
визначення стратегії продажу.

3. Фінансові показники — аналіз беззбитковості,
прогнозування продажів та витрат, зв'язок витрат із
стратегією та тактикою, визначення маржі валового
прибутку.

4. Контроль — практична реалізація маркетингово$
го плану, організація маркетингу, складання альтерна$
тивного плану на випадок надзвичайних ситуацій.

І. І. Ляшко маркетингове планування розбиває на
етапи відповідно до тривалості дії: оперативне плану$
вання, тактичне планування, стратегічне планування [11,
с. 157]. Могилова А.Ю. та В.О. Будашко вважають, що:
"ланування організації маркетингу у сфері готельно$
ресторанних послуг має проходити три етапи" [7]:

— визначення основного продукту, потреби, які він
буде задовольняти, сегмент ринку;

— розробка програми, яка створить цей продукт
максимально привабливим для свого сегменту спожи$
вачів;

— надання гарантій для споживача.
Також автори наголошують на необхідності враху$

вання певних факторів при розробці маркетингових за$
ходів в межах маркетингового плану підприємства го$
тельно$ресторанного господарства. Вважаємо найбільш
вагомими [7]:

1. Продукт у сфері готельно$ресторанних послуг є
загалом системним поняттям. Всі його елементи є

За
вд
ан
ня

 

Формування цілей підприємства та визначення шляхів їх досягнення 

Формування організаційної структури маркетингу підприємства, 
визначення повноважень, відповідальності за реалізацію 
маркетингових заходів 

Аналіз ринку, попиту, конкуренції, поведінки споживачів тощо 

Розроблення та реалізація маркетингових програм щодо створення та 
освоєння нових засобів виробництва 

Підготовка планів закупівель матеріально-технічних ресурсів 

Формування виробничого плану 

Визначення відповідних стимулів (моральних і матеріальних) для 
працівників з метою досягнення поставлених цілей

Рис. 1. Визначальні завдання маркетингового планування на підприємстві

Джерело: систематизовано автором за [1; 6; 11].
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взаємодоповнюючими та взаємозалежними. Несприят$
лива якість одного впливає на інший, а отже, на загаль$
ну репутацію системи.

2. Основною характеристикою продукту під$
приємств ресторанного бізнесу є те, що його не можли$
во реалізувати без споживання. Також цей продукт
створюється саме під час споживання. Для прикладу,
нові страви чи меню в ресторанах можуть бути створені
під впливом вподобань споживачів.

3. Попит на продукцію ресторанів є надзвичайно
еластичним. Це означає, що зміна ціни на продукцію
найбільшою мірою визначає попит на неї.

Отже, аналіз вже існуючих підходів до розробки та
пояснення сутності етапів маркетингового планування
показав, що досі немає єдиного підходу. Однак варто
наголосити, що спільним залишаються обєкт і субєкт
планування, його мета, цілі та базові принципи.

Зважаючи на специфіку ресторанного бізнесу та
вищерозглянуті етапи маркетингового планування, про$
понуємо розділити планування на п'ять етапів (рис. 2).

На першому етапі необхідно застосувати комплекс ме$
тодів маркетингових задля окреслення існуючого стану
підприємства. Зокрема варто визначити хто є основними
конкурентами, яку нішу займає підприємство на ринку, то$
варна пропозиція (все, що пропонує ресторан клієнтам,
включно із сервісом та супутніми послугами), існуючі кана$
ли розподілу, характеристика ринку (попит, пропозиція,
цінова політика подібних закладів, цільова аудиторія, мож$
ливості росту ринку в середньостроковій перспективі).

На другому етапі доцільно саме сформувати стра$
тегію маркетингу та детально прописати цілі із визна$
ченням часових рамок для їх досягнення. Варто наго$
лосити, що стратегія маркетингу не повинна виходити
за межі загальної стратегії підприємства, а також
співвідноситись із поточними та перспективними показ$
никами діяльності (ресурсною базою, технічним забез$
печенням, можливостями застосовувати інновації,
фінансовими планами та бюджетами, тощо).

На третьому етапі до кожної із цілей доцільно визна$
чити конкретні маркетингові заходи. Для їх опису та де$
талізації доцільно залучити не лише фахівців маркетинго$
вого відділу, але й представників фінансового відділу,
представника апарату управління для того аби одразу виз$
начити можливість виконання тих чи інших заходів.

Четвертий етап передбачає складання детального
плану заходів із визначенням відповідальних осіб та
бюджету. Для прикладу, якщо мова йде про рекламну
кампанія для нового ресторану чи мережі ресторанів до$
цільно визначити розробників (фахівців, що будуть роз$
робляти рекламну кампанію), виконавців (учасники, що
безпосередньо будуть залучені у рекламній кампанії),

бюджет рекламної кампанії, відповідальних осіб за ви$
конання кожного етапу рекламної кампанії, а також за
розподілом коштів та їх цільовим використанням.

Заключний етап повинен включати оцінку ефектив$
ності розробленого плану та проведених заходів. Для
того аби оцінка планування була більш грунтовною до$
цільно на початку визначити показник який відобража$
тиме ефективність. Для прикладу, якщо ресторан вже
деякий час працює і метою є збільшення кількості
відвідувачів, відповідно показником ефективності може
слугувати зміна кількості відвідувачів. Якщо ж це мере$
жа ресторанів, яка активно розвивається, а ціллю є
підвищення рівня прибутку, відповідно показником
може слугувати чистий прибуток підприємства з ура$
хуванням чинників сезонності.

У підсумку зазначимо, що запропоновані етапи мар$
кетингового планування будуть актуальними для під$
приємстві різних розмірів, як для невеликих ресторанів,
так і для великих мереж закладів громадського харчу$
вання. Також варто наголосити, що від вже існуючих
класифікацій та пояснень етапів маркетингового пла$
нування, запропонований підхід відрізняється останнім
етапом, що передбачає оцінку ефективності розробле$
ного плану, що дасть змогу в майбутньому більш чітко
прописувати цілі та досягати кращих результатів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Маркетингове планування — це один із елементів

системи маркетингового управління на підприємстві,
який включає декілька взаємопов'язаних етапів, методів
та процедур, метою яких є формування цілей, стратегій
та, як наслідок, маркетингових заходів задля досягнен$
ня вищих результатів господарської діяльності. Засто$
сування маркетингового планування на підприємствах
ресторанного бізнесу має декілька вагомих переваг, зок$
рема: більш чітке бачення цілей та стратегії розвитку
підприємства, що матиме позитивний вплив на конкурен$
тоспроможність; забезпечення більш ефективного роз$
поділу ресурсів для досягнення поставлених завдань та
цілей; забезпечення кращої організації та узгодженості
роботи відділів підприємства; підвищення можливостей
визначити ефективність досягнутих результатів. На наш
погляд, для підприємств ресторанного бізнесу варто за$
стосовувати наступні етапи під планування: оцінка існу$
ючих позицій підприємства на ринку; визначення та де$
талізація стратегії маркетингу; розробка маркетингових
заходів у межах розробленої стратегії; контроль;
фінансове та організаційне забезпечення виконання за$
ходів; оцінка ефективності маркетингового планування.

І ЕТАП Оцінка існуючих позицій підприємства на ринку 

ІІ ЕТАП Визначення та деталізація стратегії маркетингу  

ІІІ ЕТАП Розробка маркетингових заходів в межах розробленої 
стратегії 

IV ЕТАП Контроль. Фінансове та організаційне забезпечення 
виконання заходів

V ЕТАП Оцінка ефективності маркетингового планування 

Рис. 2. Етапи маркетингового планування на підприємстві ресторанного бізнесу

Джерело: власна розробка автора.
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У цьому аспекті найбільш перспективними будуть дослі$
дження найбільш прийнятних для підприємств готельно$
ресторанної сфери методів оцінки існуючих позицій на
ринку, а також механізмів постановки цілей та визначен$
ня їх пріоритетності зважаючи на загальну маркетинго$
ву стратегію та стратегію підприємства загалом.
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ВСТУП
Проблеми економічного зростання і економічного

розвитку на сучасному етапі залишаються одними із
головних для будь$якої держави. Економічне зростан$
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Ускладнення екологічної ситуації в світі змушує людство шукати нові економічні моделі, за яких заA

безпечується сталий розвиток. В умовах зростання населення планети, його потреб відбувається надспоA

живання природних ресурсів. Розглянуто фактори, які формуються в результаті поліморфізму складоA

вих системи "економіка"A"екологія"A"соціум". Однією з основних царин, що поглинає природні ресурси

протягом виробничого циклу і трансформує середовище проживання людства є будівництво. ЗапропоA

новано зміну моделі лінійної економіки, що реалізована зокрема в будівельній галузі, на модель циркуA

лярної економіки з її основними імперативами на всіх етапах створення продукції зі збереженням приA

родних ресурсів. Розглянуто схему залучення ресурсів — природних та енергетичних до виробничого

циклу. В результаті аналізу запропоновано напрями економічного розвитку, зорієнтовані на біосфероA

сумісне будівництво.

With the growth of the population of our planet, the volume of consumption, waste, environmental pollution

increases, there are less and less territories that can be used for waste disposal, and less resources for the production

of goods for a growing population. When using the linear economy model, these elements are directly proportional,

and population growth will certainly entail an increase in the use of the resource base. On the example of the

construction industry, one of the options for balancing a system consisting of environmental, economic and

social segments is shown. The increasing role of secondary resources in the economies of developed industrial

countries, caused by changes in the global economy, is associated with increasing difficulties in providing the

industry with valuable natural mineral raw materials against the background of a catastrophically rapidly

deteriorating environmental situation. One of the main resourceAconsuming and transforming human environment

is the construction industry. In this regard, the progress of effective technologies for the processing of industrial

building waste into highAquality secondary raw materials is turning into one of the main socioAeconomic,

environmental and technicalAtechnological problems of the development of production in the modern world.

The use, processing and disposal of all valuable industrial wastes that are potentially suitable for reuse as

secondary material resources is the main strategy for achieving goals, in the context of the tasks set for humanity

in a large number of program documents. Therefore, the prospective development of the economy cannot be

based on previous paradigms of economic growth. We need qualitatively new theoretical models, concepts, and

even imperatives, on the basis of which the theoretical and methodological foundations of a balanced ecological

and economic development model with new implicit functions are built. As part of the implementation of the

biosphereAmixed construction strategy, it is possible to envisage modernization of the industry by introducing

environmental standards, the market for recycled materials by recycling, as well as developing a methodology

for evaluating production efficiency based on the concept of resource conservation with the development of

appropriate tools.
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ня є показником результативності функціонування на$
ціональної економіки, одним з найважливіших завдань
сталого розвитку і підвищення рівня життя населення,
а дослідження його сутності має значний еволюційний
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шлях. Й. Шумпетер розмежував поняття "економічне
зростання" та "економічний розвиток", визначив кате$
горію останнього як "інновацію, прояв нового, раніше
невідомого, де засобом подолання економічних криз є
підприємницькі інновації, а рушієм — підприємець$но$
ватор". Економічне ж зростання є збільшенням вироб$
ництва і споживання товарів і послуг, найчастіше одних
і тих же, протягом певного часового періоду й безпосе$
редньо пов'язане з прибутковістю в діяльності
підприємств [1]. Як слідство, людство має на сьогодні
зростання антропогенного впливу на навколишнє сере$
довище, його забруднення різними відходами виробниц$
тва, поряд із надмірним використанням природних ре$
сурсів. В умовах вичерпності природного капіталу, дов$
готривалості (або неможливості) його відтворення, слід
пам'ятати, що біосфера — це унікальна саморегульова$
на система, для втрати рівноваги якій досить невеликих
дій в порівнянні з масштабами глобальних процесів.
Можливо, ці розбалансовані процеси знову прийдуть до
рівноваги: стабілізаційні сили природи великі, але гаран$
тованого місця в новій екосистемі людині просто може
не бути. Оцінка екологічної складової технічного про$
гресу орієнтується на результати спостережень або про$
гнозів в залежності від того, в якій області людської
діяльності вона використовується. Зазвичай така оцін$
ка припускала вибір оптимальних умов для людської
діяльності з урахуванням існуючих для цього економіч$
них резервів в аспектах соціальної відповідальності.
Однак насправді слід застосовувати поліморфічне оці$
нку даних, оскільки відокремити сферу людського від
сфери природного неможливо.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ЗВ'ЯЗОК
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАДАЧАМИ
Сьогодні проводиться пошук оптимальних еконо$

мічних механізмів раціонального використання природ$
ного капіталу планети в людській діяльності за умови
збереження довкілля на існуючому рівні та відтворення
втраченого в випадках, коли це ще можливо зробити.
Виснаження природного капіталу через антропогенні та
техногенні впливи настільки порушило рівновагу в біо$
сфері, що загроза існування для людства не менша, ніж
для будь$якого з представників біоти. Причина сучас$
ної екологічної кризи — в споживанні природних ре$
сурсів в обсязі, який природа вже не здатна відновити.
Тому перспективний розвиток економіки не може ба$
зуватись на попередніх парадигмах економічного зрос$
тання. Потрібні якісно нові теоретичні моделі, концепції
та, навіть, імперативи, на основі яких вибудовуються
теоретико$методологічні основи збалансованої еколо$
го$економічної моделі розвитку з новими імпліцитни$
ми на сьогодні функціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичне обгрунтування методології оцінки ста$

лого еколого$економічного розвитку на засадах біо$
сферосумісної економіки зустрічається в дослідженнях
багатьох вчених: Д. Медоуза, Г. Дейлі, Х. Фольмера,
С. Кузнеця, Т. Тітенберга та ін., а також у досліджен$
нях питань управління систем сталого розвитку. Ваго$
му частину праць у напрямі формулювання та розвитку
стратегії впровадження біосферосумісної економіки
присвятили українські науковці Борщук Є.М., Буp$
кинский Б.В., Гринів Л.С., Орловська Ю.В., Черни$
шев Д.О. Перспективи моделювання промислового комп$
лексу за принципами зеленої економіки з елементами
соціальної відповідальності знайшли в працях Смовжен$
ка Т.С., Скринника З.Е., Загорського В.С. та інш. Основ$
ним імперативом майбутнього є обов'язкова людська
колективна відповідальність за дії та наслідки Четвер$
тої технічної революції. Тому особливу увагу слід при$
діляти організації сумісного "помешкання" урбанізова$
ної людини, де вона є лише одним із складників екоком$
плексу з великим потенціалом можливостей і з ще

більшою відповідальністю перед планетою, собою та
нащадками.

Водночас потребують додаткового дослідження ас$
пекти розвитку взаємозв'язків між соціальними, еконо$
мічними та екологічними складовими, які безпосеред$
ньо впливають на проектування життєвого циклу буді$
вельного об'єкта як одного з основних чинників людсь$
кої діяльності, та механізми співпраці системи будівель$
ного комплексу в умовах збалансованої біосферосу$
місної економічної моделі.

Екологічна ситуація в сьогоденній Україні характе$
ризується як кризова, що сформувалась протягом три$
валого часу внаслідок привалювання сировинно$видо$
бувних та екологічно$небезпечних галузей промисло$
вості, нехтування об'єктивними законами розвитку і
відтворення природно$ресурсного потенціалу. Тому
синергія екологічно спрямованих факторів розвитку
виробництва з модернізацією будівельної галузі може
дати поштовх до екологізації всієї економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз існуючих стратегій екологіч$

ного виробництва для визначення найбільш пристосо$
ваної для впровадження в будівельної галузі Україні.

У результаті аналізу має бути сформовано страте$
гію дій, спрямованих на досягнення рішення задачі еко$
логізації економіки з урахуванням різноманітності ан$
тропогенного впливу на навколишнє середовище в ца$
рині будівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основна відповідальність за руйнацію довкілля до$

тепер несуть країни заходу як головні споживачі пер$
винних природних ресурсів від часу Першої індустріаль$
ної революції. Загроза сьогодні — це країни Третього
світу, що повторюють західну економічну стратегію роз$
витку. В умовах обмеженості ресурсів, зростання їх вар$
тості, стрімко пройти шлях до сталого економічного
розвитку — нездійсненне завдання для країн, які роз$
виваються. Тому створення біосферосумісної економі$
ки повинно відбуватись на пріоритетності чинника уці$
лілого природного капіталу перед штучним (рукотвор$
ним) капіталом. На макрорівні це означає, що метою
сучасної економічної політики повинно бути збільшен$
ня продуктивності і кількості природного капіталу, а не
нарощування потужностей рукотворного.

Одночасно слід враховувати вимоги, викладені в
Маніфесті 2020 Світового економічного форуму в Да$
восі, про те, що концепція стійкого розвитку закладаєть$
ся на основі моделі кругової економіки з дотриманням
принципу незастосування матеріалів, які не можна ви$
користовувати повторно. Щоб не втратити останній
шанс, людству пропонується прийняти скорочення
кількості відходів на чверть упорівнянні з 2019 роком
завдяки інтеграції інноваційних елементів і технологій
та введення більш суворих екологічних стандартів [2].

Основу заходів з екологічного захисту складають
принципи нормування якості навколишнього природно$
го середовища. Сучасні світові стандарти з питань нор$
мування екологічних параметрів архітектурно$будівель$
ної галузі стосуються, переважно, екологічної, енерге$
тичної і економічної ефективності так званих "Зелених
технологій" ("Green technology") і розробляються як
системи добровільних рейтингових сертифікацій. Най$
відомішими з них є англійська BREEAM і американська
LEED. Механізми цих систем також розроблені на ос$
нові моніторингу показників довкілля. Але, як відміча$
лось раніше, екологічна оцінка виробництва, технології,
товару чи послуги сама по собі не є самодостатньою і
об'єктивною. Так само необ'єктивною буде оцінка інду$
стріальної складової за майбутнім комерційним потен$
ціалом об'єкта без врахування економічних резервів в
аспекті соціальної відповідальності компанії$виробни$
ка [3]. Для симбіотичної оцінки технології слід засто$
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совувати поліморфізм параметрів та кри$
теріїв, які здатні оцінити виробництво в
системі "екологія" — "економіка" — "со$
ціум". Принципова схема перетину сфер
взаємовпливу оціночних параметрів, що
впливають на формування "зеленої" тех$
нології, може бути представлена в вигляді
пересічних кіл Ейлера, як це зображено
на рисунку 1.

 Звичайно кількісне превалювання ан$
тропогенної складової в сучасному вели$
кому місті, що є складною системою з не$
розривно поєднаними природніми й
людськими компонентами, призводить до
домінування антропогенних впливів на
навколишнє середовище [4]. Але навіть у
цьому випадку завжди є зворотній (на$
слідковий) вплив екології на людину. Су$
часне проектування, будівництво будь$
яких локальних об'єктів чи великих місто$
будівельних комплексів, роботи з рекон$
струкції будівель і територій, а також ви$
робництво будівельних матеріалів не мо$
жуть більше проводитися без урахуван$
ня екологічних нормативів. Наприклад,
ще в 1993 році всесвітньому конгресі арх$
ітекторів у м. Чикаго ухвалив "Деклара$
цію взаємозв'язків для стійкого майбут$
нього", у якій головною метою визнава$
лось забезпечення стійкості природного
середовища і врахування екологічних ви$
мог як пріоритетних під час проектування і будівницт$
ва. У 2002 р. Європейська організація будівельної
індустрії прийняла рішення про здійснення комплексу
заходів із захисту навколишнього середовища в процесі
будівельної діяльності, зокрема впровадження кон$
цепції мінімізації будівельного сміття механізмами вто$
ринного застосування та рециклінга.

Як правило, такі підходи активно впроваджуються
в країнах з високим рівнем розвитку економіки, перед
якими не стоїть завдання стрімкого подолання бідності,
як одного з чинників екологічних проблем людства [5].
Для країн з перехідною економікою, як Україна, має
бути виконана трансформація до екологічноцентрова$
ної моделі з врахуванням національно$історичного
спадку в виробничій сфері. А саме адаптація до моделі
біосферосумісної економіки з метою максимального
нівелювання економічного спаду в перехідний період не
слід робити на основі лінійної моделі виробництва, яка
залишилась у країні разом із сировинно$видобувною
промисловістю.

У лінійній моделі зростання витрат ресурсів прямо
пропорційно до обсягів виробництва, що суперечить
завданню збереження цінного природного капіталу. На
противагу лінійній моделі циркулярна економіка ба$
зується на засадах безперервного обороту технічних і
біологічних матеріалів при виробництві та імперативах,
пов'язаних з довговічністю товарів [6—8]. Збільшення
життєвого циклу продукту є складним для реалізації
принципом в сучасному бізнес$просторі, оскільки йде в
розріз з ідеєю параметризації. Параметризація перед$
бачає випуск товарів з фіксованим (гарантійним) термі$
ном служби, по завершенні якого споживач купує но$
вий товар, забезпечуючи виробникові запланований
обсяг прибутку, паралельно збільшуючи частку відходів.
Однак зосередження на отриманні прибутку приводить
суспільство до спрощення природних ценозів, вносить
хаос в їх натуральну впорядкованість та ієрархію. Тому
потрібно відпрацювати модель економічного зростан$
ня та соціального розвитку, яка б враховувала факт об$
меженості природних ресурсів за просторово$часовим
детермінантом.

Вибудовувати будь$яку модель слід на основі посту$
лату, що кожна система є споживачем ресурсів. Вели$

кий потік енергії та ресурсів використовується населен$
ням у вигляді товарів, послуг чи техносферою для ви$
робництва тих самих товарів і послуг. На рисунку 2 на$
ведено модель біосферосумного циклу виробництва для
циркулярної економіки, де враховано можливість замі$
щення — часткового або повного, — природного капі$
талу рукотворним [9]. Тобто залучення вторинної си$
ровинної бази до потоків енергії та ресурсів пропо$
нується виконувати через аналізатори інформації. В них
відслідковується весь спектр якісної та кількісної скла$
дової будь$якої продукції чи послуги, впорядковують$
ся звітні дані, пропонуються перспективні напрями для
повторного використання чи модернізації. На основі
аналізу інформації з бази даних виконується перена$
правлення зібраних ресурсів для науково$технологічної
трансформації на переробних заводах у "зелену" енер$
гію та ресурси, які включаються в новий цикл виробниц$
тва.

Таким чином, енергію та ресурси, що надходять до
системи ззовні, можна оцінити як обсяг природного ка$
піталу, необхідного для виробництва заданого виду то$
варів чи послуг.

Обсяг ресурсів, що надходять до ресурсного блоку,
сумарно буде становити an RRR += , де nR  — нові ре$

сурси первинного використання, aR  — відновлювальні
ресурси, отримані шляхом рециклінга. В умовах еко$
номії природних ресурсів звичайно привабливою вигля$

датиме доданок aR , коли 1→
R
Ra , 0→nR . Фізично це

означає, що тривалість існування в системі ресурсу пер$
винного використання, який повторно потрапляє в сис$
тему в якості вторинної сировини, має бути максималь$
ною. Тобто циклзаг ТТ 〉〉 , де загТ  — загальна тривалість

життєвого циклу ресурсу, циклТ  — тривалість існуван$
ня ресурсу в межах одного виробничого циклу.

Обсяг енергії, яка необхідна для виробництва, та$
кож можна представити як суму нової nЕ  та відновле$

ної ("зеленої") aЕ  енергії: an ЕЕЕ += . В умовах еко$

Рис. 1. Принципова схема поліморфізму параметрів системи
"екологія" — "економіка" — "соціум"

Джерело: розроблено автором.
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номії природних ресурсів звичайно привабливою вигля$

датиме доданок aR , коли  1→
R
Ra , 0→nR .

Логічно зауважити, що за аналогією до викладено$
го вище та з урахуванням концепції енергоефективності
обсяги нової енергії nЕ , продукування якої вимагає но$

вих ресурсів, мають бути мінімізовані: 1→
Е
Еa , 0→nЕ .

Відповідно їх частку повинні замістити ресурси вторин$
ного використання. Як видно з моделі, ресурси вторин$
ної переробки та відновлювальна ("зелена") енергія по$
требують у процесі трансформації також ресурсних та
енергетичних витрат. Тобто виходить, що зменшення ви$
користання природнього капіталу при виробництві при$
зводить до зростання обсягів його використання. Як
відзначалось раніше, вихід полягає в розробці техно$
логій, застосування яких забезпечує максимальну про$
дуктивність використання природних ресурсів за умо$
ви неможливості заміни їх у повному обсязі відновлю$
вальними ресурсами, принаймні при сьогоднішньому
рівні розвитку науки та індустрії. Це повністю відпові$
дає основному принципу циркулярної економіки "ефек$
тивність понад усе": вимога до забезпечення максималь$
ної ефективності кожного процесу виробництва, спо$
живання та експлуатації продукції [8].

Тоді постає питання: що робити зараз, адже невідо$
мо, через який часовий період людство віднайде від$
повідні технології та чи віднайде взагалі?

Одним з превентивних заходів повинна стати відмо$
ва від виробництва, продукція якого протягом життє$
вого циклу стає шкідливою для навколишнього середо$
вища. Це може бути заміна невідновлювального компо$
ненту технології на штучний аналог, випуск якого не

потребує значних ресурсів. Інший шлях — це уніфіка$
ція продукції для можливості заміни компонентів еле$
ментами подібних товарів без потреби їх нового вироб$
ництва.

Прикладом у царині будівництва є поступка азбес$
тових панелей на користь біопанелей з відновлюваль$
ного очерету, або використання бетонного лому як за$
повнювача при бетонних роботах замість гранітного
щебеню.

В умовах неможливості вітчизняній переробній про$
мисловості з огляду на ступінь науково$технічного роз$
витку та технологічного оснащення забезпечити сучас$
ний рівень переробки будівельного сміття пропонуєть$
ся змінити концепцію виробництва продукції, а саме:
збільшити гарантійні терміни використання готової про$
дукції. Тобто, якщо рівень технологій переробки не
може забезпечити умову, де  циклзаг ТТ 〉〉 , слід намага$
тись максимально подовжити тривалість існування ре$
сурсу в межах одного виробничого циклу: загцикл ТТ → .
Вимога більш довгого життєвого циклу продукту має на
меті налагодження випуску продукції з більшим стро$
ком споживання (експлуатації). Для реалізації цей прин$
цип циркулярної економіки є найскладнішим, оскільки
іде в розріз з ідеєю параметризації продукції, на якому
побудовано сучасний бізнес. Тому слід шукати нові шля$
хи отримання прибутків. Для будівельної галузі перс$
пективним напрямом діяльності стає ринок оренди, коли
девелопер виступає власником та орендодавцем своїх
об'єктів.

Ідею уніфікації будівельних конструкцій покладе$
но в концепцію функціональної трансформації будівель$
ного об'єкта протягом його життєвого циклу [10]. Пе$
реробка і вторинне використання будівельних мате$
ріалів (рециклінг) як найкраще демонструє принцип цир$

Рис. 2. Модель циклу біосферосумісного виробництва

Джерело: розроблено автором.
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кулярної економіки "збагачення без споживання": за
рахунок вторинної переробки ресурсів (рукотворного
капіталу) відбувається економічне зростання без зрос$
тання споживання природних ресурсів (природного ка$
піталу). Стратегія біосферосумісного будівництва обо$
в'язково повинна враховувати національну проблемати$
ку: специфіку організації сучасних антропогенних
центрів — міст$мегаполісів, економічні реалії існуван$
ня будівельних компаній в умовах існуючого законодав$
ства, спонукати до реалізації та забезпечення сталого
функціонування еколого$економічної концепції буді$
вельного виробництва.

ВИСНОВКИ
Дуже часто в політиці економічне зростання розг$

лядається тільки як спосіб вирішення різноманітних
соціальних проблем — безробіття, бідність, голод тощо.
Але економіка не є механічно ізольованою, закритою й
самодостатньою системою, в якій кругообіг грошей між
виробником та споживачем відбувається за замкненим
циклом. Вона функціонує в межах глобальної екосис$
теми, є "вмурованою" в природну екосистему та пере$
буває від неї в функціональній залежності [9].

У результаті стратегія реалізації екологічної полі$
тики, спрямованої на функціонування біосферосуміс$
ної економіки, має базуватись на концепції взаємодії
суспільства, природного середовища та економічної
моделі на пріоритетах сталого розвитку й принципах
збалансованості трьох складових розвитку держави:
економічної, екологічної, соціальної.

Кожна галузь виробництва повинна мати апарат
оціночних параметрів, які впливають на формування
природозбережної "зеленої" технології. Враховуючи,
що жодна з систем не є закритою, всі вони мають між
собою об'єднувальні взаємозв'язки, які дозволяють ви$
окремити більшість загальних заходів (елементів еко$
логічної корпоративної відповідальності) з мінімізації
негативного впливу діяльності на навколишнє природ$
не середовище.

Відпрацювання системи стандартів для збалансова$
ності розвитку біосферосумісного будівництва привнесе
значні зміни в економічну, соціальну, екологічну та етич$
ну сфери. Наслідування концепцій розвитку техноцен$
триків на сьогодні неприпустиме.

У межах реалізації стратегії біосферосумісного бу$
дівництва можливо передбачити модернізацію галузі
шляхом впровадження екологічних стандартів, ринку
вторинної сировини засобами рециклінга, а також роз$
робку методології оцінки ефективності виробництва на
засадах концепції ресурсозбереження з опрацюванням
відповідного інструментарію.
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Споживачі та виробники в економіці діють відповідно до індивідуальних цілей, а у випадку взаємноA

го задоволення потреб щодо виконання таких цілей відбувається вирішення протиріч та конфліктів споA

живачів та виробників, яке призводить до розвитку галузевого ринку. Метою статті є створення концепA

ту стратегічного розвитку галузі шляхом систематизації теоретикоAметодологічних положень, методичA

них, інструментальних й організаційних підходів до організації роботи авіаційної галузі. У процесі доA

слідження використано такі загальнонаукові методи: інституційний, причинноAнаслідковий та системний

аналіз. Розвиток галузі можливий в умовах комбінованої форми власності через вибіркову корпоратизаA

цію, міжгалузеве співробітництво та використання трансферних цін між економічними агентами в умоA

вах дерегуляції галузі. ТехнікоAтехнологічні комплекси розглядаються у якості форм збереження тимчаA

сової ринкової влади завдяки впровадженню результатів НДДКР через конкурентний вплив на галузеA

вий розвиток. Виявлено суперечності між впливом глобалізації та ступенем відкритості економіки, які

мають бути вирішені для реалізації розвитку, а саме: виникнення та формування попиту; диверсифікаA

ція інвестицій; необхідність імпортозаміщення в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів; потенціал заA

стосування бенчмаркінгу; протидія екологічним ризикам в умовах технічного прогресу; регулювання

впливу роботизації та штучного інтелекту. Пропонується розглядати авіаційну галузь як кластерну суA

купність підприємств, передусім двох основних компонентів: аеропортів та авіаційних перевізників. ПроA

те сторонніми стейкхолдерами стають усі сервісні та виробничі підприємства, які забезпечуються автоA

номію, сталість та прибутковість авіаційної галузі. Перспективами подальших досліджень є розробка

економікоAматематичної моделі ефективного вибору економічних агентів авіаційної галузі в умовах опA

тимального розподілення витрат за рахунок трансфертних цін та інтеграції в межах галузевого ринку.

Consumers and producers as economic agents are acting according to their individual goals. If both sides

mutually meet their needs about these goals being accomplished, contradictions and conflicts between consumers

and producers tend to be resolved. The industry market development is likely to occur. The goal of the article is

to create a concept of the industry strategic development by applying a systematic approach to theory and

methodology statements, methodologic, instrumental and organizational approaches for arranging aviation

industry activities. The research applied several general scientific methods: institutional, causeAandAeffect and

systematic one. The industry development is possible under conditions of a mixed property structure, which

forms through selective corporatization, interAindustrial cooperation and use of transfer prices among economic

agents after the industry has been deregulated. Manufacturing and technological complexes can be regarded as

a tool for securing a temporary market power, which appears through application of R&D results under the

competitive pressure on the industry development. The article reveals contradictions between globalization

influence and the level of an economy openness, which shall be resolved to assure an industry development.

These contradictions are: formation of demand, diversification of investments, need for import substitution as

the deficit of qualified workers appear, potential for benchmarking, dealing with ecological risks originated

from the technology progress, regulation of impact of robots and artificial intelligence. The article proposes to

define the aviation industry as a cluster of enterprises with the prominent role of airports and airAcarriers. The

other stakeholders include service and manufacturing firms, which support an autonomy, sustainability and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Розвиток галузей чи галузевих ринків у різноманіт$
них теоріях, концепціях та ідеях пропонується здійсню$
вати в залежності від інструментарію управління та
адміністрування на галузевому ринку, ступеня його цен$
тралізації чи дерегуляції. Проте система забезпечення
розвитку галузей спирається на тренди та систему ефек$
тивного погодження потреб та цінностей економічних
агентів економічної системи на національному рівні.
Тому огляд, конкретизація, пошук протирічь та знаход$
ження їхнього вирішення для отримання емпіричних
рішень привертають увагу урядовців та дослідників су$
часної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ДЕ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Вивчення корпоративних механізмів формування

національної економічної системи грунтовно здійсне$
но в роботах Зверякова М.І. [1]. Аналіз загальних засад
економічного зростання та його факторів наведено
Макконелом К.Л., Брю С.Л. [2]. Дослідження розвитку
в умовах відкритості економіки під впливом глобалізації
представив Філіпенко А.С. [3]. Аналіз авіаційної галузі
з точки зору формування засад економічного розвитку
та ціннісної орієнтації пропонується в роботах Mali$
ghetti P., Vasigh B., Fleming K., Tacker T. [4; 5]. Лотиш О.Я.
досліджує сучасні тренди розвитку галузевих ринків [6].
Луїс М. Кабраль та Мілгром П. [7; 8] здійснюють аналіз
механізму їхньої організації. Незважаючи, на вагомі
здобутки авторитетних науковців, ми пропонуємо но$
вий погляд на формування концепії розвитку галузі,
який містить формування ціннісної орієнтації замість
індустріального підходу до завантаження та викорис$
тання механізму взаємної зацікавленості економічних
агентів, які прагнуть її оптимальної структури.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є створення концепту стратегічного

розвитку галузі шляхом систематизації теоретико$ме$
тодологічних положень, методичних, інструментальних
й організаційних підходів до організації роботи галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Американська модель управління розвитком засно$
вана на корпоративних механізмах, в яких ключовим
органом прийняття рішень є Рада Директорів. Водно$
час перехресне володіння в промислово$фінансових гру$
пах, вертикальна та горизонтальна інтеграція, злиття та
поглинання і є способами перерозподілення доходів та
витрат в рамках об'єднань. Механізми корпоративного
контролю і стають важливими інституційними форма$
ми в розвинутих ринкових господарствах [1, с. 7]. Тоб$
то в американській моделі саме власники чи акціонери,
незалежно від форми інвестицій чи професійного вне$
ску, мають вирішальну роль у розробці та реалізації
стратегії розвитку. Попри європейську модель управл$
іння корпораціями пропагандує пріоритетну спільну
роль інституційних інвесторів та представників найма$
них працівників, які є професійною спільнотою та во$
лодіють особливими галузевими компетентностями.

profitability of aviation industry. The further research may imply a development of economicAmathematic model

of effective choice of aviation industry's economic agents under conditions of efficient distribution of expenses

through transfer pricing and intraAindustry integration.

Ключові слова: економічне зростання, відкрита економіка, галузевий ринок, ефективність, авіаційні га�
лузь, стратегія галузевого розвитку.

Key words: economic growth, open economy, industry's market, efficiency, aviation industry, strategy for industry
development.

Диверсифікація та інтеграція стають ключовими
причинами кардинальних зрушень в галузі. Зокрема, ди$
версифікація, як результат інвестиційної діяльності,
призводить до відтоку капіталу до галузей, які забезпе$
чують вищу ліквідність та прибутковість. Структуру
капіталу та структуру корпорацій визначає саме нау$
комісткість, інноваційність та перспективність вкладень
капіталу. Випереджаючий розвиток стає реальним зав$
дяки планування попиту споживачів приватних домо$
господарства та юридичних осіб. Водночас стратегічний
розвиток неможливий як результат хаотичної комбі$
нації оптимальних варіантів інвестування. Розробка та
реалізація інституційної політики і є важелем активіза$
ція процесів інтеграції, у разі, коли метою державного
розвитку є формування конкурентоспроможної еконо$
міки. Таким чином, необхідність цілеспрямованості роз$
витку галузі призводить до необхідності визначення
форми її забезпечення у вигляді певних відносин влас$
ності. Приватний капіталіст потребує гарантій великих
довгострокових капіталовкладень. Державні інституції
в демократичних країнах стоять на стражі захисту гро$
мадян та їхньої захищеності, як фізичної, так і соціаль$
ної. Особливості структури власності в умовах розвит$
ку галузі залишаються визначальними передумовами
сталості партнерства, визначають його динаміку та за$
цікавленість усіх сторін у підвищенні привабливості
об'єкта інвестування. Державний контроль над науко$
місткими галузями не повинен перешкоджати їхньому
розвитку. Навпаки, використання змішаних форм влас$
ності, це можливість забезпечити такий контроль, не
перешкоджаючи новим сценаріям досягнення конкурен$
тоспроможності через залучення приватного капіталу.

Великі розміри та міжгалузевий характер корпо$
рацій сприяють залученню вільних коштів та підтриман$
ню репутації за рахунок державної участі у власності.
Водночас українська практика, коли управлінці держав$
них підприємств отримають непомірно величезні за$
робітні платні, джерелом яких є державний бюджет, є
повністю невиправданою. Антитезою можна навести
повністю протилежний приклад, коли ефективні уп$
равлінці винагороджуються акціями тих самих
підприємств, які досягли та підвищили прибутковість
завдяки грамотному менеджменту, підтвердженому ча$
сом та клієнтською лояльністю. І навпаки, управлінці
державних підприємств, якість роботи яких не може
бути визначена, передусім у зв'язку з відсутністю по$
казників якості та стратегічних орієнтирів у рамках кон$
кретних проектів реалізації стратегії, після звільнення
за конкурсом залишають ці підприємства ніяким чином
не мотивованими в їхньому подальшому розвитку, навіть
у разі наявності такої мотивації.

Прикладами локальної комбінації капіталу для роз$
витку в галузі можна навести досвід Швеції. Таким при$
кладом є кейс для галузі освіти. Наприкінці інвесторів
крупних корпорацій Volvo, Saab, Ericson та інші.

На економічне зростання залежить від низки фак$
торів, які походять з боку попиту. Зростання залежить
від факторів попиту, тобто забезпечення повного вико$
ристання розширеного обсягу ресурсів. Це вимагає
збільшення рівню сукупних витрат. Окрім цього, на еко$
номічне зростання впливає саме фактори розподілен$
ня. Фактори попиту та пропозиції, які впливають на еко$
номічне зростання, взаємозв'язані. Безробіття уповіль$
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нює темпи накопичення капіталу, а також зростання
видатків на дослідження [2, c. 381]. Особливої уваги
потребує вивчення умов економічного зростання в се$
редовищі відкритої економіки. Відкрита економіка — це
економіка країни, країни, яка здійснює експорт та
імпорт товарів та послуг [2, с. 777].

Розвиток розглядаємо як позитивне зростання макро$
економічних показників. В промислово розвинутих країнах
сформована ринкова економіка, яка заснована на великих
ресурсах основного капіталу, передових виробничих тех$
нологіях та кваліфікованих трудових ресурсах [2, с. 750].
Шляхами прискорення економічного зростання є:

1. Більш ефективне використання існуючих запасів
природних ресурсів, наслідком якого є не тільки усу$
нення безробіття, але й більш ефективне розподілення
ресурсів.

2. Підвищення обсягів запасів виробничих ресурсів.
Розширення запасів сировини та засобів виробництва,
більш ефективне використання труда та технологій.

Проте на шляху розвитку авіаційної галузі існують
перешкоди щодо використання природних та трудових
ресурсів, ресурсів капіталу, технологій. Природним ре$
сурсом даному випадку є саме транзитний потенціал
країни, а також корисні копалини. Проте наявність ко$
рисних копалин не завжди є джерелом збагачення нації.
Це відбувається у випадку, коли вони належать круп$
ним транснаціональним корпораціям індустріально роз$
винутих країн та повністю контролюються ними, тому
весь прибуток використовується після відтоку за кор$
дон. До трудових ресурсів відноситься висока кваліфі$
кація кадрів, проте перешкоджає ефективному викори$
станню трудових ресурсів саме безробіття та низька
продуктивність праці [2, с. 753]. Перешкодою також є
неповне використання робочої сили, коли робітники не
мають можливостю працювати повний робочий день.
Саме для таких економічних систем притаманна масова
еміграція населення, яка мотивується очікуванням знай$
ти вищий рівень заробітної плати за кваліфікований
труд. Неповне використання робочої сили характерне
саме для економічно відсталих систем. Це пояснюється
тим, що питома вага заробітної платні в дуже висока
відносно використаного капіталу, ресурсів, що не забез$
печує зростання виробництва. Причиною низької про$
дуктивності праці може бути саме недостатнє інвесту$
вання в фізичний капітал, коли самі робітники недостат$
ньо забезпечені обладнанням, інструментами. Це відбу$
вається на фоні малих обсягів інвестицій в людський
капітал, а саме: в освіту та охорону здоров'я.

На розвиток сукупного поєднання галузевого та
територіального управління впливає множина факторів:
ступінь концентрації виробництва; територіальні кор$
дони розміщення цього виробництва; забезпеченість
ресурсами. В авіаційній галузі фактором територіаль$
ного впливу є саме високий коефіцієнт транзитності.
Галузеве та територіальне управління у разі їхнього
ефективного об'єднання впливають саме на концентра$
цію виробництва, в цьому випадку це є засобом підви$
щення привабливості аеропортів для операторів аві$
аліній. Ефективна організація галузі є варіантом раціо$
нального розподілення та використання ресурсів в гос$
подарстві, виникнення нових технологічних циклів та
підвищення ефективності [9, с. 193.].

Тобто галузевий розвиток має розглядатися не$
відривно від територіального. Самий розвиток призво$
дить до змін потужностей в галузі завдяки використан$
ню власних технологій та в умовах відкритої економіки —
імпорту таких технологій. Це потребує певної реорган$
ізації системи управління в галузі, причому основну роль
у цьому випадку належить саме галузевому розвитку,
на відмінність від територіального, бо прискорення на$
уково$технологічного прогресу надає можливості вир$
ішення соціально$економічних завдань за рахунок саме
підвищення створеної доданої вартості в структурі ціни
готового продукту галузі.

У сучасній економіці концепцію територіального
управління замінено на глобальне управління, яке за$
сноване на парадигмі економічної глобалізації [3, с. 15],
формами прояву якої і є: зростання обсягів інвестицій;
диверсифікація ринків технологій та капіталу; зростан$
ня ролі міжнародних корпорацій в економіці та інтен$
сифікація конкурентної боротьби; виникнення систем
глобального стратегічного менеджменту. Взаємоза$
лежність економік під впливом глобалізації проявляєть$
ся через ступінь їхньої відкритості. З одного боку, чим
більш висока ступінь відкритості, тим вища можливість
посилення ролі економіки в цілісному світовому госпо$
дарстві. З іншого боку, визначення глобальної ролі еко$
номіки відбувається не стільки в залежності від ступе$
ня відкритості, скільки в залежності від інтенсивності
експансії капіталу цієї країни в економіки інших країн.
Організація Економічного Співробітництва та Розвит$
ку [10] використовую в методології вимірювання гло$
балізації наступні змінні: кількість підприємств, які роз$
ташовані в США та прямим чи непрямим чином є влас$
ністю чи знаходяться під контролем іноземної особи в
обсязі понад 10% цінних паперів. Це стосується
підприємств, сукупний обсяг активів чи прибутку яких
складає понад 10 млн доларів США. кількість робітників
з повною та частковою зайнятістю; оборот товарів та
послуг разом з інвестиційним доходом чи загальним опе$
раційним доходом зі звіту про доходи та витрати; дода$
на вартість по країні походження як сума компенсації
найманим робітникам та повернення прибутку, сплаче$
них процентів, непрямих податків на бізнес та надбавку
за споживання основного капіталу. Компенсація прац$
івникам включає в себе заробітну платню та виплати ро$
бітникам, а також видатки роботодавців по пільговим
виплатам. Витрати на дослідження та розробки вклю$
чають такі витрати від філіалів як для власних потреб,
так і на замовлення. Враховується загальний обсяг екс$
порту та імпорту, який постачається для чи від філіалів.
У тому числі враховується внутрішньофірмовий експорт
та імпорт.

Відкритість економіки відображається через ієрар$
хію проявів глобалізації на світовому рівні, рівні самої
країни, галузей та конкретних підприємств. Галузевий
зріз глобалізації ілюструється співвідношенням обсягів
зустрічної внутрішньогалузевої торгівлі до світового
виробництва відповідної галузі, а також коефіцієнтом
спеціалізації галузі, який розраховується як співвідно$
шення національних і міжнародних експортних квот
галузі [3, с. 23]. Водночас прояв відбувається саме через
так званий bottom$up підхід. Кейсом впливу глобалізації
на авіаційну галузь є розповсюджена зараз практика
взаємодії урядів країни чи муніципальних агенцій з роз$
витку міст з авіакомпаніями. За їхньої ініціативи відбу$
вається оплата авіарейсів до певних туристичних пунктів
призначення. При цьому самі пасажири придбають
квітки за цінами low$cost. Проте вплив для економіки
проявляється у так званому сторонньому ефекті, оск$
ільки туристи інвестують в місто призначення, оплачу$
ють проживання, транспорт, закуповують сувенірну
продукцію, у разі привабливості пункту призначення та
стимулюючого середовища — розглядають можливість
бізнес$інвестицій. Сучасні комунікаційні технології доз$
воляють заощаджувати маркетингову витрати на галу$
зевий розвиток, водночас розширюючи цільову аудито$
рію. Можна вважати, що в епохи діджиталізації від$
критість економіки вимірюється саме доступом до
інформації. Простежується тенденція моніторингу та
контролю інформаційних потоків, метою яких є вияв$
лення недобросовісних інформаторів, що загрожують
національній безпеці.

Таким чином, у нашому дослідженні ми спостерігає$
мо певні суперечності між впливом глобалізації та сту$
пенем відкритості економіки.

По$перше, обсяг експорту та імпорту товарів та по$
слуг визначається не тільки міжнародним розподілен$
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ням праці та ресурсів, але й виникненням попиту на певні
високо технологічні послуги та товари.

По$друге, диверсифікація в інвестиційному процесі
відбувається на тлі підсилення впливу транснаціональ$
них корпорацій, які здійснюють злиття та поглинання
конкурентів, таким чином, монополізуючи чи олігопо$
лізуючи певні галузі.

По$третє, відкритість економіки в умовах дефіциту
капіталу та технологій, які надають можливість вироб$
ляти продукти з високою доданою вартістю, призводить
до зростання впливу глобалізації за рахунок задоволен$
ня внутрішнього попиту. В такому випадку з боку мак$
роекономічного регулятора необхідна стратегія впро$
вадження чи імпортування технологій, яка створить
можливість здійснювати проєкти з імпортозаміщення.

По$четверте, якщо відкритість економіки є високою,
а продукція, яка виробляється із використанням висо$
ких технологій є імпортною, відбувається міграція ро$
бочої сили, насамперед кваліфікованої. В такому разі
наслідком міграції стає неможливість в майбутньому
впроваджувати технологію у власну економіку без за$
лучення іноземних спеціалістів. Це спричиняє більший
рівень залежності від глобальних гравців.

По$п'яте, відкритість економіки може бути конвер$
тована за допомогою механізму бенчмаркінгу та еконо$
мічної розвідки у потужний фактор конкурентної бо$
ротьби в світовій економіці тільки у разі високий темпів
зростання ВВП, яка забезпечується інноваційною фун$
кцією ціни. Інноваційна функція ціни — це наявність
високої доданої вартості, яка може бути спрямована на
наукові дослідження та розробки з метою маркетинго$
вого підходу до споживання.

По$шосте, на галузевому рівні технологічна пара$
дигма розвитку охоплює наявні засоби матеріального і
нематеріального виробництва, зокрема комп'ютерні си$
стеми, соціальні й техніко$технологічні норми та стан$
дарти [3, с. 37]. Технологічний розвиток галузі є найви$
щою формою еволюції трудових відносин робітника та
роботодавця, бо призводить нематеріальні компоненти
у вигляді інтелектуального розвитку робітника до за$
вершеної форми дії — технології у виробничому про$
цесу. Це дозволяє підвищити продуктивність праці,
прагнути до модернізації через технотронні технології,
коли відбувається роботизації та управління машинами
та обладнанням за допомогою кібернетичних програм
та штучного інтелекту. Саме на цих засадах формуєть$
ся постіндустріальне суспільство, яке некерований при$
родньо$історичний процес та логічно обумовлений етап
еволюції людського суспільства. Однак саме суспільство
с точки зору управління еволюційними процесами зна$
ходить себе в глухому куті неможливості вирішення
питань екологічних катастроф та погіршення умов на$
вколишнього середовища [11, с. 5].

По$сьоме, розглядаючи процес стратегічного роз$
витку в умовах доіндустріального суспільства, людство
не займалося питаннями стратегічного прогнозування.
Сценарний підхід у прогнозування носив епізодичний
характер та мав стихійні характеристики за ініціатив
певних наукових чи урядових кіл. Саме зараз, в епоху
прискорення розвитку, наявності технологій імплемен$
тації раціонального вибору на макроекономічному та
глобальному рівнях було визнано низку документів, які
знайшли відображення у цілях сталого розвитку ООН.
Таким чином, процес сталого розвитку був визнаний
раціональним, необхідним, конструктивним та реалі$
стичним. У цьому випадку основним протиріччям роз$
витку стає необхідність розширення сфери засобів уп$
равління на тлі загрози ендогенних ризиків.

Основною відмінністю розвитку в постіндуст$
ріальному суспільстві виступає відхід від індустріально$
споживчого підходу та впровадження механізму захи$
сту інтересів країн, які не відносяться до розвинутих і
знаходяться під загрозою вирішення екологічних про$
блем таких країн за рахунок ресурсів країн, що розви$

ваються. Тому макроекономічним орієнтиром розвит$
ку, зокрема галузевого, і стає збереження глобальних
сталих та впливових елементів постіндустріальної еко$
номіки, до яких відносяться технологічні комплекси га$
лузевого та міжгалузевого варіанту. Доцільність про$
гнозування чи передбачення майбутнього в таких умо$
вах вимагає використання достовірних та новітніх ме$
тодів всебічного моделювання багатомірних систем. У
таких системах необхідною є централізація нових тех$
нологій, економічного зростання та нової стратифікації
суспільства відповідно до теоретичних знань [12, c. 160;
13, c. 20].

Фактори, які визначають динаміку реального про$
дукту є: чисельність зайнятих, середній обсяг годин, які
були відпрацьовані, технічний прогрес, обсяг капіталов$
кладень, рівень освіти та професійної підготовки, ефек$
тивність розміщення ресурсів. Тобто реальний валовий
національний продукт визначається як витрати праці,
помножені на продуктивність праці (реальна часова
відробітка на одного зайнятого). Економічне зростан$
ня визначається як збільшення валового національного
продукту на душу населення [2, с. 380—382]. Водночас,
використовуючи це визначення до уваги слід приймати
загрозу скорочення населення певних країн та корот$
костроковий ефект економічного зростання за рахунок
такого скорочення. Економічне зростання та процес
який є способом забезпечення належної якості життя
населення, матеріального достатку, причому не завж$
ди за рахунок мінімізації витрат. Окрім цього, зростан$
ня в економіці ці певній галузі — це можливість забез$
печення нових потреб у рамках макрорівня чи мезорів$
ня та можливість вирішення існуючих соціально$еконо$
мічних потреб без завдання шкоди для інших можливо$
стей розвитку та благ. Економічне зростання є засобом
вирішення проблеми обмеженості та дефіциту ресурсів,
воно дозволяю в більш повній мірі ставити суспільні цілі
та реалізовувати їх.

Питання економічного зростання в епоху постінду$
стріального суспільства пов'язують із новою культурою
та духовним життям людини, які формуються за допо$
могою інформатизації. Постіндустріальне суспільство
розглядається як інформаційне суспільство [14]. Для
управління таким суспільством створюються мережеві
інформаційні структури, які спираються на принципи
залучення інвестицій, універсального доступу до інфор$
мації, допомоги в технологічних інноваціях, захисту
інформації та прав інтелектуальної власності, забезпе$
ченню інтерактивного доступу, лібералізації телекому$
нікацій, навчанню впродовж життя, соціальної орієн$
тації інформатизації та інше [11, c. 9—13]. Глобальна
інформаційна інфраструктура в спеціальній літературі
навіть отримала назву "інформаційна супермагістраль",
яка об'єднує ефективне інформаційне обслуговування
користувачів зі допомогою технічної та інформаційної
інфраструктури.

По$восьме, таким чином, все вищенаведене свідчить,
що для стратегічного розвитку галузі для досягнення
конкурентоспроможності у мовах постіндустріального
суспільства необхідним є входження в інформаційну су$
пермагістраль чи її використання. Прискорення темпів
створення інформації, виникнення електронного кібер$
простору та біоелектронного середовища — це нова
ринкова орієнтація та конкурента форма існування.

Замкнутий цикл розвитку високотехнологічної га$
лузі в умовах перелічених вище протирічь представле$
ний на рисунку 1.

Розповсюдженим підходом у модернізації є запози$
чення науково$технологічних досягнень розвинутих
країн, збагачених власним внеском, таким чином ство$
рюється спільне поле розвитку та співробітництва у до$
сягненні цілей розвитку цивілізації [11, с. 64]. Досвід
впровадження технічного прогресу країн Японії,
Північної Кореї, Тайваня та Гонконга свідчить, що вони
стали примірниками техногенних цивилізацій. В цих



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/202076

країнах постіндустріальна революція відбувалася на
тлі збереження важливіших традиційних соціокуль$
турних засад.

Четверта промислова революція чи Industry 4.0
була ініціативою, запропонованою урядом Німеч$
чини для підтримки конкурентоспроможності краї$
ни в виробничих галузях. Аналогічні програми були
запроваджені у країнах$конкурентах, зокрема у
США — Smart Manufacturing Leadership Smart
Coalition. Японський уряд опублікував програму
Суспільство 5.0 — розумна система, яка включає в
себе розумні спільності, інфраструктуру, вироб$
ників та інше. КНР створила план "Китайське вироб$
ництво 2025" для посилення виробників та підвищен$
ня їхньої доданої вартості для досягнення глобаль$
ного лідерства. В перелічених вище документах клю$
човими словами є ти, що пов'язані з певними техно$
логіями: масиви даних, хмарні обчислення, штучний
інтелект, автоматизація, роботи, кібер$фізичні си$
стеми.

Авіаційна галузь в епоху четвертої промислової
революції приваблює увагу багатьох урядовців, еко$
номістів, науковців та фінансистів саме тому, що
відбуваються процеси різноманітної дерегуляції та
децентралізації, відкриття нових аеропортів, зростан$
ня кількості маршрутів та зростання конкуренції серед
авіаперевізників. На фондовому ринку підвищується по$
пит на цінні папери компаній з управління аеропорта$
ми, а також збільшується самий список таких компаній
у лістингу фондових бірж. Це пояснюється скорочен$
ням фінансування з державного бюджету, з одного
боку, а також перспективністю авіаційної галузі з точ$
ку зору її спроможності забезпечити бажану ставку
дохідності для приватних інвесторів. Авіаційну галузь
розглядають як кластерну сукупність підприємств, пе$
редусім двох основних компонентів: аеропортів та авіа$
ційних перевізників. Проте сторонніми стейкхолдера$
ми стають усі сервісні та виробничі підприємства, які за$
безпечуються автономію, незалежність та прибут$
ковість авіаційної галузі. Така структура впливає без$
посередньо на інвестиційну привабливість галузі і ви$
значає точки доходів та видатків, які уможливлюють
розвиток галузі в цілому [4, c. 365].

Розглядаючи стратегічний розвиток галузі, спира$
ючись на теорію галузевих ринків слід відзначити що
існує два основних підходи щодо аналізу галузі: дедук$
тивний та емпіричний [6, c. 36—37]. Гарвардські еконо$
місти вважали, що ринковий механізм відносин між ви$
робниками та споживачами містить такі пов'язані між
собою складові: структура ринку, поведінка фірм та
результативність функціонування ринків, що містяться
в загальній системі "структура — поведінка — резуль$
тат". Іншого погляду дотримувалася Чиказька школа,
представники якої досліджували закономірності прий$
няття оптимізаційних рішень на основі мікроекономіч$
ного аналізу.

Кабраль Л. стверджує, що ринкова влада трансфор$
мується в більш високий прибуток, тому її збереження
є важливим елементом стратегії підприємства, яка спря$
мована на максимізацію її вартості. Отримання ринко$
вої влади може відбуватися через захист від конкуренції
за допомогою права інтелектуальної власності — патен$
тами, ліцензуванням. Іншим способом збереження рин$
кової влади в умовах дерегуляції ринку є безкомпро$
місна конкуренція за допомогою афіліації та партнер$
ства. Кейсом використання такої форми є вихід на ри$
нок авіатранспортних послуг Японії конкурентів
Skymark Airlines та Air Do [7].

Домінування на цьому ринку японських авіаліній
примусило їх не тільки започаткувати цінові війни, але
й поставити під загрозу роботу конкурентів в умовах,
коли афілійовані до них компанії з обслуговування авіа$
ліній відмовилися працювати з іноземцями. В США мож$
на спостерігати низку кейсів, коли у разі приходу на

ринок конкурентів національний оператор American
Airlines різко знижував тарифи, таким чином витісняю$
чи конкурентів low$cost чи поглинаючи їх. Кабраль Л.
пропонує розглядати підприємства як процес перетво$
рення витрат у випуск. Ефективність цього випуску ви$
значається функцією витрат. Аналізуються середні та
маргінальні витрати з метою визначення мінімального
ефективного масштабу та концентрації підприємств.
Тобто чим більша концентрація на ринку, тим вищі ба$
р'єри для входу на нього. Така закономірність є прав$
дивою у разу рівного доступу підприємств до техно$
логій; наявності повної інформації щодо ринкової
кон'юнктури; процес входу на ринок є послідовним з
точку зору наявності інформації про розвиток
підприємств. Наявність у галузі доступу до різних тех$
нологій спричиняю простіший вхід до неї та декілька
станів рівноваги у мовах вільного входу.

Для входу в галузевий ринок притаманні ендогенні
та екзогенні витрати входу. Якщо ендогенні витрати
входу є значущими, то співвідношення розміру ринка та
концентрації галузі буде відрізнятися більшою сталістю,
ніж в умовах, коли ці видатки входу екзогенні. У разі
зливань та поглинань ціни збільшуються а видатки ско$
рочуються. Злиття в рамках галузі торкаються інтересів
підприємств, які зливаються, підприємств, які не злива$
ються та споживачів. Таким чином, ми бачимо, що сто$
роною, яка програє в цих трансакціях, є саме споживач.
За таких умов завданнями державної політики є оцінка
економічної ефективності операції злиття, при цьому
часто аналізу перешкоджають труднощі доступу до
інформації щодо видатків. Бо підприємства, що злива$
ються, зацікавлені в переконанні держави у доцільності
трансакції. В той же час навантаження від підвищення
цін породжує збиток споживачів. Ринкова влада може
бути перешкодою прогресу в галузі та означати низьку
ефективність розподілення ресурсів. У цьому сенсі оп$
тимальною можна назвати таку структуру ринку, за якої
величина ринкової влади зменшується до мінімуму —
тобто вільна конкуренція, чи за умови її відсутності,
державне регулювання. Підсумовуючи вищенаведене,
цілеспрямованість на сталий розвиток та технічний про$
грес у галузевому ринку вимагає певної структури рин$
ку, яка стимулюватиме інвестиції до НДДКР [7, с. 219].
Шумпетер Й. вважає, що вільна конкуренція не є мо$
деллю і ідеальною ефективністю, бо масштабні видатки
на НДДКР більш притаманні крупним концернам. Про$
те саме умови вільної конкуренції стимулюють розроб$
ку інновацій та отримання прибутку від них. Таким чи$
ном, оптимальною є структура ринку, якій притаманні
ознаки динамічної конкуренції та яку, в короткостро$

Джерело: авторська розробка.

Рис. 1. Цикл розвитку високотехнологічної галузі
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ковому періоді відрізняє певний тимчасовий ступінь
ринкової влади.

У рамках нової інституціональної теорії ринок та
організації аналізуються як схожі за функціями альтер$
нативні форми координації економічних агентів. Тобто
в рамках нової інституційної економіки та економічно$
го імперіалізму практичні рекомендації щодо ефектив$
ності використання ресурсів та максимізація вартості
знаходяться в площині налагодження взаємного вигід$
ного обміну індивідів. Якщо економічні організації роз$
глядаються як штучно створені системи для досягненні
індивідуальних та колективних економічних цілей, то
економіка є організацією найвищого рівня, яка оці$
нюється в залежності від результатів її функціонуван$
ня [8, с. 7—9, 44, 48].

Метою будь$якої організації, в тому числі економі$
чної системи в цілому, є задоволення потреб окремих
людей, передусім населення країни. Проте обмеженість
ресурсів призводить до проблеми раціонального вибо$
ру, в якій підвищення корисності для одного суб'єкту
може спричинити зменшення її для іншого. В такому разі
ефективним вважається розподілення ресурсів по Па$
рето (оптимальне) в ситуації коли не існує жодного ва$
ріанту розподілення який би для всіх сторін вважався
переважним відносно до розподілення А. Неефективні
рішення завжди знаходяться під загрозою відміни, бо
якщо хтось запропонує кращий для всіх варіант розпо$
ділення, то ця перспектива буде реалізована за згодою
всіх зацікавлених сторін. Внаслідок цього, можна про$
гнозувати, що результати економічної діяльності будуть
ефективними. Завданням досягнення цих результатів є
забезпечення координації елементів структур, які по$

будовані для досягнення ефективності.
Координація потребує виконання умови
отримання необхідної інформації. Це
можливо у разі наявності централізації
інформації чи у разі розробки механізму
децентралізації та фрагментації інфор$
мації для зацікавлених сторін [8, с. 55].

Методи досягнення координації випли$
вають з можливості функціонування орган$
ізаційних структур, у рамках яких встанов$
люються трансфертні ціні чи шляхом все$
бічного використання ринкового механіз$
му. Система ринків та цін і є ефективним ме$
ханізмом координації потреб індивідів. Вва$
жається, що модель ринкової економіки
дозволяє скоротити витрати на отримання
інформації, бо ціни самі по собі акумулю$
ють та відображають інформацію щодо ко$
рисності та доступу до товарів та послуг.
Тобто ринкова економічна система забез$
печує учасників інформацією, необхідної
для ефективного розподілення ресурсів на
галузевому ринку. В ній створені такі умо$
ви, коли учасники прагнуть забезпечення
максимізації власного добробуту, тому
власникам ресурсів та капітальних активів
вигідно забезпечувати їхні потреби таким
чином, щоб витрати були мінімізовані, а
клієнтська цінність максимізована.

Дерегуляція фінансових умов функці$
онування авіаційної галузі відбувається з
1978 р. До цього періоду авіаційна галузь
працювала в умовах державного неконку$
рентного регулювання. Чутливість розвит$
ку цього ринку до загальної економічної
ситуації є високою. Тобто кризові явища
та занепад економіки завдають збитків для
авіаційної галузі. В результаті глобалізації
світової економіка наприкінці 1990$х років
виникали тенденції свідомого контролю
витрат та впровадження інновацій в галузі.
Саме технологічні інновації стали джере$

лом збільшення прибутку, сюди відносилися інновації в
конструюванні та маркетингу (електронні квітки, зок$
рема). Вагомими факторами зростання витрат залиша$
ються ціни на паливо, мінливі вимоги безпеки та експ$
луатації [5, с. 57]. Терористичні акти 2001 р. у США спри$
чинили довгостроковий період збитків для галузі до 2008
р. Системною проблемою в роботі авіаційних пере$
візників є перевищення потужностей над попитом. Тому
певні заходи з боку держави стосувалися запобіганню
банкрутств та реструктуризації їхніх витрат. З точки
зору теорії галузевих ринків, розвиток авіаційної галузі
та отримання ринкової влади на ринку відбувалися як з
використанням технологічних інновацій, так і за раху$
нок злиття та поглинань. Перевагами таких операцій зі
злиття була гармонізація мережі маршрутів та збільшен$
ня присутності авіакомпаній. Цікавою тенденцією кон$
солідації аеропортів з 2004 по 2011 рр. було скорочен$
ня домінантності великих перевізників [5, с. 70—72].

Екзогенні фактори, які впливають на зростання по$
вітряного трафіку, проявляються на глобальному, на$
ціональному та регіональному та громадському рівнях.
Підвищення обсягу ВВП спричиняє зростання трафіку
двома шляхами, по$перше, це пояснюється збільшенням
обсягу ділових відряджень та вантажів, по$друге, ско$
рочення безробіття та збільшення доходів домогоспо$
дарств дає можливість витрачати більше грошей на доз$
вілля та подорожі. Зменшення вартості перельотів є
фактором підвищення попиту на авіаквітки. Зростання
світового повітряного руху збільшується також у разі
зростання населення на тлі зростання їхніх доходів.
Державне регулювання авіаційної галузі проявляється
через обмеження цін на квітки та доступу до ринку.

Рис. 2. Концепція стратегічного розвитку галузі (галузевого ринку)

Джерело: розроблено автором.
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Очевидно, що політична нестабільність впливає на по$
пит на подорожі та бізнес з країною призначення.

На рисунку 2 запропоновано концепцію забезпечен$
ня стратегічного розвитку галузі з метою ефективного
розподілення ресурсів та досягнення її оптимальної
структури.

Економічний вплив можна розподілити на прямий,
непрямий та причинно$наслідковий. Прямий вплив сто$
сується економічної активності, яка не виникала би в
умовах відсутності повітряного транспорту. На при$
кладі аеропортів та авіакомпаній такими прямими еко$
номічними наслідками є заробітна платня персоналу,
плата за посадку та пальне, доходи від використання
розташованих у межах аеропорту виробничих потуж$
ностей, інші закупівлі. Непрямим впливом галузевого
ринку на економіку є виникнення доходів, які пов'язані
із збільшенням трафіку пасажирів та вантажів. Це —
доходи готельно$ресторанного бізнесу, туристичних
агенцій, компаній прокату автомобілів, та іншої роз$
дрібної комерційної діяльності. Підсумковим впливом
розвитку є причинно$наслідовий чи індукований вплив
наслідків обох видів, який носить мультиплікаційний ха$
рактер та впливає на зайнятість в економіці та обсяг
доходів. Повторні витрати та інвестиції в економіку да$
ють можливість підвищення множника [5, с. 75].

Таким чином, розглядаємо загальний вплив авіа$
ційної галузі як суму прямого, непрямого та причинно$
наслідкового пливу, яка є потужним фактором розвит$
ку національної та міжнародної економіки.

Факторами попиту на авіаційні транспортні послу$
ги є: ціна на квітки; ціна на квітки конкурентів; дохід
пасажирів; стан економіки; наявність інших видів транс$
порту; лояльність пасажирів; зручності в польоті; час$
тота обслуговування; безпека; тип літака та місцезна$
ходження аеропорту; інші випадкові фактори, форс$
мажорні чи тероризм. Факторами пропозиції є: ціна на
квітки; ціна на ресурси (паливо, оплату праці, плата за
посадку, витрати на літак та утримання); плата за на$
вігацію; технологія; наявність іншого виду транспорту;
державне регулювання; стохастичні фактори (погодні
умови, страйки) [5, с. 120—132].

ВИСНОВОК І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У результаті дослідження встановлено, що розвиток
галузі, як економічної системи, може бути заснований на
корпоративних механізмах, які спираються на локальну
комбінацію капіталу через основні шляхи прискорення
економічного зростання. Водночас в епоху четвертої про$
мислової революції необхідним стає врахування супереч$
ностей між впливом глобалізації та ступенем відкритості
економіки, зміст яких представлений у досліджені. Про$
понується створення концепції ефективного вибору еко$
номічних агентів галузі, в якій макроекономічним орієн$
тиром розвитку стає збереження сталих та впливових еле$
ментів постіндустріальної економіки — технологічних
комплексів. Перспективами подальших досліджень є роз$
робка економіко$математичної моделі ефективного вибо$
ру економічних агентів авіаційної галузі в умовах опти$
мального розподілення витрат за рахунок трансфертних
цін та інтеграції в межах галузевого ринку.
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EVALUATION OF INDICATORS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES
AS A TOOL OF IDENTIFYING TAX MINIMIZATION RISKS OR TAX EVASION

У статті поглиблено теоретичні засади щодо оцінювання показників фінансової звітності

суб'єктів господарювання з метою виявлення ризиків необгрунтованої мінімізації або ухилення від

сплати податків. З'ясовано, що в Україні упродовж значного періоду часу спостерігається високий

рівень тіньової економіки, існування якої негативно впливає на дохідну частину бюджету та еко]

номічну спроможність держави в цілому. Це дає підстави вважати, що велика кількість суб'єктів

господарювання вдається до приховування доходу та реальної кількості найманих працівників,

виплати заробітної плати "у конвертах" тощо. Окремі суб'єкти господарювання під час формуван]

ня звітності вдаються до застосування способів мінімізації або ухилення від сплати податків. З'я]

совано, що найчастіше порушення податкового законодавства, виникають у разі сплати податку

на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Встановлено, що до складу "ризикових"

статей фінансової звітності передусім слід відносити ті, що розкривають стан, динаміку та струк]

туру дебіторської й кредиторської заборгованості суб'єктів господарювання, порядок формування

собівартості та характеризують її елементи (витрати на оплату праці, необоротні активи, запаси

тощо). Автором наведено перелік основних типів схем мінімізації або ухилення від сплати податків,

виявлення яких можливе у процесі аналізу показників фінансової звітності суб'єктів господарю]

вання. Акцентовано увагу на тому, що крім аналізу конкретних статей фінансової звітності суб]

'єкта господарювання, джерелом інформації щодо наявності ризиків застосування платниками по]

датків схем мінімізації або ухилення від сплати податків повинно бути й зіставлення тих статей

фінансової звітності, які, з огляду на національну практику ведення підприємницької діяльності,

мають значні ознаки ризиковості. На підставі проведеного дослідження запропоновано рекомен]

дації щодо вдосконалення виявлення ризиків необгрунтованої мінімізації або ухилення від сплати

податків. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх використання ком]

петентними органами державної влади для удосконалення заходів щодо виявлення платників по]

датків з ознаками ризику.

____________________________
* "Дослідження базується на методології Putnins and Sauka (2015 р.), за якою розміри тіньової економіки оцінюються на основі

даних вибіркового опитування підприємств із застосуванням підходу мікро�макро моделювання, який розділяє видимі та приховані
компоненти ВВП" [14].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Упродовж тривалого часу в Україні спостері$

гається високий рівень тіньової економіки, що
підтверджується даними Міністерства розвитку еко$
номіки, торгівлі та сільського господарства України
(далі — Мінекономрозвитку). Зокрема за розрахун$
ками цього відомства, 2018 року рівень тіньової еко$
номіки в країні становив 30 % від офіційного вало$
вого внутрішнього продукту (далі — ВВП). Хоча за
оцінкою динаміки рівня тіньової економіки за мето$
дом "витрати населення — роздрібний товарообо$
рот" зафіксовано 46 % тіньової економіки від рівня
офіційного ВВП [13, с. 1]. Такі дані оприлюднено у
щоквартальному звіті "Загальні тенденції тіньової
економіки в Україні" Мінекономрозвитку. Значно
вищі показники рівня тіньової економіки, опри$
люднені Київським міжнародним інститутом соціо$
логії. За оцінкою експертів Інституту рівень тіньо$
вої економіки в Україні у 2018 році сягнув 47,2 % від
рівня офіційного ВВП, що суттєво перевищує показ$
ники розвинених європейських країн [14]. Беручи до
уваги економічну природу тіньової економіки, її
існування завдає значної фіскальної шкоди, що при$
зводить до зменшення податкових надходжень та
негативно впливає на економічну спроможність дер$
жави.

The article deepens the theoretical foundations for evaluating financial statements of business entities

to identify the risks of unreasonable tax minimization or tax evasion. It is found that in Ukraine for a

considerable period there is a high level of shadow economy, the existence of which has a negative impact

on budget revenues and economic capacity of the state as a whole. This enables the understanding that a

large number of business entities resort to concealing income and the real number of employees who having

unofficial salaries etc. Some entities, creating financial statements, resorted to the use of methods to tax

minimization or tax evasion. The most common violations of tax law occur when paying value added tax

and corporate income tax. It is established that the "risky" items of financial statements should primarily

include those that disclose the status, dynamics and structure of receivables and payables of economic

entities, the procedure for cost formation and characterize its elements (labor costs, fixed assets, stocks,

etc.). Assessment of financial statements is the first stage of riskAoriented audit that allows to: set the

level of riskiness of taxpayers' activity; select payers who have high and medium risk; establish the type

of scheme applied by the risky entity to unreasonably minimize or evade taxes; identify the underlying

risk operations. The author gives a list of the main types of tax minimization or tax evasion schemes that

can be identified in the course of analyzing financial statements of business entities. The fact that in

addition to the analysis of specific items of financial statements of the entity, the source of the availability

of risky taxpayers applying minimization schemes or tax evasion should be a comparison of the financial

statements articles which, taking into account national practice of doing business activities have

significant indicators of riskiness. Based on the study, recommendations were made in order to improve

the identification of risks of unreasonable tax minimization or tax evasion. The practical significance of

the results of the study lies in the possibility of their use by competent public authorities to improve

measures to identify taxpayers with indications of riskiness.

Ключові слова: суб'єкти господарювання, фінансова звітність, ухилення від сплати податків, податкові
ризики, мінімізація податків.

Key words: business entities, financial statements, tax evasion, tax risks, tax minimization.

Значний рівень тіньової економіки є свідченням
того, що велика кількість суб'єктів господарювання
вдається до приховування доходу, реальної кількості
найманих працівників, реального розміру виплаченої
заробітної плати та заробітної плати "у конвертах"
тощо. Так, за даними опитування , що проводилося
фахівцями Київського міжнародного інституту соц$
іології, у 2017—2018 роках близько 40 % доходів
підприємств залишалися не задекларованими, близь$
ко 32—35 % найманих працівників не були офіційно
працевлаштовані та близько 40 % заробітної плати
виплачено не офіційно [14]. Крім того, суб'єкти гос$
подарювання щоразу вдаються до "удосконалення"
схем ухилення від сплати податків, застосовують аг$
ресивне податкове планування, як наслідок, змен$
шується дохідна частина бюджету держави, що фор$
мується за рахунок надходження податків, зборів та
інших платежів.

На сучасному етапі Уряд держави приділяє значну
увагу удосконаленню практики відпрацювання подат$
кових ризиків. Існуюче в Україні законодавче супровод$
ження здійснення податкового аудиту відповідає вимо$
гам сьогодення, однак, як зазначають фахівці, "в час$
тині виявлення та відпрацювання ризиків мінімізації
сплати податків питання комплексно врегульовано лише
у розрізі ПДВ" [17, c. 166—167].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретико$методологічних засад та
напрацюванню практичних рекомендацій щодо пробле$
матики вдосконалення сучасної ризикології приділяєть$
ся увага як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зок$
рема варто виокремити праці таких дослідників: Бала$
банов І.Т., Вітлінський В.В., Гранатуров В.М., Десятнюк
О.М., Проскура К.П., Сушкова О.Є., Юрій С.І., Ясенова
І.Б. та інших. Вирішенню проблематики аналізу й оці$
нювання податкових ризиків присвячено наукові праці
Атаманенко І.Б., Бельтюкова Є.А., Євченко Н.Г., Лебед$
зевич Я.В., Подольчака Н.Ю., Ханафеєва Ф.Ф. та інших
вчених. Однак, віддаючи належне напрацюванням про$
відних науковців, така проблематика все ще є актуаль$
ною та потребує грунтовних досліджень, адже необхі$
дно враховувати, що в сучасних умовах формування ри$
зиків, а також їх прояв та джерела виникнення постій$
но трансформуються. Суб'єкти господарювання під час
формування звітності вдаються до застосування спо$
собів мінімізації або ухилення від сплати податків, що
потребує від контролюючих органів удосконалення за$
ходів аудиту платників податків, котрі потрапляють у
зону ризику за результатами контрольно$перевірочних
заходів. Таким чином, з метою запобігання необгрун$
тованої мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами
господарювання, виникає необхідність виявлення ри$
зиків, що пов'язані з формуванням достовірних показ$
ників фінансової звітності за результатами бухгалтерсь$
кого обліку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення теоретичних засад

щодо оцінювання показників фінансової звітності
суб'єктів господарювання задля виявлення ризиків
мінімізації або ухилення від сплати податків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах важливого значення набуває на$

працювання організаційних засад проведення аудиту
ризикових платників податків, зокрема, доперевірочно$
го аналізу показників податкової та фінансової
звітності суб'єктів господарювання з метою виявлення
ризиків необгрунтованої мінімізації або ухилення від
сплати податків. Адже якщо суб'єкти господарювання
вдаються до застосування різного роду методів
мінімізації або ухилення від сплати податків, це знахо$
дить своє відображення в бухгалтерському обліку, зок$
рема, під час оформлення первинних документів, дого$
ворів, визначенні кореспонденції рахунків, встановлен$
ня часу проведення трансакцій, визначенні доходів чи
витрат тощо. Відповідно за підсумками звітного періо$
ду це буде відображено у фінансовій та податковій
звітності суб'єкта господарювання — платника податків.
Таким чином, аналіз певних статей фінансової звітності
та співставлення окремих її показників дозволяє конт$
ролюючим органам встановити ризик застосування
суб'єктом господарювання схем мінімізації або ухилен$
ня від сплати податків, та навіть тип таких схем, чи
інструменти, що в були при цьому застосовані [1, с. 166].

Нині підрозділи податкових органів для виявлення
ризикових платників податків застосовують широкий
перелік індикаторів ризику. Основні критерії виявлен$
ня платників податків з ознаками ризику викладено у
Порядку формування плану$графіка проведення доку$
ментальних планових перевірок платників податків, що
затверджений наказом Міністерства фінансів України
від 2.06.2015 № 524 (зі змінами, внесеними наказом
Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386)
(далі — Порядок) [9; 7]. Зазначимо, що з внесенням змін
до даного Порядку оновлено перелік критеріїв ризику
від здійснення господарської діяльності платників по$
датків та поділ їх за ступенями. Це дозволяє здійснюва$
ти першочергове реагування саме на ті підприємства,

щодо яких виявлено значну йвовірність заниження або
приховування об'єкта оподаткування [4, с. 33—34].
Більш розширений перелік критеріїв, що передбачений
для здійснення відбору суб'єктів господарювання, зад$
іяних у схемах ухилення від оподаткування ПДВ, схва$
лено чинним наказом ДФС України від 28.07.2015 № 543
"Про забезпечення комплексного контролю податкових
ризиків з ПДВ" (далі — наказ ДФС № 543) [8].

З метою зменшення тиску на платників податків
акцент контрольно$перевірочних заходів змінено в сто$
рону збільшення кількості планових перевірок платників
податків, що потрапляють до зони ризику. Це дозволяє
не допускати проведення безпідставних перевірок, а
також зосереджувати увагу на переврці суб'єктів гос$
подарювання з найбільшою кількістю ризиків, з ураху$
ванням економічної ефективності проведених заходів.

За результатами аналізу діяльності податкових
органів встановлено, що основні порушення податко$
вого законодавства, зокрема, застосування суб'єктами
господарювання схем ухилення від сплати податків, най$
частіше виникають під час сплати податку на додану
вартість (далі — ПДВ) та податку на прибуток під$
приємств. Як зазначається у звіті Державної фіскаль$
ної служби України за 2018 рік, під час проведення пла$
нових контрольно$перевірочних заходів найчастіше ви$
являлися такі порушення, як "заниження доходів в на$
слідок не оприбуткування активів (природного газу,
об'єктів закінченого виробництва тощо); завищення ви$
трат (на товари і послуги, із залученням до закупівель
суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності; ви$
плати грошових заохочень, що мали б виплачуватись з
чистого прибутку; безпідставне списання кредиторсь$
кої заборгованості; відсутність первинних облікових до$
кументів)" [4, с. 35]. У межах позапланового контролю,
що здійснювався відповідно до наказу ДФС України №
543, за результатами відпрацювання схем ухилення від
сплати податків у 2018 році донараховано грошових зо$
бов'язань з ПДВ на суму 2,9 млрд грн [4, с. 36]. Загалом
упродовж 2018 року за результатами контрольно$пере$
вірочних заходів підрозділами аудиту здійснено дона$
рахування до бюджету понад 34 млрд грн (у 2017 році
ця сума складала близько 27 млрд грн), з яких узгодже$
но понад 13 млрд грн, тобто 39 % від загальної суми до$
нарахувань (у 2017 році узгоджено 16,4 млрд грн з рівнем
узгодження 62 %). Проте варто зазначити, що від за$
гальної суми донарахувань до бюджету держави у
2018 році реально надійшло 5,6 млрд грн проти 7 млрд
грн у 2017 році. Таких показників вдалося досягти, у
тому числі, завдяки зниженню тиску на платників по$
датків за рахунок скорочення заходів контролю, удос$
коналенню відбору ризиків в операціях з ПДВ та пере$
гляду системи ризиків за якими суб'єкти господарюван$
ня відбираються для включення до плану$графіка до$
кументальних планових перевірок [3, с. 35; 4, с. 32—33].

Як зазначають фахівці, аналіз показників (статей)
фінансової звітності суб'єктів господарювання може
надати контролюючим органам інформацію про фінан$
сове становище, результати діяльності та рух грошових
активів платника податків. Водночас слід зауважити, що
саме співставлення окремих статей фінансової звітності
між собою, а також з показниками декларацій має бути
використано для подальшого відпрацювання схем
мінімізації або ухилення від сплати податків. У подаль$
шому це дозволить сформувати профіль ризику, розк$
рити головні характеристики (відомості) ризику
мінімізації або ухилення від сплати податків з метою
виявлення типу схеми, методу її реалізації та виду ри$
зикових операцій (інструментів), що складають її осно$
ву, та, на основі цього, формування інформаційного за$
безпечення і завдань документальної перевірки ризико$
вого платника податків (планування заходів аудиту) [2].

У процесі оцінювання показників фінансової
звітності платників податків на наявність статей з озна$
ками ризиковості до основних індикаторів виявлення
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ризикових суб'єктів господарювання повинні бути відне$
сені ті статті фінансової звітності, які, з огляду на на$
ціональну практику ведення підприємницької діяль$
ності, мають значні ознаки ризиковості. В цьому кон$
тексті, крім статей фінансової звітності, що розкрива$
ють стан, динаміку та структуру дебіторської й креди$
торської заборгованості суб'єктів господарювання, до
складу "ризикових" необхідно віднести й статті, що роз$
кривають порядок формування собівартості та харак$
теризують її елементи (витрати на оплату праці, необо$
ротні активи, запаси тощо), а також всі "інші" статті
фінансової звітності [12, с. 68].

Зокрема джерелом інформації щодо наявності ри$
зику застосування платником схем мінімізації або ухи$
лення від сплати податків повинно бути співставлення
певних статей фінансової звітності, а саме, форми № 1
"Баланс (Звіт про фінансовий стан)", форми № 2 "Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)",
форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом)" та форми № 3$н "Звіт про рух грошових
коштів (за непрямим методом)", форми № 5 "Примітки
до річної фінансової звітності" тощо між собою, а на
наступному етапі — з рядками податкових декларацій з
податку на прибуток підприємств та податку на додану
вартість.

Передусім, змістовним джерелом інформації щодо
ймовірного здійснення суб'єктом господарювання опе$
рацій з ознаками ризику є статті форми № 1 "Баланс
(Звіт про фінансовий стан)". На підставі аналізу показ$
ників форми № 1 можна виявити ризик застосування
суб'єктом господарювання таких схем мінімізації або
ухилення від сплати податків як:

— оформлення первинних документів без фактич$
них поставок товарів (робіт, послуг), у яких суб'єкт гос$
подарювання може виконувати роль як вигодонабува$
ча, так і вигодоотримувача. Суб'єкт господарювання
може вдаватися до "штучного" збільшення витрат з ме$
тою зменшення об'єкта оподаткування податком на при$
буток підприємств та ПДВ за результатами власної
діяльності або діяльності інших суб'єктів господарюван$
ня;

— підміна (оформлення документів) операцій про$
дажу на операції, що дозволяють перенести збільшен$
ня оподаткованого доходу (виникнення податкового
зобов'язання) на наступні звітні періоди. Найпошире$
нішим способом відстрочки сплати податків є викорис$
тання посередницьких договорів в операціях купівлі$
продажу, а саме, договору комісії замість укладання
договору поставки, що дозволяє відстрочити момент
збільшення оподаткованого доходу у продавця [11];

— побудова суб'єктом господарювання бізнес$
структури, проведення господарських операцій, через
елементи якої дозволяє мінімізувати або ухилятись від
сплати податків;

— завищення витрат звітного періоду за рахунок
оформлення первинних документів щодо списання бу$
дівельних матеріалів, оплати послуг, пов'язаних з буді$
вництвом тощо;

— значні суми благодійних допомог;
— відображення значних сум доходів майбутнього

періоду, або збільшення цього показника протягом
звітного періоду, може свідчити про вірогідність підміни
операцій продажу на оформлення документів, що доз$
воляють перенести збільшення оподаткованого доходу
на наступні звітні періоди тощо.

Водночас вагомим джерелом інформації щодо ймо$
вірного здійснення операцій з ознаками ризику є також
аналіз показників звіту про фінансові результати (фор$
ма № 2, форма № 2$м), який містить інформацію про
доходи, витрати, фінансові результати та сукупний
дохід суб'єкта господарювання. Якщо показники балан$
су (форми № 1) можуть вказувати на наявність ризику
застосування суб'єктом господарювання схем міні$
мізації або ухилення від сплати податків, або навіть її

типу, то аналіз показників звіту про фінансові резуль$
тати (форма № 2) дозволяє виявити інструменти, які ви$
користовувались платниками податків у межах цих схем
[12].

Зазначимо, що при аналізі показників форми № 2
та форми № 2$м необхідно враховувати окремі відмін$
ності цих форм, що пов'язані з різним обсягом інфор$
мації, що в них відображається. Форму № 2 застосову$
ють середні та великі підприємства різних галузей, у т.
ч. й страхові компанії, підприємства, що застосовують
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі —
МСФЗ) та подають звітність до державних органів, у т.
ч. малі та мікропідприємства. Також форму № 2$м за$
повнюють малі підприємства, що не здійснюють спро$
щеного бухгалтерського обліку доходів та витрат відпо$
відно до податкового законодавства [5]. Також є певні
відмінності при аналізі показників звіту про фінансові
результати за формою № 2 та формою № 2$м. Це обу$
мовлено, передусім, різним обсягом інформації, розк$
риття якої передбачено цими формами, а також мож$
ливістю співставлення різних показників "однорідних"
груп (доходи, витрати).

На підставі аналізу показників форми № 2 (звіту про
фінансові результати) можна виявити ризик застосуван$
ня суб'єктом господарювання наступних схем міні$
мізації або ухилення від сплати податків:

— завищення від'ємного значення об'єкту оподат$
кування з податку на прибуток підприємств та ПДВ;

— приховування прибутку, що підлягає оподатку$
ванню;

— відображення у фінансовій звітності витрат, які
не були понесені, або завищення їх розмірів, порівняно
з тими, що були понесені в дійсності;

— відображення суб'єктом господарювання упро$
довж декількох звітних періодів нестабільних обсягів
діяльності, може бути ознакою того, що він є "вигодо$
формуючим";

— реалізація товарно$матеріальних цінностей за
цінами, нижчими від вартості їх придбання;

— використання документів "фіктивних" фірм для
незаконного формування витрат і податкового креди$
ту при придбанні товарів (робіт, послуг), тощо.

Крім балансу (форма № 1) та звіту про фінансові
результати (форма № 2), інформацію щодо можливого
застосування суб'єктом господарювання схем мінімі$
зації або ухилення від сплати податків також можна
отримати шляхом співставлення окремих статей звіту
про рух грошових коштів (форма № 3) між собою та/або
з даними інших форм фінансової звітності. На вибір плат$
ника податків дану форму фінансової звітності може бути
складено за прямим (форма № 3) або непрямим (форма
№3$н) методом із застосуванням відповідної форми звіту
[15, с. 883]. Зокрема для розрахунку руху коштів у резуль$
таті операційної діяльності може бути використаний пря$
мий або непрямий метод, а від інвестиційної та фінансо$
вої діяльності — тільки прямий метод [16].

У зв'язку з викладеним вище, існують певні відмін$
ності при аналізі показників звіту про рух грошових
коштів, складеного за прямим (форма № 3) та непря$
мим (форма № 3$н) методом. Це обумовлено, передусім,
різним набором показників і порядком їх розрахунку, а
тому відповідно й відмінностями в складі та характері
інформації, що розкривається у цих формах. Так, фор$
ма № 3 передбачає розкриття інформації щодо вхідних
та вихідних потоків готівкових і безготівкових коштів у
розрізі видів діяльності суб'єкта господарювання (опе$
раційної, інвестиційної, фінансової). На відміну від цьо$
го, форма № 3$н передбачає розкриття інформації щодо
операцій, які вплинули на недоотримання у грошовому
виразі фінансового результату, визначеного за підсум$
ками звітного періоду (форма № 2). Ця інформація та$
кож розкривається у розрізі кожного виду діяльності
суб'єкта господарювання (операційної, інвестиційної,
фінансової) [12, с. 65].
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Якщо підприємство заповнює звіт про рух грошо$
вих коштів за прямим методом (форма № 3), то рух гро$
шових коштів у результаті операційної діяльності виз$
начається за сумою надходжень від операційної діяль$
ності та сумою витрачання на операційну діяльність гро$
шових коштів за даними записів їх руху на рахунках
бухгалтерського обліку. Якщо ж підприємство складає
звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
(форма № 3$н), то рух грошових коштів у результаті
операційної діяльності в такому випадку визначається
шляхом коригування прибутку (збитку) до оподаткуван$
ня [6, c. 345—346].

На підставі аналізу показників форми № 3 (звіту про
рух грошових коштів) можна виявити ризик застосуван$
ня суб'єктом господарювання таких схем мінімізації або
ухилення від сплати податків:

— оформлення безтоварних операцій без реально$
го здійснення господарської чи іншої економічної діяль$
ності за такими операціями, та, як наслідок — форму$
вання податкового кредиту з ознаками ризику;

— отримання необгрунтованої податкової вигоди
шляхом зловживань під час формування обсягів надход$
жень, у тому числі від інших видів діяльності (фінансо$
вої, інвестиційної);

— відображення у фінансовій звітності низьких ви$
трат на оплату праці внаслідок залучення меншої
кількості працівників, що об'єктивно необхідні для за$
безпечення наявного у суб'єкта господарювання обся$
гу діяльності, що може свідчити про фіктивність такого
платника податків;

— маніпулювання під час здійснення інвестиційної
діяльності шляхом проведення операцій, що дозволя$
ють мінімізувати сплату податків;

— відображення у фінансовій звітності значних ко$
ливань залишків грошей упродовж декількох звітних
періодів, чи значних обсягів збитків (прибутку) від не$
операційної діяльності та інших негрошових операцій,
порівняно з іншими статтями звіту, а також значні, впро$
довж декількох звітних періодів, коливання залишків
коштів можуть свідчити про те, що суб'єкт господарю$
вання ймовірно є "вигодоформуючим";

— перевищення витрат на придбання інвестицій по$
рівняно з обсягами операційної діяльності чи сумою
прибутку за попередній звітний період може свідчити
про ймовірну побудову бізнес$структури, що дозволяє
мінімізувати податкові зобов'язання або ухилятись від
сплати податків;

— відображення значних надходжень від неоснов$
ної діяльності підприємства.

Крім того, детальну інформацію щодо діяльності
підприємства суб'єкти господарювання розкривають у
Примітках до фінансової звітності (форма № 5), що
складається за підсумками роботи підприємства за
звітний рік. Однак необхідно зазначити, що підприєм$
ства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, не
подають форму № 5, але згадана вище інформація на$
водиться у примітках до фінансової звітності, складе$
ної за МСФЗ. Інформація, що зазначається у формі №
5 є сукупністю показників, що дозволяють отримати
повну й об'єктивну картину про фінансовий стан і ре$
зультати діяльності суб'єкта господарювання у вигляді
письмового пояснення, таблиць, графіків тощо [10].

Шляхом зіставлення окремих статей приміток до
фінансової звітності (форма № 5) між собою та/або з
даними інших форм фінансової звітності, також можна
виявити ймовірні ризики застосування суб'єктом госпо$
дарювання схем мінімізації або ухилення від сплати по$
датків, а саме:

— здійснення безтоварних операцій шляхом укла$
дення фіктивних угод купівлі$продажу товарів (робіт,
послуг);

— здійснення операцій купівлі$продажу товарів
(робіт, послуг) за цінами, нижчими від ціни прид$
бання;

— завищення платником собівартості товарно$ма$
теріальних цінностей;

— здійснення амортизаційних відрахувань на маши$
ни та устаткування, яких по факту немає на балансі у
платника;

— завищення (заниження) первісної вартості, зно$
су машин та обладнання;

— завищення обсягів капітальних інвестицій (на бу$
дівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення,
придбання основних засобів тощо) з метою заниження
податкового зобов'язання;

— значні суми втрат від участі в капіталі у разі вели$
ких сум інвестицій можуть бути свідченням здійснення
операцій з використанням фіктивних підприємств;

— завищення витрат на будівництво з метою зло$
вживання "відстрочкою сплати" тощо.

Отже, виявлення суб'єктів господарювання з озна$
ками ризику має відбуватися ще на етапі попередньої
перевірки декларацій, поданих платниками. Це дозво$
ляє здійснити попередню оцінку ступеня "ризиковості"
платника та відповідно наявність ризикових статей (по$
казників) у поданій ним декларації. Наступним кроком
має бути зіставлення відповідних показників декларації
платника між собою та з відповідними показниками фі$
нансової звітності і встановлення характеру та обсягів
ймовірних сум необгрунтованої мінімізації податкових
зобов'язань, або ухилення від сплати податків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, оцінювання показників фінансової

звітності суб'єктів господарювання на наявність ста$
тей з ознаками ризиковості має здійснюватися на пер$
шому етапі ризик$орієнтованого аудиту, який перед$
бачає аналіз фінансової та податкової звітності з ме$
тою встановлення: 1) рівня ризиковості діяльності
платників податків та відбору тих з них, які мають ви$
сокий та середній ступінь ризиковості; 2) типу засто$
сованої ризиковим платником податків схеми для не$
обгрунтованої мінімізації або ухилення від сплати по$
датків, що включає виявлення методу її реалізації та
виду ризикових операцій (інструментів), що станов$
лять її основу.

Водночас джерелами інформації для виявлення ри$
зикових суб'єктів господарювання, що мінімізують по$
даткові зобов'язання або ухиляються від сплати по$
датків, можуть бути дані, що містяться у фінансовій
звітності платників податків, а також у поданих ними
податкових деклараціях, розрахунках, звітах тощо. За
результатами перевірки робляться висновки щодо ймо$
вірних схем (способів) мінімізації або ухилення від спла$
ти податків. Такий підхід дозволяє встановити ризик за$
стосування схем мінімізації або ухилення від сплати по$
датків, що у подальшому може бути використано для
ідентифікації типу таких схем, а також визначення
змісту і складу операцій, що формують ці схеми.
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У статті побудовано узагальнену модель формування та реалізації структурної політики. Елементами моA
делі є загальні характеристики (властивості), система цілей, механізм реалізації політики, а також сукупність
суб'єктів, які задіяні в процесі її реалізації. Своєрідним "двигуном" реалізації структурної політики є механізм
її реалізації, представлений трьома видами забезпечення: інструментальним, науковоAметодичним і нормаA
тивноAправовим. Центральне місце в забезпеченні належить структурноAтемпологічному аналізу та монітоA
рингу структурних змін, що випливає з алгоритму здійснення структурної політики, запропонованого в роA
боті. Алгоритм представляє собою семикрокову процедуру, що повторюється на кожному етапі життєвого циклу
структурної політики. СтруктурноAтемпологічний аналіз і моніторинг складають зміст трьох заключних етапів
алгоритму — періодично (щорічно) повторюваного моніторингу і аналізу здійснення політики, а також підсумA
кового аналізу, який підбиває підсумки поточного етапу політики і задає нові цілі для наступного етапу поA
літики.

У роботі розкрито інституційні засади системи формування та реалізації структурної політики, у тому числі
системи моніторингу та структурноAтемпологічного аналізу.

In this article, a generalized model for the formulation and implementation of structural policies is provided. The
elements of the model are the general characteristics (features), the system of goals, the mechanism of policy
implementation, and the set of entities involved in the process of its implementation. A distinct "engine" of structural
policy implementation is the mechanism of its implementation, represented by three types of provision: instrumental,
scientific, methodological, legal and regulatory.

Instrumentation support is a financial, economic, informational, governmental, structural, legal, organizational,
educational tools that are divided into instruments of direct and indirect action. Legal and regulatory support is a set
of legal acts related to the restructuring of the economy, implementation of the principles of structural restructuring
in the legal field of the state; national, sectoral and regional strategies for restructuring of the national economy,
recommendations and international standards.

Scientific and methodological support for structural policy is a set of methods and means of planning and
forecasting, modeling, systems of audit and regulation of policy implementation processes, evaluation of achievement
of development goals and monitoring of the process of implementation of structural policy.

The main purpose of the implementation lies in the structural and tempological analysis and monitoring of
structural changes, which follows from the structural policy implementation algorithm. The algorithm is a sevenAstep
procedure that is repeated at each stage of the lifecycle of the structural policy. Structural and tempological analysis
and monitoring are the content of the three final stages of the algorithm which is a periodically repeated monitoring
and analysis of policy implementation, as well as an abstract of analysis that summarizes the current policy stage and
sets new goals for the next policy phase.

The article describes the institutional foundations of the system of formulation and implementing of structural
policy, including the system of monitoring and structural, tempological analysis.

Ключові слова: структурна політика, механізм структурної політики, структурно�темпологічний аналіз,
моніторинг структурних змін.

Key words: structural policy, mechanism of structural policy, structural and tempological analysis, monitoring
of structural changes.

вого розвитку з одночасним забезпеченням конкурен$
тоздатності на світовому ринку. В умовах, у яких опи$
нилася на сьогодні Україна, формування та реалізація
адекватної структурної політики є актуальним завдан$
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ням органів влади на національному та галузевому
рівнях, науково$дослідних центрів, бізнес$структур,
громадських організацій та населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Чимало досліджень на тематику формування та
реалізації структурної політики опубліковано багать$
ма науковцями. Зокрема, серед українських авторів це
О. Алімов, Ю. Бажал, С. Данилишин, С. Дорогунцов,
В. Коломойцева, В. Кононенко, І. Лукінов, Л. Чернюк,
І. Ястремський, Ж. Анпілогова, К. Баранов, В. Бодров,
О. Кисельов, А. Кривак, О. Крихтін, В. Луцков, О. Мель$
ниченко, А. Невесенко, Н. Попадинець, Л. Потрав$
ка, О. Рехтета, Т. Романова, Ю. Чайка. Кожен з них
подає своє бачення щодо розуміння адекватної струк$
турної політики.

Предметом дослідження є процес формування
структурної політики України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — запропонувати модель формування

та реалізації структурної політики України та визначи$
ти у ній місце структурно$темпологічному аналізу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У попередніх наших працях [1; 2] ми розглядали те$

оретичні аспекти структурної політики та намагалися
сформувати цілі та напрямки структурної політики Ук$
раїни на сучасному етапі. На основі цих досліджень ми
побудували узагальнену модель формування та реалі$
зації структурної політики адаптовану для умов Украї$
ни та представили її на рисунку 1.

Як бачимо на рисунка 1, державна структурна пол$
ітика є складним утворенням, ідентифікувати яке мож$
на, задаючи його загальні характеристики (властивості),
систему цілей, механізм реалізації політики, а також су$
купність суб'єктів, які задіяні в процесі її реалізації.

Загальна характеристика структурної політики дає
опис політики з різних поглядів: 1) напряму здійснення
(галузева, інноваційна, промислова, інвестиційна,
відтворювальна, регіональна, інституційна, екологічна,
конкурентна, соціальна, зовнішньоекономічна політи$
ка); 2) способу реалізації (вертикальна — селективна /
"жорстка", горизонтальна — функціональна / "м'яка",
матрична — комплекс селективних і функціональних
заходів); 3) форми реалізації структурної політики (па$
сивна та активна).

Здійснення цілеспрямованих структурних перетво$
рень національної економіки повинно бути зорієнтова$
не на системне досягнення цілей соціально$економічно$
го розвитку країни і регіонів. На етапі формування та
вибору структурної політики планується система цілей
структурної політики, які можна умовно поділити цілі
подолання структурних дисбалансів та цілі перспектив$
ного розвитку.

Поруч з цілями не менш важливим є аспект, який
стосується механізму реалізації структурної політики.
Загалом дослідники розглядають механізм формуван$
ня та реалізації структурної політики як складну бага$
тоієрархічну систему, яка представляє собою ефектив$
ний засіб досягнення цілей структурних змін в еко$
номіці. На думку Т. Романової [3, с. 41], для забезпе$
чення позитивних структурних зрушень і досягнення
стійких економічних ефектів ця система має включати в
себе елементи: принципи, які складають фундаменталь$
ну основу та створюють основні детермінанти форму$
вання й реалізації політики; систему функціональних
напрямів, які формують вектори застосування інстру$
ментів структурної політики для забезпечення реалі$
зації її функцій у регулюванні національної економіки;
методи та напрями реалізації; інструменти реалізації;
засоби формування; систему фінансового забезпечен$
ня; систему контролю.

На нашу думку, механізм реалізації політики, спря$
мованої на досягнення цілей структурного реформуван$
ня, повинен включати принципи і методи реалізації, а
також три види забезпечення структурної політики
(інструментальне, науково$методичне та нормативно$
правове), які є своєрідним "двигуном" реалізації ефек$
тивної структурної політики.

Інструментальне забезпечення — це сукупність
різнопланових (фінансових, економічних, інформацій$
них, владних, структурних, правових, організаційних,
освітніх та ін.) засобів, які за способом дії поділяють на
інструменти прямої (субсидії, антимонопольне законо$
давство, адміністративні обмеження, стимулювання та
мотивація, спецфонди для фінансування програм, дер$
жавні цільові програми тощо) та непрямої (податкові та
кредитні пільги, страхування і гарантування, кредиту$
вання, прискорена амортизація, фінансова підтримка,
стимулювання експорту тощо) дії.

Нормативно$правове забезпечення представляє со$
бою: сукупність нормативно$правових актів, пов'язаних
з перебудовою економіки, впровадженням принципів
структурної перебудови в правове поле держави; дер$
жавні, секторальні та регіональні стратегії, що забез$
печують перебудову національної економіки, а також
рекомендації та міжнародні стандарти.

Реалізація стратегії структурної перебудови націо$
нальної економіки та стратегій структурної перебудо$
ви економіки регіонів має базуватися на науково$мето$
дичних засадах. Ці засади представляють собою науко$
во$методичне забезпечення структурної політики. До
складу його ми відносимо: методи і засоби планування
та прогнозування, економіко$математичне моделюван$
ня, системи аудиту і регулювання процесів здійснення
політики, моделі і методики аналізу структури еконо$
міки, оцінювання досягнення цілей розвитку, стратегі$
чний аналіз середовища структурування економіки, а
також систему моніторингу за процесом реалізації
структурної політики.

Враховуючи предмет нашого вивчення, зупинимося
на двох останніх складниках науково$методичного за$
безпечення — структурно$темпологічному аналізі та
моніторингу за здійсненням структурних змін, зокрема
на особливостях їхнього здійснення в процесі реалізації
структурної політики.

Структурно$темпологічний аналіз і моніторинг у
процесі реалізації структурної політики. На рисунку 2
представлено алгоритм здійснення структурної політи$
ки. Цей алгоритм представляє собою семикрокову про$
цедуру, яка повторюється на наступному етапі струк$
турної політики. Етап політики визначається як деяка
кількість років, необхідна для досягнення стратегічних
цілей політики.

Перші три кроки алгоритму мають за мету сформу$
вати цілком конкретні завдання для всіх суб'єктів по$
літики на підставі структурних пріоритетів і диспро$
порцій, які є вихідним моментом для формування струк$
турної політики. Етап 4 — це втілення цих завдань у
життя.

Постійно (наприклад, один$два рази на рік) здійс$
нюється моніторинг структурних змін, які мають місце
в процесі реалізації політики на всіх рівнях економіки.
Результати моніторингу зіставляються з відповідними
індикативними значеннями в процесі наступного струк$
турно$темпологічного аналізу. Все це служить основою
для оперативного внесення змін у завдання політики у
випадку, коли фактична траєкторія структурних змін
відхиляється від запланованої. Відтепер поновлені зав$
дання стають директивою до виконання для суб'єктів
структурної політики. Таким є зміст етапів 5 і 6, які пе$
ріодично повторюються в процесі виконання етапу 4.

На завершення поточного етапу структурної по$
літики також проводиться структурно$темпологічний
аналіз, який не лише підводить підсумки структурних
змін за весь період, що охоплює цей етап, але й доклад$
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но аналізує процес структурних змін як такий. Отри$
мані підсумки разом з цілями наступного етапу струк$
турної політики служать вихідними даними для нового
циклу реалізації структурної політики.

Згідно з нашим баченням, структурно$темпологіч$
ний аналіз є одним з основних елементів механізму ре$
алізації політики структурних змін. Він має функціо$
нувати в тісній взаємодії з інструментами реалізації та
системою контролю. Йдеться про його застосування
як на етапі початкового формування засад політики
(визначення її цілей і застосовуваного інструмента$
рію), так і в процесі здійснення. В останньому випадку
це — кількісно$якісний моніторинг структурних змін,
з наступним виявленням і коригуванням заходів пол$
ітики в разі необхідності. Застосування структурного
аналізу має належати до принципів механізму
здійснення структурних змін разом поруч з такими
важливими принципами, як дотримання механізмів
ринкового регулювання змін і забезпечення інновац$
ійно$технологічного розвитку в процесі структурних
змін. Для формування та коригування структурної
політики саме структурно$темпологічний аналіз вияв$
ляє дисбаланси / диспропорції в розвитку національ$
ної економіки.

Зупинимося на інституційних аспектах системи мо$
ніторингу та структурно$темпологічного аналізу. Вва$
жаємо за необхідне:

1) у складі Департаменту регіонального розвитку
Мінекономіки України створити окремий структурний
підрозділ — відділ моніторингу та аналізу структурних
змін (або запровадити вказані функції у функціональні
обов'язки відділу середньо та довгострокового плану$
вання регіонального розвитку);

2) створити робочі групи для формування політики
структурних змін і програм подолання структурних дис$
пропорцій як колегіальні органи, до складу яких мають
входити представники КМУ, Мінекономіки, Держком$
стату України, а також органів місцевого самоврядуван$
ня, на території яких мають реалізовуватися заходи заз$
начених програм;

3) розширити функції Головного управління еконо$
міки облдержадміністрацій, створивши в його складі
відповідний відділ і поклавши на нього обов'язки здійс$
нення структурної політики, зокрема моніторингу та
структурного аналізу;

4) виступити з ініціативою створити робочі органи з
питань впровадження структурної політики, до складу
яких повинні увійти представники обласних державних
адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самовря$
дування, наукові експерти, представники громадськості;

5) створити та впровадити інформаційну систему
моніторингу реалізації політики і програм структурних
реформ на загальноукраїнському та регіональному
рівнях;

6) запропонувати Національній академії державно$
го управління (НАДУ) ввести курс з тематики структур$
ної політики держави, моніторингу та аналізу структур$
них змін для зацікавлених слухачів.

З урахуванням зазначених пропозицій на загаль$
нонаціональному рівні КМУ здійснює загальне керів$
ництво процесом формування політики та контроль за
виконанням політики та програм структурного розвит$
ку (затвердження програм, внесення змін та доповнень,
припинення виконання програм), формування загаль$
них цілей структурного розвитку. Міністерство еконо$
міки України займається розробкою методології фор$

Рис. 2. Алгоритмічна схема здійснення структурної політики

Джерело: складено автором.
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мування політики і програм структурних змін, аналі$
зує проекти програм з метою визначення необхідних
для їхньої реалізації ресурсів, погоджує пропозицій
щодо внесення змін до політики і програм, здійснює
моніторинг та аналіз структурних змін в Україні,
спільно з іншими органами влади оцінює досягнуті ре$
зультати. Державний комітет статистики займається
збором, узагальненням й аналізом про структурні
зміни на національному і регіональному рівні, розроб$
кою методології і системи показників національної та
регіональної статистики для отримання інформації про
структурні зміни, тенденції змін і закономірності
їхнього розвитку на рівні держави і регіонів. Націо$
нальна академія державного управління займається
підготовкою кадрів (державних службовців, профес$
ійних аналітиків), компетентних у питаннях методики
структурно$темпологічного аналізу змін, реалізації
політики структурних змін та відповідних програм
структурного розвитку.

На регіональному рівні Департамент регіонального
розвитку проводить моніторинг й аналіз роботи еконо$
мічних підрозділів місцевих органів виконавчої влади
щодо реалізації структурної політики на регіонально$
му рівні. Відповідні підрозділи Департаменті аналізують
тенденції структурного розвитку регіонів, щорічно го$
тують моніторинги й аналітичні довідки з питань струк$
турного розвитку регіонів, координують процес визна$
чення цільових показників реалізації програм структур$
ного розвитку, здійснюють керівництво процесом моні$
торингу реалізації державної політики структурних
змін, програм подолання дисбалансів, розробляють
форми звітності щодо результатів реалізації політики
структурних змін, аналізують звіти про результати мо$
ніторингу, виявляють і аналізують причини відхилень
фактичних показників від очікуваних результатів (за$
планованих показників) реалізації програм, надають звіти
про моніторинг структурних змін у відповідні управлін$
ня та департаменти Міністерства економіки, іншим орга$
нам влади. Аналогічні до перелічених функцій, але на
рівні областей, виконують підрозділи обласних держав$
них адміністрацій, у тому числі Головні управління еко$
номіки ОДА, управління статистик по регіонах. До вир$
ішення проблемних і специфічних питань долучаються
незалежні координаційні комітети і робочі науково$ана$
літичні групи, окремі експерти, громадськість, а також
міжнародні експерти та організації.

ВИСНОВКИ
Структурна політика має забезпечити позитивні

системні зміни та зрушення шляхом державного регу$
лювання характеру, напрямів і темпів структурних про$
порцій в економіці. Основні цілі структурної політики
— цілі подолання структурних дисбалансів і перспек$
тивні цілі розвитку. Головним результатом реалізації
державної структурної політики має бути реформуван$
ня економічної системи, яке впливає на основні макро$
економічні пропорції та структурні зв'язки і формує
структурні взаємодії національної економічної систе$
ми із системою світового господарства.

Побудовано узагальнену модель формування та
реалізації структурної політики, елементами якої є за$
гальні характеристики (властивості) політики, система
цілей, механізм реалізації політики, а також сукупність
суб'єктів, які задіяні в процесі її реалізації. "Двигуном"
реалізації структурної політики є механізм її реалізації,
представлений трьома видами забезпечення: інструмен$
тальним, науково$методичним і нормативно$правовим.
Центральне місце в ньому належить структурно$темпо$
логічному аналізу та моніторингу структурних змін, що
випливає з алгоритму здійснення структурної політи$
ки. Для формування та коригування структурної по$
літики саме структурно$темпологічний аналіз виявляє
дисбаланси / диспропорції в розвитку національної еко$
номіки.
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ECONOMY ON THE BASIS OF CLUSTERING

У статті обгрунтовано, що нерівномірності та диспропорції інноваційноAтехнологічного розвитку за

регіонами країни негативно позначаються та призводять до незбалансованості і несистемності процесів

формування конкурентоспроможності національної економіки. Усунення цих недоліків потребує якісA

ного інформаційного забезпечення, зокрема в частині стану і тенденцій розвитку за регіонами країни. З

цією метою у статті наведено результати обгрунтування авторського нового методичного підходу до аналіA

зування регіональних диспропорцій інноваційноAтехнологічного розвитку економіки. На основі вихідA

них даних за регіонами України за 2009—2018 роки, підібраних за групами: (1) ресурсозабезпеченість

інноваційноAтехнологічної діяльності, (2) інноваційноAтехнологічна активність, (3) ефективність інноваA

ційноAтехнологічної діяльності, здійснено групування областей країни як за вказаними групами, так і за

інтегральним індексом інноваційноAтехнологічного розвитку. Зроблено висновки як за рівнями розтаA

шування регіонів у рейтингу, так і за динамікою зміни їх позицій.

The goal of the article is to generalize the instruments of world experience of innovative and technological

development of economy for further formation of effective State policy in this area. The paper grounded that

uneven and imbalance of innovation and technological development by the regions of the country negatively

affect and lead to imbalance and nonAsystemic processes of formation of competitiveness of national Economy.

The elimination of these shortcomings requires highAquality information support, in particular in terms of the

State and development trends by regions of the country.

The article shows the results of the substantiation of the new methodical approach to analyzing the regional

disproportion of innovation and technological development of the economy. On the basis of initial data by regions

of Ukraine for 2009—2018, selected by the group: (1) resources availability of innovation and technological

activity, (2) innovation and technological activity, (3) efficiency of innovation and technological activity, The

grouping of regions of the country both in specified groups and in the integral Index of innovation and

technological development is carried out.

It is proved that in Ukraine there is no stability of innovation and technological development. Instability is

characteristic of both integral index and partial indices of innovation and technological development. It is shown

that the landmarks regional policy of technological modernization of the economy should be: growth of efficiency
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні наявно достатньо багато методичних

підходів та методів оцінювання інноваційно$техноло$
гічного розвитку. Водночас більшість з них передбачає
зовнішнє порівняння країн за тими чи іншими компо$
нентами конкурентних переваг, можливостей і розвит$
ку (зокрема в сфері інновацій, прогресивних технологій,
цифровізації тощо). Наявні й методики внутрішнього (в
межах економіки окремої країни, регіону, підприєм$
ства) аналізування, але вони не в повній мірі відповіда$
ють характеру оцінювання безпосередньо інноваційно$
технологічного розвитку, оскільки передбачають вра$
хування інших (не технологічних) аспектів. Для усунен$
ня цих та інших недоліків, а також удосконалення ме$
тодики аналізування запропоновано авторський мето$
дичний підхід до аналізування регіональних особливо$
стей інноваційно$технологічного розвитку економіки на
основі кластеризації регіонів.

of the use of material and technical base of technological development, increase of number of enterprises with

technological Innovations and number of technologically active entities, growth of the level of innovation and

technological activity and increase of the number of new technological processes implemented.

During researches method of cluster analysis by means of which was carried out grouping of regions of Ukraine

according to parameters of innovationAtechnological development of regional economies is used.

Scientific novelty of the study consists in substantiation of the new methodological approach to the analysis

of regional disproportions and differentiations of innovation and technological development on the basis of

cluster data analysis.

Ключові слова: інноваційно�технологічний розвиток, регіони України, кластеризація.
Key words: innovation and technological development, regions of Ukraine, clustering.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми реалізації державної інноваційно$техно$
логічної політики досліджуються у працях таких нау$
ковців, як Т. Васильців, Р. Лупак, Т. Штець [1], С. Войт$
ко [2], С. Касьянов [3], А. Кушнерук [4], В. Вишневсь$
кий [5], Л. Піддубна [6], Ю. Кіндзерський [7], Я. Ромусік
[8], П. Кузнєц [9] та ін. Водночас в Україні недостатньо
напрацьовано сучасних більш якісних методик оціню$
вання інноваційно$технологічного розвитку в регіональ$
ному аспекті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування та апробація но$

вого методичного підходу до аналізування регіо$
нальних особливостей інноваційно$технологічного
розвитку економіки України на основі кластери$
зації.

2009 р. 2018 р. 
Кластери Регіони Кластери

Характеристики 
кластерів 

1 м. Київ м. Київ 1 Найвища 
забезпеченість 

2 Запорізька 
Харківська 
Дніпропетровська 

Запорізька 
Харківська 
Дніпропетровська 
Львівська 
Одеська 
Миколаївська 

2 

Високий рівень  
забезпеченості 

3 Львівська 
Одеська 
Миколаївська 
Сумська 
Київська 
Донецька 

 
 
 
Сумська 
Київська 
Донецька 
Вінницька 
Чернівецька 
Херсонська 
Чернігівська 
Луганська 

3 

Середній рівень 
забезпеченості 

4 Вінницька 
Чернівецька 
Херсонська 
Чернігівська 
Луганська  
Полтавська 
Тернопільська 
Закарпатська 
Кіровоградська 
Волинська 
Івано-Франківська 
Черкаська 
Хмельницька 
Рівненська 
Житомирська 

 
 
 
 
 
Полтавська 
Тернопільська 
Закарпатська 
Кіровоградська 
Волинська 
Івано-Франківська 
Черкаська 
Хмельницька 
Рівненська 
Житомирська 

4 

Низький рівень  
забезпеченості 

Таблиця 1. Динаміка місця регіонів України за параметрами ресурсозабезпеченості інноваційно5технологічної
діяльності, 2009 та 2018 рр.

Джерело: розраховано автором.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонований методичний підхід передбачає фор$
мування показників інноваційно$технологічної діяль$
ності за регіонами України за визначений часовий пе$
ріод (10 років — з 2009 по 2018 рр.) за трьома групами:

— група 1 — ресурсозабезпеченість інноваційно$
технологічної діяльності (сюди були включені показни$
ки: обсяги витрат на інновації в розрахунку на одне інно$
ваційно активне промислове підприємство; кількість
працівників, задіяних у виконанні НДР, у розрахунку на
одне інноваційно активне промислове підприємство;
частка підприємств з технологічними інноваціями, що
мали партнера з інноваційної співпраці; частка
підприємств з технологічними інноваціями, що викори$
стовували найбільш важливі джерела інформації для
інноваційної діяльності);

— група 2 — інноваційно$технологічна активність
(показники: частка інноваційно активних промислових
підприємств; частка інноваційно активних підприємств
за видами інновацій; частка промислових підприємств,
що впроваджували інновації; кількість упроваджених
нових технологічних процесів в розрахунку на 100 про$
мислових підприємств);

— група 3 — ефективність інноваційно$технологіч$
ної діяльності (показники: коефіцієнт ефективності (об$
сяги реалізованої інноваційної продукції до витрат на
інновації) витрат на НДР промислових підприємств; об$
сяги реалізованої інноваційної продукції в розрахунку
на одне інноваційно активне промислове підприємство;
продуктивність праці (обсяги реалізованої інноваційної
продукції в розрахунку на одного працівника, залуче$
ного до інноваційної діяльності промислових під$
приємств); частка обсягу реалізованої інноваційної про$
дукції (товарів, послуг) в економіці).

На наступному етапі з використанням кластерного
аналізу здійснювалося групування регіонів України за

показниками віднесеними до кожної з груп інновацій$
но$технологічного розвитку, а надалі — за інтеграль$
ними індексами інноваційно$технологічного розвитку
регіонів України.

Так, у таблиці 1 наведено результати групування ре$
гіонів за показниками ресурсозабезпеченості іннова$
ційно$технологічної діяльності у 2009 р. (початок аналі$
зованого періоду) та у 2018 р. (кінець аналізованого пе$
ріоду). Як можемо спостерігати, у 2018 р. найвищою
була ресурсозабезпеченість інноваційно$технологічної
діяльності у м. Києві.

Високий рівень ресурсозабезпеченості також був
характерний для Запорізької, Харківської, Дніпропет$
ровської, Львівської, Одеської та Миколаївської обла$
стей. Натомість, ресурсозабезпеченість інноваційно$
технологічної діяльності решти регіонів країни серед$
ня та низька, що є чинником негативної дії в контексті
подальшої технологічної модернізації національної еко$
номіки України. Хоча, позитивно, що за 2009—2018 рр.
значно підвищився рівень ресурсозабезпеченості
інноваційно$технологічної діяльності у Львівській,
Одеській та Миколаївській областях.

У таблиці 2 наведено результати групування регіонів
України за показниками інноваційно$технологічної ак$
тивності у 2009 р. (початок періоду) та у 2018 р. (кінець
аналізованого періоду).

Встановлено, що у 2018 р. найвищою була іннова$
ційно$технологічна активність у м. Києві, а також висо$
кою у Івано$Франківській, Тернопільській та Черкаській
областях. Водночас ще низка областей країни характе$
ризувалася достатньо високою інноваційно$технологі$
чною активністю. Це Харківська, Сумська, Кірово$
градська, Херсонська, Київська та Луганська області.

Для решти територій нашої країни інноваційно$тех$
нологічна активність була посередньою та низькою.
Відтак, у цих областях негативно діють чинники малої
кількості та частки інноваційно активних підприємств,

2009 р. 2018 р. 
Кластери Регіони Кластери

Характеристики 
кластерів 

1 Харківська 
м. Київ 

м. Київ 1 Найвища 
активність 

2 Івано-Франківська 
Тернопільська 
Чернігівська 

Івано-Франківська 
Тернопільська 
Черкаська 

2 Високий рівень 
активності 

3 Сумська 
Вінницька 
Запорізька 

Харківська 
Сумська 
Кіровоградська 
Херсонська 
Київська 
Луганська 

3 

Середній рівень 
активності 

4 Полтавська 
Кіровоградська 
Черкаська 
Львівська 
Житомирська 
Херсонська 
Донецька 

Чернігівська 
Запорізька 
Донецька 
Одеська 
Рівненська 
Дніпропетровська 
 

4 

Рівень 
активності 
нижче 
середнього 

5 Одеська 
Закарпатська 
Рівненська 
Миколаївська 
Чернівецька 

Вінницька 
Полтавська 
Львівська 
Житомирська 
Закарпатська 
Миколаївська 
Чернівецька 
Волинська 
Хмельницька 

5 

Низький рівень 
активності 

6 Київська 
Волинська 
Хмельницька 
Луганська 
Дніпропетровська 

 6 
Критично 
низький рівень 
активності 

Таблиця 2. Динаміка місця регіонів України за параметрами інноваційно5технологічної активності,
2009 та 2018 рр.

Джерело: розраховано автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

підприємств, які не лише створюють, але й впровад$
жують інновації, кількості створених і впровадже$
них нових технологій.

Звернімо увагу також на те, що за 2009—2018
рр. істотно знизилася (у вигляді місця в рейтингу)
інноваційно$технологічна активність у Харківській
області — одному з лідерів серед регіонів країни за
інноваційно$технологічним розвитком. Послабили$
ся й позиції Чернігівської, Вінницької, Запорізької,
Полтавської, Львівської та Житомирської областей.
Покращився рівень інноваційно$технологічної ак$
тивності за аналізований період у Черкаській, Кіро$
воградській, Херсонській, Київській та Луганській
областях. На ці особливості слід звернути увагу в
процесі формування більш ефективної державної
політики технологічної модернізації економіки Ук$
раїни.

Результати групування регіонів України за по$
казниками ефективності інноваційно$технологічної
діяльності наведені у таблиці 3. Примітно, що одра$
зу достатньо багато областей країни потрапили до
групи з найвищою ефективністю інноваційно$тех$
нологічної діяльності, що позитивно. Йдеться про
м. Київ, Харківську, Львівську, Дніпропетровську,
Одеську, Луганську, Рівненську, Чернівецьку, Ми$
колаївську та Хмельницьку області.

До другої групи із також високими значеннями
ефективності інноваційно$технологічної діяльності
потрапили Черкаська. Тернопільська, Закарпатсь$
ка, Запорізька, Чернігівська та Волинська області.

У решти регіонів країни ефективність інновац$
ійно$технологічної діяльності суттєво нижча, що
негативно позначається на інвестиційній та бізнес$
привабливості проектів зі створення та впроваджен$
ня технологічних інновацій і не сприяє техно$
логічній модернізації регіональних економік.

Під час удосконалення державної політики в
аналізованій сфері цю ситуацію слід виправляти.

У динаміці за 2009—2018 рр. покращили рейтин$
гові позиції за ефективністю інноваційно$техноло$
гічної діяльності такі регіони України, як Терно$Джерело: розраховано автором.

2009 р. 2018 р. 
Кластери Регіони Кластери

Характеристики 
кластерів 

1 Харківська 
м. Київ 
Вінницька 
Львівська 
Дніпропетровська 
Київська 
Одеська 

Харківська 
м. Київ 
Львівська 
Дніпропетровська 
Одеська 
Луганська 
Рівненська 
Чернівецька 
Миколаївська 
Хмельницька 

1 

Найвища 
ефективність 

2 Луганська 
Полтавська 

Черкаська 
Тернопільська 
Закарпатська 
Запорізька 
Чернігівська 
Волинська 

2 

Високий рівень 
ефективності 

3 Черкаська 
Івано-Франківська 
Донецька 
Кіровоградська 
Тернопільська 

Донецька 
Кіровоградська 

3 

Середній рівень 
ефективності 

4 Закарпатська 
Хмельницька 
Сумська 
Запорізька 
Чернігівська 

Вінницька 
Київська 
Полтавська 
Івано-Франківська 
Сумська 
Житомирська 
Херсонська 

4 

Рівень 
ефективності 
нижче 
середнього 

5 Волинська 
Житомирська 
Чернівецька 
Миколаївська 
Рівненська 
Херсонська 

 5 

Низька 
ефективність 

Таблиця 3. Динаміка місця регіонів України за параметрами
ефективності інноваційно5технологічної діяльності,

2009 та 2018 рр.

2009 р. 2018 р. 
Кластери Регіони Кластери

Характеристики 
кластерів 

1 Луганська 
Тернопільська 
Чернівецька 

Харківська 
Київська 
Кіровоградська 

1 Найвищий 
розвиток 

2 Донецька 
Івано-Франківська 
Львівська 
Рівненська 
Сумська 
Харківська 
Черкаська 
м. Київ 

Львівська 
м. Київ 
Запорізька 
Херсонська 
Вінницька 
Чернігівська 
Одеська 

2 

Високий рівень 
розвитку 

3 Дніпропетровська 
Запорізька 
Київська 
Херсонська 

Донецька 
Сумська 
Дніпропетровська 
Полтавська 

3 
Середній рівень 
розвитку 

4 Вінницька 
Закарпатська 
Полтавська 
Чернігівська 

Тернопільська 
Івано-Франківська 
Черкаська 
Волинська 
Закарпатська 

4 
Рівень розвитку 
нижче 
середнього 

5 Волинська 
Житомирська 
Одеська 
Хмельницька 

Рівненська 
Житомирська 
Хмельницька 

5 
Низький рівень 
розвитку 

6 Кіровоградська 
Миколаївська 

Луганська 
Чернівецька 
Миколаїська 

6 Критично 
низький рівень 
розвитку 

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 4. Динаміка місця регіонів України за інтегральними індексами
інноваційно5технологічного розвитку,

2009 та 2018 рр.
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пільська, Закарпатська, Хмельницька, Запорізька, Чер$
нігівська, Волинська, Чернівецька, Миколаївська та
Рівненська області.

Погіршилися позиції Вінницької, Київської, По$
лтавської та Івано$Франківської областей. У межах
регіональної інноваційно$технологічної політики слід
реалізувати заходи, орієнтовані на підвищення ефектив$
ності та покращення показників інноваційно$техноло$
гічної діяльності у цих регіонах.

Охарактеризовані чинники в значній мірі привели до
різного розташування регіонів України під час їх гру$
пування за інтегральним індексом інноваційно$техноло$
гічного розвитку (табл. 4).

Отже, найвищим рівнем інноваційно$технологічного
розвитку у 2018 р. характеризувалися Харківська, Киї$
вська та Кіровоградська області. До групи регіонів з
високим рівнем інноваційно$технологічного розвитку
також відносяться м. Київ, Львівська, Запорізька, Хер$
сонська, Вінницька, Чернігівська та Одеська області.

Для Донецької, Сумської, Дніпропетровської та
Полтавської областей характерний середній рівень роз$
витку інноваційно$технологічної діяльності. Відповід$
но решта областей країни характеризуються істотно
нижчим рівнем інноваційно$технологічної діяльності.

Водночас негативним стало істотне погіршення па$
раметрів інноваційно$технологічного розвитку за пері$
од 2009—2018 рр. у таких регіонах України, як Лугансь$
ка, Тернопільська, Чернівецька, Донецька, Івано$Фран$
ківська, Рівненська, Сумська та Черкаська. На початку
аналізованого періоду ці регіони характеризувалися чи
не найвищими в країні значеннями інтегрального індек$
су інноваційно$технологічного розвитку. Відтак важли$
во на регіональному рівні ідентифікувати чинники та
причини негативної динаміки, що відбулася, і реалізу$
вати низку заходів, спрямованих на вправлення ситу$
ації.

Отримані під час розрахунків евклідові відстані, а
також показники кластерів та достовірності кластери$
зації регіонів України у 2009 та 2018 рр. за інтегральни$
ми індексами ресурсозабезпеченості інноваційно$техно$
логічної діяльності, інноваційно$технологічної актив$
ності, ефективності інноваційно$технологічної діяль$
ності та загального (інтегрального) індексу інновацій$
но$технологічного розвитку регіонів України підтвер$
дили достовірність проведеного кластерного аналізу, а
відтак і отриманих результатів, які мають прикладне
значення в контексті удосконалення та формування
більш ефективної державної політики технологічної мо$
дернізації економіки України.

ВИСНОВКИ
Отже, на сучасному етапі розвитку економіки Ук$

раїни намітилися істотні диференціації та диспропорції
рівня інноваційно$технологічної активності за регіона$
ми України. Більше того, практично відсутня (за винят$
ком двох трьох областей) стабільність інноваційно$тех$
нологічного розвитку в регіонах України. Не$
стабільність характерна як для інтегрального індексу,
так і часткових індексів інноваційно$технологічного
розвитку, як$от: ресурсозабезпеченість інноваційно$
технологічної діяльності, інноваційно$технологічна ак$
тивність та ефективність інноваційно$технологічної
діяльності. З огляду на це, орієнтирами регіональної
політики мають стати: зростання ефективності викори$
стання потенціалу матеріаль$нотехнічної бази техноло$
гічного розвитку, збільшення чисельності підприємств
з технологічними інноваціями та кількості технологіч$
но активних суб'єктів, у т. ч. у сферах ІКТ та МСП, зро$
стання рівня інноваційно$технологічної активності та
збільшення кількості впроваджених нових технологіч$
них процесів, більш активне використання маловідход$
них, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій,
забезпечення переважання технологічних інновацій над
продуктовими, маркетинговими та організаційними.
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ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF SALARY AT PJSC ZAPORIZHSTAL

У ході написання статті авторами було досягнуто мету, а саме розроблено науково обгрунтовані шляA

хи удосконалення обліку та контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь".

Запропоновано використання документів обліку та оподаткування заробітної плати для ПАТ "ЗапоA

ріжсталь", які дадуть можливість деталізувати облік за напрямами, представити інформацію у більш розA

горнутому вигляді й тим самим створити ефективну систему обліку оплати праці в команді ПАТ "ЗапоA

ріжсталь", що буде відповідати сучасним потребам ринкової економіки України та міжнародного співтоA

вариства.

Розробляючи пропозиції щодо удосконалення контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь",

треба дотримуватися системного підходу, який забезпечить його найбільшу результативність визначить

раціональність контрольної діяльності. Правильна організація системи контролю на підприємстві

ПАТ "Запоріжсталь" забезпечить керівництво та власників достовірною інформацією про стан розраA

хунків з оплати праці.

За результатами дослідження розроблено та запропоновано методику контролю заробітної плати на

ПАТ "Запоріжсталь", яка надасть змогу вдосконалити контрольні процедури за підконтрольними об'єкA

тами, описати алгоритм дій, що оптимізує витрати часу та удосконалить контрольний процес на

підприємстві загалом. Ефективність контрольних процедур для проведення перевірок заробітної плати

може бути підвищена завдяки використанню спеціально розроблених та запропонованих документів, а

саме: відомості контролю розрахунків за видами оплат з урахуванням її поділу на першу та другу полоA

вину окладу; відомості контролю нарахованої заробітної плати за видами оплат; відомості контролю опоA

даткування заробітної плати; відомості контролю правильності визначення середньої заробітної плати

для сплати лікарняних.

Застосування на практиці запропонованих рекомендацій з удосконалення обліку та контролю зароA

бітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень щодо

використання порядку нарахування, оподаткування та контролю заробітної плати суб'єктами господаA

рювання.

During the writing of the article, the authors achieved the goal, namely, to develop scientifically sound ways

to improve the accounting and control of wages at the PJSC "Zaporizhstal".

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.2.95
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ВСТУП
Розбудова ринкової економіки країни й усі пов'я$

зані з цим трансформаційні процеси мають здійснюва$
тися в інтересах людини для підвищення якості її жит$
тя. Не зменшуючи значення інших соціально$економіч$
них явищ, що входять до складу соціально$трудових
відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персо$
налу тощо), найбільш проблематичними у регулюванні
є ті, які пов'язані з організацією, ефективністю та опла$
тою праці. Заробітна плата — найсуперечливіша кате$
горія в системі умов праці, оскільки саме в ній відбива$
ються різнобічні інтереси сторін суспільно$трудових
відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із
найважливіших показників, що характеризує рівень еко$
номічного та соціального стану суспільства і залежить
передусім від продуктивності праці. В Україні існує не$
обхідність у радикальних змінах в організації й стиму$
люванні ефективності праці, що є обов'язковою пере$
думовою сталого соціально$економічного розвитку.
Виходячи з цього цілком закономірною є потреба у своє$
часній, об'єктивній і достовірній інформації про зароб$
ітну плату, її оподаткування з погляду кожної із сторін
соціально$трудових відносин — держави, роботодавця
і найманого працівника. У таких умовах особливої
актуальності набуває дослідження теоретичних і при$
кладних основ обліку та контролю заробітної плати з
огляду на ринкове реформування та світову інтеграцію
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у вивчення теорії, методології об$
ліку та контролю заробітної плати на підприємстві
зробили такі відомі вітчизняні науковці: П.Й. Атамас,
М.Т. Білуха, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.М. Давидов,
В.П. Завгородній, А.В. Калина, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузь$
мінський, О.А. Петрик, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко,
М.Г. Чумаченко, Ю.С. Цал$Цалко та ін. Із зарубіжних
вчених виділимо М. Армстронга, А.А. Бачуріна, К. Друрі,
Т.П. Карпову, Г.В. Савицьку, В.В. Скобару, В.П. Суйца,
О.Д. Шеремета та ін.

We propose the use of accounting and payroll documents for PJSC "Zaporizhstal", which will allow to detail

accounting by directions, to present information in a more comprehensive form and thereby create an effective

system of payroll accounting in the team of PJSC "Zaporizhstal" that will meet the modern needs of the market

economy of Ukraine and the international community.

When developing proposals for improving the control of wages at the PJSC "Zaporizhstal" it is necessary to

adhere to a systematic approach that will ensure its highest efficiency will determine the rationality of control

activities. Proper organization of the control system at the enterprise of PJSC "Zaporizhstal" will provide

management and owners with reliable information on the status of payroll calculations.

According to the results of the research, a methodology for wage control at the PJSC "Zaporizhstal" was

developed and proposed, which will allow to improve control procedures for controlled objects, describe an

algorithm of actions that will optimize time consuming and improve the control process in the enterprise as a

whole. The effectiveness of control procedures for conducting payroll checks can be enhanced by the use of

specially designed and proposed documents, namely: information on the control of payments by types of

payments, taking into account its division into the first and second half of salary; information on control of

accrued wages by types of payments; information on wage tax control; information on the control of the correct

determination of the average wage for the payment of sick leave.

The practical implementation of the proposed recommendations for improving the accounting and control

of pay at Zaporizhstal PJSC will help to increase the effectiveness of management decisions regarding the use of

the procedure of accrual, taxation and control of salaries by economic entities.

Ключові слова: облік, контроль, заробітна плата, підприємство.
Key words: accounting, control, salary, enterprise.

Однак окремі аспекти теорії та практики обліку та
контролю заробітної плати на підприємстві залишають$
ся дискусійними, потребують подальших наукових до$
сліджень і розробок у напрямі їх удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним складником доходів працівників під$

приємств є заробітна плата. Щодо сутності заробітної
плати немає єдності поглядів. Теоретичні основи кон$
цепції заробітної плати як ціни праці були розроблені
А. Смітом і Д. Рікардо. Вони вважали, що праця набуває
якості товару і має природну ціну, тобто "природну за$
робітну плату". Вона визначається витратами виробниц$
тва, до складу яких він включав вартість необхідних за$
собів існування робітника і його сім'ї [1].

Під "природною заробітною платою" розуміється
вартість робочої сили. Величина заробітної плати ви$
значалася фізичним мінімумом існування робітника. Еко$
номічна природа заробітної плати полягає в тому, що
за рахунок цього доходу задовольняються матеріальні
і духовні потреби, щоб забезпечити процес відтворення
робочої сили. Заробітна плата є не тільки джерелом, за
рахунок якого забезпечується життєдіяльність праців$
ників. Її зростання впливає на підвищення продуктив$
ності праці та прибутків підприємства, а також допома$
гає здійснювати державі соціальну та регулюючу
функції. Розмір заробітної плати є стимулом процесу
виробництва. Якісний облік розрахунків за виплатами
працівникам та методичні засади його удосконалення
має важливе значення для визначення показників про$
дуктивності праці та шляхів її підвищення [2].

Система заробітної плати як система відносин ха$
рактеризується багатьма елементами. Передусім це
один з головних елементів трудових відносин, які вини$
кають з угоди між працівником і роботодавцем щодо ви$
конання працівником трудової функції (роботи) за пла$
ту. Не менш важливий аспект відносин у системі оплати
праці — організаційний, що характеризує міру праці і
міру її оплати в межах і понад норм праці, що визначає
форми, умови винагороди, порядок нарахування та вип$
лат різних видів винагороди. Правові відносини оплати



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

97www.economy.in.ua

праці гарантують отримання працівника$
ми заробітної плати та інших виплат
відповідно до державних гарантій, укла$
дених трудових договорів і досягнутих ре$
зультатів праці. Соціально$економічні
відносини формують корпоративний інте$
рес, заснований на зацікавленості праців$
ників у праці та оптимізації витрат на за$
робітну плату. Таким чином, система оп$
лати праці — це сукупність зобов'язань і
гарантій, трудових, організаційних, пра$
вових, фінансових, соціально$економіч$
них, етичних відносин між працівниками і
роботодавцем з приводу винагороди пер$
соналу організації [3].

На ПАТ "Запоріжсталь" для узагаль$
нення інформації про облік заробітної
плати призначено рахунок 66 "Розрахун$
ки за виплатами працівникам". Класифі$
кація рахунків аналітичного обліку на

Кодове позначення деталізованого 
показника аналітичного обліку заробітної 
плати 
661000 - 663000 

Клас 6 «Поточні зобов’язання» 

Субрахунок (рахунок другого порядку) 
661 «Розрахунки за заробітною платою» 

Синтетичний рахунок (рахунок першого 
порядку) 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» 

Х Х Х Х 

Рис. 1. Структура коду аналітичних рахунків з обліку заробітної плати на
ПАТ "Запоріжсталь"

Утримання Нарахування Умови ПДФО Військовий збір Єдиний внесок До виплати 

Обслуговуючому 
робітнику нараховано за 
повний відпрацьований 
місяць 4173 грн – 
мінімальну зарплату 

4173 * 18% = 751,14 грн 4173 * 1,5% =62,60 грн   4173 * 22% = 918,06 грн 4173 – 813,74 

Разом  813,74 грн 918,06грн 3359,26грн 
Нарахована заробітна 
плата робітнику ремонтної 
бригади    

10200 * 18% - 1836 грн 10200 * 1,5% = 153 грн 10200 * 22% = 2244 грн 10200 – 1989 = 
8211,00 грн 

Разом 1989 грн 2244 грн 8211 грн 
Робітниця з окладом 
9650,00 працює на 1,0 
ставку з доплатою за 
роботу у вечірній час 10% 

10615,00 * 18% = 1910,7 грн 10615, * 1,5% = 159,23 грн 2335,30 грн 10615,00-2069,93 = 

Разом  2069,93 2335,30 грн 8545,07 грн 

Таблиця 1. Розрахунок заробітної плати різним категоріям працівників
комбінату ПАТ "Запоріжсталь"

Підрозділ ПАТ «Запоріжсталь» Усього Зайнято Вакантне Виконання плану, % 
Посада     
     
Разом     

Таблиця 2. Стан та виконання кадрового плану ПАТ "Запоріжсталь"

Підрозділ ПАТ «Запоріжсталь» 
 

Посада Співробітник % плинності кадрів Середня 
чисельність 

Кількість зайнятих робочих місць 

1 2 3 4 5 
     

Таблиця 3. Штатна розстановка працівників ПАТ "Запоріжсталь"
з урахуванням коефіцієнту плинності кадрів

Опитувана особа 
Питання Типова відповідь Відповідь Абсолютна оцінка 

1 2 3 4 
    

Таблиця 4. Відомість проведення анкетування робітників ПАТ "Запоріжсталь"
з метою виявлення їх компетенцій

Підрозділ ПАТ «Запоріжсталь» 
Працівник Посада Компетенція Оцінка Дата атестації 

1 2 3 4 5 
     

Таблиця 5. Відомість оцінки компетенції робітників ПАТ "Запоріжсталь"
для нарахування (підвищення) заробітної плати
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комбінаті "Запоріжсталь" будується ієрархічним мето$
дом класифікації з використанням послідовної системи
кодування. Кожна позиція у класифікації рахунків ана$
літичного обліку містить чотири — шістізначний циф$
ровий код і назву відповідних класифікаційних угрупо$
вань. Структура коду схематично має вигляд зображе$
ний на рисунку 1.

На підставі чинного плану рахунків, на ПАТ "Запо$
ріжсталь", формується робочий план рахунків.

Розрахунок заробітної плати різним категоріям пра$
цівників комбінату ПАТ "Запоріжсталь" представлено в
таблиці 1.

З метою удосконалення обліку заробітної плати та
ефективного використання праці робітників на ПАТ
"Запоріжсталь" пропонується створення ефективної

системи обліку оплати праці в команді ПАТ "Запоріж$
сталь", яка буде будуватися за трьома групами прин$
ципів: загальні, корпоративні, особистісні.

Для створення ефективної системи оплати праці в
команді ПАТ "Запоріжсталь" пропонується створення
додаткових документів обліку заробітної плати в бух$
галтерії ПАТ "Запоріжсталь" (табл. 2—8).

Підвищення рівня нарахованої заробітної плати
можливо за умови підвищення компетенції (кваліфі$
кації) працівників ПАТ "Запоріжсталь", яке може про$
водитися за допомогою проведення анкетування робіт$
ників.

На підставі Звіту по лікарняним листам працівників
пропонується складати відомість розрахунків за фон$
дом соціального страхування на ПАТ "Запоріжсталь".
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Разом         

Таблиця 6. Запропонований звіт по лікарняним листам у бухгалтерії ПАТ "Запоріжсталь"

Нараховано Отримано Підрозділ  
ПАТ «Запоріжсталь» Кореспонденція 

рахунків 
Кореспонденція 

рахунків Працівник 

Стаття розрахунків 

Сальдо на початок 
звітного періоду 

Дт Кт 

С
ум
а,

 г
рн

 

Дт Кт 

С
ум
а,

 г
рн

 

Сальдо на кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 5     
         

Таблиця 7. Відомість розрахунків за фондом соціального страхування на ПАТ "Запоріжсталь"

ПАТ «Запоріжсталь» Кореспонденція рахунків 
Підрозділ 
Працівник 

Вид відпустки 

Д
ні
в 
ка
др
ов
ої

 
ві
дп
ус
тк
и 

Д
ні
в 
за

 
ро
зр
ах
ун
ко
ви
ми

 
да
ни
ми

 

Ро
зр
ах
ун
ок

 
ві
дп
ус
кн
их

 

Дт рахунка Кт рахунка 

1 2 3 4 5 6 
      

Разом      

Таблиця 8. Відомість нарахованих відпусток на ПАТ "Запоріжсталь"

Таблиця 9. Запропонована відомість контролю розрахунків за видами оплат з урахуванням її поділу
на першу та другу половину окладу на ПАТ "Запоріжсталь"

Всього нараховано за 
видами оплат 

Всього утримано за 
рахунок працівника 

(ПДФО, ВЗ) 

Всього утримано 
за рахунок 

підприємства (ЄВ)

Сума до видачі 
працівнику 

№ 
з/п П.І.Б. 

За
  

да
ни
ми

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

За
 д
ан
им

и 
ко
нт
ро
ле
ра

 

Ві
дх
ил
ен
ня
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да
ни
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пі
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ст
ва
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ра

 

Ві
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ня

  

За
  

да
ни
ми

 
пі
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ри
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ст
ва

 

За
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им

и 
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За
  

да
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пі
дп
ри
єм
ст
ва

 

За
 д
ан
им

и 
ко
нт
ро
ле
ра

 

Ві
дх
ил
ен
ня

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ляшенко Т.А. 18756,00 18756,00 - 3657,57 3657,57 - 4126,50 4126,50 - 15099,23 15099,23 - 
-  за першу 
половину місяця 

6170,00 6170,00 - 1203,15 1203,15 - 1357,40 1357,40 - 4966,85 4966,85 - 
1 

-  за другу 
половину місяця 

12586,80 12586,80 - 2454,42 2454,42 - 2769,00 2769,00 - 10132,38 10132,38 - 

Федоренко М.П. 22161,60 22161,60 - 4321,51 4321,51 - 4875,55 4875,55 - 17840,09 17840,09 - 
-  за першу 
половину місяця 

7290,00 7290,00 - 1421,55 1421,55 - 1603,80 1603,80 - 5868,45 5868,45 - 
2 

-  за другу 
половину місяця 

14871,60 14871,60 - 2899,96 2899,96 - 3271,75 3271,75 - 11971,64 11971,64 - 
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Для деталізації інформації за відпустками на ПАТ
"Запоріжсталь" пропонується складати відомість нара$
хованих відпусток.

Таким чином, використання запропонованих доку$
ментів обліку та оподаткування заробітної плати для
ПАТ "Запоріжсталь" дадуть можливість деталізувати
облік за напрямками, представити інформацію у більш
розгорнутому вигляді й тим самим створити ефективну
систему обліку оплати праці в команді ПАТ "Запоріж$
сталь", що буде відповідати сучасним потребам ринко$
вої економіки України та міжнародного співтовариства.

Система контролю на ПАТ "Запоріжсталь" дає змо$
гу регулювати діяльність підприємства з метою забез$
печення: точності ведення обліку, у тому числі й обліку
заробітної плати; достовірності внутрішньої інформації
(зокрема, фінансової, що стосується виплат персоналу);

ефективності управління загалом та зокрема, персона$
лом; уникнення непорозумінь, помилок, збитків; вико$
нання певних зобов'язань (зокрема, фінансових, со$
ціальних перед робітниками підприємства).

Контроль заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь"
виконує управлінський персонал та представники бух$
галтерії згідно зі своїми посадовими інструкціями.

Бухгалтер ПАТ "Запоріжсталь" здійснює конт$
рольну перевірку з точки зору законності виплат прац$
івникам як відповідно до поданих документів, чинного
законодавства, так і в межах затвердженого рівня вип$
лат у колективному договорі.

Під час контролю заробітної плати та її оподатку$
вання на ПАТ "Запоріжсталь" досліджуються форми і
система організації оплати праці, тому що в умовах рин$
кової економіки система оплати праці залежить не

Всього утримано ПДФО Всього утримано 
військового збіру 

Всього утримано Єдиного 
внеску 

№ 
з/п П.І.Б. 

За
  

да
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ра
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За
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и 
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ро
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Ві
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Ляшенко Т.А. 
- за першу 
половину місяця 

1110,60 1110,60 - 92,55 92,55 - 1357,40 1357,40 - 
1 

- за другу половину 
місяця 

2265,62 2265,62 - 188,80 188,80 - 2769,00 2769,00 - 

Федоренко М.П. 
- за першу 
половину місяця 

1312,20 1312,20 - 109,35 109,35 - 1603,80 1603,80 - 
2 

- за другу половину 
місяця 

2676,89 2676,89 - 223,07 223,07 - 3271,75 3271,75 - 

Ткаченко С.Г. 
- за першу 
половину місяця 

945,00 945,00 - 78,75 78,75 - 1155,00 1155,00 - 
3 

- за другу половину 
місяця 

1927,80 1927,80 - 160,65 160,65 - 2356,20 2356,20 - 

Таблиця 11. Запропонована відомість контролю оподаткування заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь"

Нарахована оплата праці за 
видами оплат та інші доплати 

П
ІБ

 п
ра
ці
вн
ик
а 

П
ід
ро
зд
іл

 П
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з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Таблиця 12. Відомість контролю правильності визначення середньої заробітної плати для сплати
лікарняних на ПАТ "Запоріжсталь"

Таблиця 10. Запропонована відомість контролю нарахованої заробітної плати за видами оплат
на ПАТ "Запоріжсталь"

Оклад 

ПІБ працівника 

за
 п
ер
ш
у 
по
ло
ви
ну

 
мі
ся
ця
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ся
ця
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ре
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я 

(3
0%

) 
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Д
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 р
об
от
у 
у 

ве
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В
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о 
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хо
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Ляшенко Т.А. 6170,00 6170,00 3702,00 1234,00 1480,80 - - - - 18756,80 
Федоренко М.П. 7290,00 7290,00 4374,00 1458,00 1749,60 - - - - 22161,60 
Ткаченко С.Г. 5250,00 5250,00 3150,00 - 1260,00 1050,0 -   15960,00 
Мороз М.В. 8178,50 6691,50 4461,00 - - - - 2230,50 1487,00 23048,50 
Судакова Н.С. 4675,00 3825,00 2550,00 - - - - 1275,00 850,00 13175,00 
Королькова О.В. 2838,00 2322,00 1548,00 - - - - 774,00 516,00 7998,00 
Береза Н.Л. 5170,00 4230,00 2820,00 940,00 - - 940,00 - - 14100,00 
Михаленко А.М. 2295,15 1877,85 1251,90 - - - - - - 5424,90 
Поляк С.Г. 2295,15 1877,85 1251,90 417,30 - - - - - 5842,20 
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тільки від результатів роботи працівників підприємства,
але й від ефективності діяльності всіх його структур$
них та виробничих підрозділів.

Контроль обліку, оподаткування заробітної плати
на ПАТ "Запоріжсталь" включає такі три напрямки:

— контроль розрахунків за заробітною платою з
точки зору дотримання трудового законодавства;

— перевірка стану внутрішнього контролю і бухгал$
терського обліку розрахунків з персоналом;

— контроль синтетичного та аналітичного обліку за$
робітної плати та її оподаткування.

Контроль заробітної плати є однією із функцій
управління господарською діяльністю ПАТ "Запоріж$
сталь".

Розробляючи пропозиції щодо удосконалення кон$
тролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" треба
дотримуватися системного підходу, який забезпечить
його найбільшу результативність визначить раціо$
нальність контрольної діяльності. Правильна організа$
ція системи контролю на підприємстві ПАТ "Запоріж$
сталь" забезпечить керівництво та власників достовір$
ною інформацією про стан розрахунків з оплати праці.

Для створення необхідних умов ефективного вико$
нання завдань контролю заробітної плати на ПАТ "За$
поріжсталь" необхідно розробити процес організацій$
но$методичних заходів контролю, який буде включати
організаційну, методичну, результативну та інспекцій$
ну стадії.

Ефективність контрольних процедур для проведен$
ня перевірок заробітної плати може бути підвищена зав$
дяки використанню спеціально розроблених доку$
ментів. Пропонуємо для удосконалення контролю за$
робітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" такі документи,
які деталізують облік та підвищать якість здійснених пе$
ревірок:

— відомість контролю розрахунків за видами оплат
з урахуванням її поділу на першу та другу половину
окладу (табл. 9);

— відомість контролю нарахованої заробітної пла$
ти за видами оплат (табл. 10);

— відомість контролю оподаткування заробітної
плати (табл. 11);

— відомість контролю правильності визначення серед$
ньої заробітної плати для сплати лікарняних (табл. 12).

Запропонована методика контролю заробітної пла$
ти на ПАТ "Запоріжсталь" надасть змогу вдосконалити
контрольні процедури за підконтрольними об'єктами,
описати алгоритм дій, що оптимізує витрати часу та
удосконалить контрольний процес на підприємстві у
загалом.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження можна

відмітити, що використання запропонованих документів
обліку та оподаткування заробітної плати для ПАТ "За$
поріжсталь" дадуть можливість деталізувати облік за
напрямами, представити інформацію у більш розгорну$
тому вигляді й тим самим створити ефективну систему
обліку оплати праці в команді ПАТ "Запоріжсталь", що
буде відповідати сучасним потребам ринкової економі$
ки України та міжнародного співтовариства. Методика
контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" на$
дасть змогу вдосконалити контрольні процедури за
підконтрольними об'єктами, описати алгоритм дій, що
оптимізує витрати часу та удосконалить контрольний
процес на підприємстві загалом.
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У статті досліджено проблему управління персоналом готельних підприємств. Підкреслено особливості викорисA
тання сучасних технологій управління персоналом на підприємствах сфери послуг. Обгрунтовано роль удосконалення
інформаційної системи готельних підприємств — вона підвищує продуктивність праці, знижує витрати, підвищує опеA
ративність реагування на позитивні та негативні чинники. Вказано основні аспекти, що дозволяють підвищити ефекA
тивність процесу управління персоналом. Основними завданнями розроблення власного програмного додатку для упA
равління організаційною структурою на основі комп'ютерних програм управління кадрами, є атестація та оцінка перA
соналу, зберігання професійної історії, формування кадрового резерву, розроблення програм розвитку, прогнозування
створення нових робочих місць, діагностика мотивації, підвищення мотивації, створення систем підбору та відбору,
оцінка витрат на навчання та інші. Визначено потреби в професійному навчанні, які здійснюється відповідно до індиA
відуального плану розвитку. Вказані особливості оцінки процесу управління персоналом готельних підприємств. ОціA
нювання персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації кадрів, що застосовується в організації
в тій чи іншій модифікації. Оцінюванням персоналу є процедурою, що здійснюється з метою виявлення ступеня відпоA
відності професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його трудової діяльA
ності визначеним вимогам. Існує значна кількість видів оцінювання. Визначено потреби у розвитку персоналу, які склаA
дають загальну програму професійного навчання персоналу підприємства. Поетапне формування програми розвитку
персоналу надасть змогу готельному підприємству чітко визначити цілі, завдання та напрями удосконалення органіA
зації управління персоналом на підприємстві. Доведено, що впровадження комплексного оцінювання персоналу та
створення власного програмного додатку для управління організаційною структурою у загальну інформаційну систеA
му готельних підприємств забезпечить своєчасний контроль та оцінку результатів діяльності підприємства.

The article deals with the problem of personnel management of hotel enterprises. The features of the use of modern personnel
management technologies at service enterprises have been emphasized. The role of improving the information system of hotel
enterprises is justified — it increases labor productivity, reduces costs, and improves the responsiveness to positive and negative
factors. The main aspects that improve the efficiency of the personnel management process are indicated. The main tasks of
developing your own software application for managing the organizational structure based on computer programs for personnel
management are the certification and assessment of personnel, storage of professional history, the formation of a personnel
reserve, the development of development programs, forecasting the creation of new jobs, diagnostics of motivation, increasing
motivation, creating selection systems and selection, cost estimation of training and others. The needs for vocational training
that are carried out in accordance with an individual development plan are identified. The indicated features of the assessment of
the personnel management process of hotel enterprises. Personnel assessment is considered as an element of management and as
a system of personnel certification; it is used in an organization in one form or another. Personnel assessment is a procedure
carried out with the aim of identifying the degree of compliance of the professional, business and personal qualities of the employee,
quantitative and qualitative results of his work with certain requirements. There are a significant number of types of assessment.
The needs for personnel development are identified, make up the general program of professional training of the enterprise personnel.
The phased formation of the personnel development program will allow the hotel company to clearly define the goals, objectives and
directions of improving the organization of personnel management at the enterprise. It is proved that the introduction of a
comprehensive assessment of personnel and the creation of its own software application for managing the organizational structure
in the general information system of hotel enterprises will provide timely monitoring and evaluation of the results of the enterprise.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Впровадження сучасних технологій управління пер$

соналом готельних підприємств застосовується для

більш ефективної реалізації низки функцій у сфері фор$
мування та використання людських ресурсів. Цілеспря$
мована та продумана інформаційна система дозволяє
оперативніше виявляти відхилення у сфері управління
персоналом, підвищує ефективність управління мотива$
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цією працівників, знижує витрати робочого часу на реа$
лізацію адміністративних та управлінських функцій у
сфері управління персоналом. Актуальність досліджен$
ня посилюється в умовах складних кризових явищ. Для
підприємств вкрай необхідно бути конкурентоздатни$
ми на світовому ринку. Для цього передусім необхідно
забезпечити максимально ефективну роботу персона$
лу, що власне й дозволяє зробити продумана політика
управління персоналом, яка реалізується за допомогою
відповідних програмних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем управління персоналом
підриємств сфери послуг присвячено праці таких вітчиз$
няних та зарубіжних науковців: О. Грішнова, О. Кру$
шельницька, А. Левченко, Г. Михайліченко, І. Павлен$
ко, О. Полтавська, С. Скобкін, Г. Шмідта, Д. Шоул,
Х. Грехема, та багатьох інших. Зокрема автори вказу$
ють на сутність інформаційних технологій, аналізують
програмні продукти, що присутні на ринку, вказують
можливості інформаційних систем при здійсненні уп$
равління персоналом. Водночас потребує детальніше
вивчення питання інтеграції сучасних інформаційних си$
стем у роботу підприємств, удосконалення поточного
функціоналу управління персоналом тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статі є дослідження особливостей управлін$

ня персоналом готельних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сфері управління готельними підприємствами про$
фесійний розвиток персоналу має бути комплексним
безперервним процесом. Сучасні готельні підприємства
бачать для себе такі етапи щодо розвитку персоналу: по$
становка цілей в розвитку персоналу; визначення ме$
тодів розвитку персоналу; мотивація співробітників до
навчання здійснення безпосередньо процесу навчання;
моніторинг набутих знань, умінь і навичок; визначення
ефективності навчання [2].

Особливістю розвитку персоналу в сфері послуг є
те, що найважливішу роль у розвитку персоналу відігра$
ють лінійні менеджери, тобто керівники відділів. Саме
вони створюють вимоги щодо тенденцій на ринку, а та$
кож зміни потреб до виконуваної роботи, навички та
знання, що потребують їхні підлеглі. Тому визначення
потреби у навчанні персоналу зазвичай є задачею
лінійних менеджерів, які повинні передати ціль та зміст
проекту розвитку кадровим cпеціалістам. Основну ро$
боту з організації навчання персоналу, як правило, ви$
конують HR$відділ.

Потреба у професійному розвитку персоналу по$
винна здійснюватися на усіх рівнях управління персо$
налу: організації загалом, структурного підрозділу,
індивідуальному, а також потребує зусиль з боку само$
го працівника.

Основними чинниками, що зумовлюють потребу в
навчанні персоналу можуть бути як зовнішні, так і
внутрішні. Особливо в сфері послуг, досить часто ви$
трачають достатньо великі кошти на розвиток людсь$
ких ресурсів. Не менш важливими є внутрішні чинники,
серед яких основним є мотивація персоналу. Тренінги,
навчання, можливості індивідуального розвитку пози$
тивно впливають на працівників.

На рівні робітника визначення потреби в професій$
ному навчанні здійснюється відповідно до індивідуаль$
ного плану розвитку.

Отже, усі ці потреби у розвитку персоналу склада$
ють загальну програму професійного навчання персо$
налу підприємства.

Важливим етапом формування програми профе$
сійного розвитку персоналу є визначення та форму$

вання бюджету. Основні фактори, що формують
розмір бюджету є потреби готелю у професійному
навчанні персоналу та рівень фінансового забезпе$
чення.

HR$відділ формує конкретні цілі для кожного
відділу згідно визначених потреб у професійному на$
вчанні. Цілі повинні бути оцінені у процесі і після закін$
чення навчання персоналу.

Наступним етапом організації розвитку персоналу
на підприємстві є вибір форм і методів навчання. Усі ме$
тоди навчання можна умовно поділити на дві групи —
методи навчання персоналу на робочому місці і методи
навчання поза робочим місцем. До основних традицій$
них методів навчання на робочому місці належать:
інструктаж, учнівство, ротація, наставництво, метод
ускладнених завдань та ін. [6].

У готельних підприємствах зазвичай використову$
ють методи внутрішнього навчання, тобто тренінги або
коучери HR відділу. Розвиток персоналу на підприємстві
є більш ефективним, оскільки зміст навчання в таких
випадках пристосований до потреб визначеного готе$
лю на даний момент, а отже, і підвищити конкуренто$
спроможність підприємства.

Також здійснюється перевірка набутих знань, що
здобув персонал у результаті навчання. Зазвичай конт$
роль проводиться в практичній площані у вигляді будь$
якої форми контролю знань з набудтих знань та нави$
чок по закінченню навчання. В готельних підприємствах
важливо враховувати такі показники, як збільшення об$
сягів прибутку, продуктивність праці, задоволенність
клієнтів, впровадження нових технологій, підвищення
продуктивності тощо.

Отже, всі вище зазначені етапи розвитку персо$
налу на підприємстві при їх правильній реалізації мо$
жуть позитивно вплинути на ефективність роботи
готелю та рівень його конкурентоспроможності, що
є надзвичайно актуальним у сучасних ринкових умо$
вах [4].

Також важливим аспектом управління персоналом
готельних підприємств є процедура оцінювання, що
здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності
професійних, ділових та особистих якостей персонала,
кількісних і якісних результатів його трудової діяль$
ності визначеним вимогам.

Нині немає єдиного підходу до проблеми вимірю$
вання ефективності трудової діяльності. Складність
полягає в тому, що процес трудової діяльності пер$
соналу тісно пов'язаний з виробничим процесом і
його кінцевими результатами, соціальною діяльністю
суспільства, економічним розвитком підприємств та
ін. Для того щоб мати змогу ефективно оцінити пер$
сонал необхідно впроваджувати стандарти ефектив$
ності праці для кожного працівника/відділа, розро$
бити положення щодо процедури оцінювання ре$
зультативності праці, обговорювати результати оц$
інки з працівниками та задокументовувати ухвалене
рішення та оцінку для створення загального рейтин$
гу.

Вибір конкретної концепції оцінки ефективності
трудової діяльності залежить від певних чинників: мо$
делі мотивації праці, системи і форми оплати праці, роз$
міру готелю, масштабу управління, періоду часу, стану
планування, системи бухгалтерського обліку, кількості
структурних підрозділів, загальної чисельності праців$
ників, рівня інформатизації й комп'ютеризації, рівня
корпоративної культури тощо.

Оцінювання персоналу розглядається як елемент
управління і як система атестації кадрів, що застосо$
вується в організації в тій чи іншій модифікації. Водно$
час це необхідний засіб вивчення якісного складу кад$
рового потенціалу підприємства, її слабких та сильних
сторін, а також основа для удосконалення індивідуаль$
них трудових здібностей працівника і підвищення його
кваліфікації [3].
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Мотиваційна мета полягає в тому, що оцінка сама
по собі є найважливішим засобом мотивації поведін$
ки людей, так як адекватно оцінені витрати праці бу$
дуть забезпечувати подальше зростання продуктив$
ності праці працівників, але тільки в тому випадку,
якщо праця людини буде оцінена відповідно його очі$
куванням [5].

Із всієї сукупності цілей і напрямів проведення оцін$
ки персоналу виділяють основну — покращити управ$
ління діяльністю підприємства. Оцінюванню підлягають
усі категорії працівників, але значимість його для окре$
мих категорій різна. Окрім того, оцінка особистих і діло$
вих якостей керівників, головних спеціалістів значно
складніша, ніж виробничого персоналу. Оцінка вироб$
ничого персоналу — це визначення певних професійних
і особистих якостей працівників, виходячи з їх функ$
ціональних обов'язків і цілей підприємства. За таким
підходом оцінювання персоналу повинно обов'язково
включати психологічний компонент і бути спрямованим
на розроблення рекомендації управління персоналом
[3].

Безпосередньо через оцінку персоналу керівник
підприємства чи то інша вповноважена особа, може
отримати інформацію про ефективність роботи пер$
соналу, їх потенційні можливості і перспективи рос$
ту; виявити причини неефективної роботи окремих
спеціалістів; проаналізувати потреби і пріоритети в
навчанні та підвищення кваліфікації; знайти шляхи
удосконалення організації праці тощо. Окрім того, на
результатах оцінки грунтується ряд управлінських
рішень з проблем: підбору і розстановки кадрів, ви$
яснення вкладу кожного працівника в діяльність
підприємства; просування працівників як по верти$
калі, так і по горизонталі; покращення структури, сти$
лю, методів управління персоналом; зміцнення взає$
мозв'язків адміністрації, керівників і підлеглих. Од$
нак під час проведення процесу оцінки персоналу мо$
жуть виникати такі проблеми: упередженість оцінки,
нерозуміння персоналом необхідності проведення
оцінки, невірна інтерпретація отриманих результатів
та ін. [1].

Однією з важливих недоліків інформаційних систем,
які використовуються в готельних підприємствах є
відсутність можливості ефективного управління орга$
нізаційною структурою. Перелік фахівців формується
суцільним списком, що затрудняє управління структу$
рою, а також аналіз і оцінку витрат у розрізі відпові$
дальності.

Тому вирішенням такої проблеми може бути впро$
вадження за рахунок створення власного програмно$
го додатку для управління організаційною структу$
рою у загальну інформаційну систему підприємства.
Це дозволить зокрема ефективніше проводити пла$
нування роботи у розрізі окремих проектів. Наприк$
лад, у разі залучення до запуску нового проекту ме$
неджер по персоналу зможе отримати детальний спи$
сок усіх фахівців, що задіяні у процесі реалізації, що
значно полегшіть управління саме в межах цього про$
екту.

Така організаційна структура дозволяє отримати
наочне свідчення поточної ситуації на підприємстві, що
значно полегшує прийняття необхідних управлінських
рішень у разі здійснення реорганізації, реструктури$
зації, оцінюванні персоналу або доповненні поточної
організаційної структури готелю.

Крім цього, у такому програмному додатку може
бути наявна власна база тренінгів, яка відображає час
та період їх проходження, інструктажів, що дозволяє
відслідковувати їх використання та ознайомлення. Мо$
жуть впроваджуватись: каталог навчальних курсів, пе$
ревірок знань, атестацій; довідник з навчання, інструк$
тажі з професій, за видами робіт тощо; план і факт
проведення навчання, перевірок знань; моніторинг
строків закінчення атестацій, допусків по навчанню.

Тобто в такому випадку чітко видно, який фахівець
у якому відділі працює, кількість фахівців тощо. Це
дозволяє порівняти витрати на роботу відділу за по$
передні періоди із поточними або плановими, що та$
кож за умови незмінного навантаження на відділ та за
вищого рівня витрат може вказувати на резерви ско$
рочення витрат та наявність вузьких місць у органі$
заційній структурі.

Також таке наочне вираження організаційної струк$
тури дозволить налагодити системи мотивації персона$
лу, що стосуються цілого відділу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, впровадження комплексного оціню$

вання персоналу та створення власного програмного
додатку для управління організаційною структурою у
загальну інформаційну систему готельних підприємств
забезпечить своєчасний контроль та оцінку результатів
діяльності підприємтсва.
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FINANCIAL CAPACITIES OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES BUDGETS IN THE CONTEXT
OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL REFORM

Роботу присвячено удосконаленню теоретикоAметодичних засад та розробці практичних рекоменA

дацій щодо підвищення фінансової спроможності бюджетів територіальних громад в умовах реформи

місцевого самоврядування. У роботі досліджено підходи до визначення поняття "територіальна громаA

да", зосереджено увагу на питанні розвитку територіальної громади як суб'єкта забезпечення економічA

ного розвитку території. Акцентовано увагу на тому, що метою проведення реформи є надання теритоA

ріальним громадам можливості ефективно розпоряджатися власними ресурсами для забезпечення власA

ного розвитку. Розкрито суть поняття "фіскальна децентралізація". Наводяться результати теоретичних

досліджень розвитку теорії фіскальної децентралізації провідними економістами. Описано критерії оцінки

рівня фінансової децентралізації та надано кількісні та якісні характеристики. Визначено сутність

поняття "фінансова спроможність". Прописано основні проблеми, які виникають на шляху оптимізації

доходної політики місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентраA

лізації. Визначено основні кроки, які держава повинна здійснити для ефективної реалізації реформи бюдA

жетної децентралізації.

The objective of the research paper is to refine theoretical methodologies and develop recommendations

how to strengthen financial capacities of territorial communities under the local government reform. The research

paper explores definitions of "territorial community" and focuses on the development of territorial community

as a driving force for the economic growth of a region. The paper emphasizes that the aim of the local government

reform is to enable community to manage its resources efficiently to ensure growth. The paper provides definition

for "fiscal decentralization" and summary of major fiscal decentralization theories developed by local and foreign

economists. The paper identifies assessment criteria for fiscal decentralization, its quantitative and qualitative

characteristics. In addition, the paper provides definition for "financial capacities" and identifies major issues
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна неухильно спрямовує свої зусилля на реа$

лізацію євроінтеграційного курсу, виконання міжнарод$
но$правових зобов'язань, у тому числі з питань розвит$
ку місцевої і регіональної демократії. Реалізація сучас$
них технологій управління розвитком територіальних
спільнот низового рівня, що в світовій практиці одер$
жали назву громад, є можливою лише за умови повно$
цінного фінансового забезпечення. Тому вивчення про$
блем розвитку територіальних громад неможливе без
дослідження їх спроможності, зокрема фінансової, пев$
ний рівень якої є результатом бюджетного та подат$
кового реформування, що відбувається в Україні з
2014 року. Дослідження фінансової спроможності те$
риторіальних громад є гарантією реалізації місії органів
місцевого самоврядування, яка полягає в забезпеченні
розвитку територіальної громади, задоволенні її потреб
у благах, наданні високоякісних та доступних публіч$
них послуг населенню і узгодженні інтересів держави і
територіальних громад.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні засади формування фінансової
спроможності територіальних громад закладені в пра$
цях Е. Остром, П. Самуельсона, Ч. Тібу та інших. Еко$
номічну природу категорії "територіальна громада" ілю$
струє визначення Нобелівської лауреатки з економіки
2010 року Елінор Остром. Узагальнено, територіальна
громада — це чітко визначена група індивідуальностей,
яка, визначивши правила користування ресурсом відпо$
відно до локальних умов, створює довгострокові інсти$
туційні об'єднання для моніторингу використання ре$
сурсу, вирішення конфліктів, адміністрування санкцій.
Чарльз Тібу зазначив, що фіскальна децентралізація дає
змогу органам управління отримувати автономію щодо
фінансування і забезпечення населення суспільними
послугами. Загальні принципи функціонування ефек$
тивних моделей фінансової децентралізації були запро$
поновані представниками неокласичної та ліберальної
школи: П. Самуельсоном, Дж. Стігліцем. Різні аспекти
поняття децентралізації, її концепцій та видів дослід$
жено сучасними українськими та зарубіжними вчени$
ми. Так, Р. Баль та Дж. Мартінес$Васкес виявили взає$
мозв'язок проведення реформи фінансової децентра$
лізації та інституційного дизайну країни

Питання становлення й розвитку місцевого само$
врядування, територіальної організації влади в Україні
та вивчення проблем ресурсного потенціалу висвітлено

local governments face when consolidating their local budget revenues. The paper outlines actions to be taken

by the central government to ensure sound budget decentralization reform.

Communities have been granted with access to financial resources, in particular income tax, excise tax, social

tax and property tax proceeds as well as direct budget transfers. Tax revenues represent the major source for

securing financial capacities of local governments to carry out their functions. Nevertheless, comparably high

budget dependency of communities from the state budget transfers has been identified.

Comprehensive assessment of communities' financial capacities suggests that a financially capable

community has very wellAdeveloped private sector or a number of public authorities with extensive headcount;

while the least financially capable community has a very small size and population. The assessment proves there

is a direct dependency between communities' financial capacities and its population: upon an increase in

population territorial communities relies less on the state budget transfers. Thus, it is suggested to spur growth

of less viable communities by means of their integration into other communities.

Ключові слова: децентралізація, індекс податкоспроможності, органи місцевого самоврядування, спро�
можність територіальної громади, територіальна громада, трансферти, фінансова децентралізація, фінан�
сова спроможність, фінансовий потенціал.

Key words: decentralization, tax capability index, local self�government authorities, territorial community
capacity, territorial community, transfers, fiscal decentralization, financial capacity, financial potential.

у працях багатьох вітчизняних дослідників, зокрема,
О. Батанова, М. Баймуратова, В. Борденюка, М. Карлі$
на, О. Мороза, Х. Патицької та інших. Формування спро$
можних територіальних громад вимагає аналізу показ$
ників фінансової забезпеченості та використання фінан$
сового потенціалу громад. Тому доцільним є проведен$
ня порівняльного аналізу показників ефективності ви$
користання фінансово$економічного потенціалу в час$
тині забезпеченості бюджетів ОТГ.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЯ
Мета дослідження — розглянути теоретичні засади

та практичні аспекти фінансової спроможності бюд$
жетів об'єднаних територіальних громад в умовах реа$
лізації адміністративно$територіальної реформи. Відпо$
відно до сформульованої мети було поставлено та роз$
в'язано такі завдання: розкрити сутність понять "тери$
торіальна громада", "спроможна територіальна грома$
да", "фінансово спроможна громада" як базових еле$
ментів системи місцевого самоврядування; окреслити
тенденції формування фінансового потенціалу об'єдна$
них територіальних громад Житомирської області; оці$
нити рівень фінансової спроможності бюджетів тери$
торіальних громад Житомирської області; визначити та
сформулювати напрями оптимізації податкових ме$
ханізмів наповнення бюджетів територіальних громад
з метою покращення їх фінансової спроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим вектором розвитку України є впровад$

ження реформи територіальної організації влади — де$
централізації. Самодостатні, спроможні об'єднані тери$
торіальні громади (ОТГ) виступають базовим елемен$
том системи місцевого самоврядування [4]. Визначення
"спроможної територіальної громади" дається у Мето$
диці формування спроможних територіальних громад:
"територіальні громади сіл (селищ, міст), які в резуль$
таті добровільного об'єднання здатні самостійно або
через відповідні органи місцевого самоврядування за$
безпечити належний рівень надання послуг, зокрема у
сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального
захисту, житлово$комунального господарства, з ураху$
ванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно$
територіальної одиниці" [14].

Для визначення категорії "фінансово спромож$
ної громади" звернемося до доробку вчених у виз$
наченні змісту фінансової спроможності регіону як
соціально$економічної системи [16]. Отже, фінансо$
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ва спроможність — це сукупність фінансових ре$
сурсів, що перебувають у розпорядженні місцевих
органів влади, підприємств та організацій різних
форм власності, розташованих на території грома$
ди, населення громади, а також фінансових ресурсів,
які залучені за допомогою фондового ринку та кре$
дитної системи в господарський оборот і додатково
в результаті підвищення ефективності відтворюваль$
ного процесу [16].

У широкому розумінні показник фінансової спро$
можності територіальної громади складається з бюд$
жетної спроможності, фінансової спроможності домо$
господарств, фінансової спроможності суб'єктів госпо$
дарювання та залежить від доходів, які акумулюються
в бюджеті громади для забезпечення належного рівня
життя мешканців та здатності вирішувати свої пробле$
ми [1].

Місцеві бюджети, відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", є фінансовим
планом утворення і використання фінансових ресурсів,
що необхідні для забезпечення функцій і повноважень
органам місцевого самоврядування [15]. Бюджетний
кодекс України [5] визначає структуру доходів місце$
вих бюджетів: податкові надходження, неподаткові над$
ходження, доходи від операцій з капіталом та трансфер$
ти: базова дотація, субвенції, реверсна дотація, додат$
кові дотації.

Бюджети ОТГ складаються з урахуванням особли$
востей підготовки місцевих бюджетів, визначених Бюд$
жетним кодексом: склад доходів бюджетів ОТГ визна$
чено статтями 64, 691 та 71; перелік видатків визначено
статтями 89 та 91; відносини між бюджетами ОТГ та
державним бюджетом врегульовано нормами статей 97,
99, 100, 102, 1032, 1034 і 108. Відповідно до змін, внесе$
них до Бюджетного Кодексу [5], ОТГ після об'єднання
отримали значні фінансові ресурси: податок на доходи
фізичних осіб, акцизний податок з виробленого в Ук$
раїні та ввезеного на митну територію України пально$
го, єдиний податок, податок на майно (нерухомість, зем$
ля, транспорт), міжбюджетні трансферти (дотації, суб$
венції) та інші.

Проаналізуємо результати формування фінансової
спроможності бюджетів ОТГ Житомирської області за
2016—2018 роки скориставшись даними Головного уп$
равління Державної казначейської служби України у
Житомирській області [22]. У зв'язку з перерозподілом
доходів з районних бюджетів, власні доходи загального
фонду бюджетів ОТГ зросли з 95,5 млн грн у 2016 році
до 1452,3 млн грн у 2018 році. Змінилась і їх питома вага
у структурі бюджету області з 2,6% до 24,4% [22]. Зрос$
ла питома вага власних доходів з 39,8% у 2016 році до
50,3% у 2018 році — проте залишається висока за$
лежність доходної частини бюджетів ОТГ від фінансо$
вих ресурсів державного бюджету.

Зростання відбулося за рахунок збільшення подат$
кових надходжень, які у 2016 році становили 37,5%, в
2018 році — 46,6%. Проте найбільша питома вага у
структурі доходів належить офіційним трансфертам з
державного бюджету — 49,7%, що на 10,5% менше ніж
у 2016 році. Зміни відбулися за рахунок зменшення об$
сягу субвенції на формування інфраструктури ОТГ.
В абсолютному співвідношенні у 2018 році сума суб$
венції зросла втричі (кількість ОТГ збільшилася з 9 ОТГ
у 2016 до 45 ОТГ у 2018 році), у відносному співвідно$
шенні відбувся спад на 16%.

Неподаткові надходження, доходи від операцій з
капіталом та цільові фонди в структурі доходної части$
ни бюджетів ОТГ у 2018 році загалом складають 3,7%
та відповідно 3,1%, 0,5% і 0,1%.

Доходна частина бюджетів ОТГ складається з до$
ходів загального та спеціального фондів, які у 2018 році
становили 2,9% або 87,8 млн грн. У 2017 році цей показ$
ник становив 10,3% за рахунок субвенції місцевим
бюджетам на формування інфраструктури ОТГ, якої в

2017 році надійшло до загального та спеціального фон$
ду відповідно 51,5 та 100,1 млн грн.

Найбільшими джерелами доходів загального фон$
ду ОТГ Житомирської області у 2018 році є: податок на
доходи фізичних осіб (59,4%), плата за землю (11,7%),
єдиний податок (14,7%), акцизний податок з виробле$
них в Україні та ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) (6,3%) та з реалізації
суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підак$
цизних товарів (1,4%) [22].

Відповідно до внесених змін до Бюджетного кодек$
су, спрямованих на реформування місцевого самовря$
дування і територіальної організації влади, та бюджет$
ної автономії і фінансової самостійності місцевих бюд$
жетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування, а також стимулювання гро$
мад до об'єднання та формування спроможних терито$
ріальних громад, впроваджено новий механізм бюджет$
ного регулювання та вирівнювання, а саме перехід від
триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі.
Починаючи з 2015 року встановлено прямі міжбюджетні
відносини лише на двох рівнях — це обласний бюджет і
другий рівень — це міста обласного значення, ОТГ і рай$
онні бюджети [17].

В оновленому Бюджетному кодексі [5] введено
такі поняття, як базова дотація — трансферт, що на$
дається з державного бюджету місцевим бюджетам,
реверсна дотація — кошти, що передаються до дер$
жавного бюджету з місцевих бюджетів. Систему ба$
лансування замінено системою бюджетного вирівню$
вання — горизонтальне вирівнювання податкоспро$
можності територій залежно від рівня надходжень на
одного жителя. Механізм вирівнювання передбачає,
що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9
(середнього показника по Україні) отримують базо$
ву дотацію (80% суми, необхідної для досягнення по$
казника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості.
Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень 0,9—1,1
вирівнювання не здійснюється. Реверсна дотація до
державного бюджету в обсязі 50% передбачена при
перевищенні індексу податкоспроможності 1,1 до се$
реднього по Україні [17].

Відповідно до статті 99 Бюджетного кодексу [5] го$
ризонтальне вирівнювання податкоспроможності бюд$
жетів міст обласного значення, бюджетів ОТГ, район$
них бюджетів, здійснюється з урахуванням кількості
населення, надходження ПДФО та індексу податко$
спроможності — коефіцієнту, що визначає рівень по$
даткоспроможності бюджету ОТГ, порівняно з середнім
показником по всіх зведених бюджетах ОТГ в Україні у
розрахунку на одну людину. Тобто індекс податко$
спроможності фактично є індикатором рівня фінансо$
вої спроможності громади ще на рівні формування гро$
мади (табл. 1).

За розрахунками Міністерства фінансів України ба$
зову дотацію у 2019 році отримають 38 ОТГ (74,5%) на
загальну суму 193,8 млн грн, реверсну перерахують до
держбюджету 6 ОТГ (11,8%) на суму 33,9 млн грн. Най$
менші коефіцієнти податкоспроможності під час роз$
рахунку дотації на 2019 рік серед ОТГ Житомирської
області мають Курненська (0,2403), Барашівська (0,2979)
і Соколівська (0,3213) ОТГ. Найбільш спроможними є
Оліївська, Ушомирська та Чижівська ОТГ з коефіцієн$
тами 3,5107, 3,3022 та 1,6367.

У 2019 році лише 12 ОТГ області з 51, або 25,3% —
самодостатні, з яких 6, або 11,8% перераховують до дер$
жавного бюджету реверсну дотацію (табл. 1). Отже,
більшість ОТГ насправді не є спроможними та самодо$
статніми.

З метою оцінки фінансової спроможності бюджетів
ОТГ Житомирської області проведемо аналіз виконан$
ня місцевих бюджетів у 2018 році, за такими показни$
ками [8]: власні доходи на 1 мешканця, рівень дотацій$
ності бюджету, питома вага видатків на утримання апа$
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рату управління у власних фінансових ресурсах та кап$
італьні видатки на одного мешканця ОТГ [22].

Показник "власні доходи на одного мешканця"
(співвідношення обсягу надходжень доходів загально$
го та спеціального фондів до кількості мешканців ОТГ)
дає можливість оцінити стан сплати податків. Виходя$
чи з розрахунків, найменше власних доходів на одного
мешканця припадає в Барашівській, Курненській та Чопо$
вицькій ОТГ — відповідно 1357 грн, 1633 грн та 2033 грн.
Найбільше — по Оліївській, Ушомирській та Чижівській
ОТГ — відповідно 16426 грн, 10031 грн та 6527 грн на
одного мешканця [22].

Показник "рівень дотаційності бюджетів" (спів$
відношення обсягу базової/реверсної дотації до доходів
загального фонду без врахування субвенцій) — якнай$
краще показує реальний обсяг наповнення бюджетів
ОТГ та залежність від державного бюджету. Дає мож$
ливість порівняти, на скільки та чи інша територіальна
громада здатна самостійно забезпечити умови для за$
лучення і функціонування бізнесових структур (оскіль$
ки в основі визначення рівня дотаційності закладено
ПДФО) та провадити свою життєдіяльність.

І знову ж — найгірші показники по Барашівській —
37,4% (базова дотація еквівалентна 59,7% обсягу доходів
загального фонду бюджету), Курненській — 35,5% та
Соколівській ОТГ — 27,6% (занадто висока до$
таційність). Власні фінансові ресурси в рахунок реверс$
ної дотації до державного бюджету перерахували Ушо$
мирська (обсяг рівнозначний 16,6% обсягу доходів за$
гального фонду бюджету громади), Чижівська, Іршансь$
ка, Оліївська, Андрушківська, Семенівська та Станиші$
вська ОТГ (табл. 2).

Проте, показник рівня дотаційності бюджетів ОТГ
не завжди означає, що саме вказані ОТГ отримують з
державного бюджету найбільше коштів. З метою досл$
ідження, які громади "виграли", а які, навпаки — отри$

мали втрати від механізму перерозподілу коштів,
ми визначили обсяг базової (реверсної) дотації в
розрахунку на одного мешканця відповідної ОТГ.

У результаті, перераховують реверсну дотацію
до державного бюджету ОТГ із добре розвинутим
підприємницьким сектором (крім Станишівської
ОТГ, де основними платниками є бюджетні уста$
нови) і, здебільшого, не надто великою кількістю жи$
телів (від 3,7 тис. осіб в Андрушківській ОТГ до 7,5
тис. осіб в Іршанській ОТГ): Ушомирська ОТГ (на те$
риторії здійснюють діяльність ПП "Укрпалетсистем",
ПАТ "Ушицький комбінат будівельних матеріалів",
ТОВ "Гулянецький щебзавод", ВАТ "Ушомирський
хлібозавод", ТДВ "Коростенський щебзавод"); Чи$
жівська ОТГ (ТОВ "Церсаніт Інвест", ПрАТ "Чи$
жівська паперова фабрика", ДАТ "Магістральні на$
фтопроводи "Дружба""); Іршанська ОТГ (Філія

"Іршанський гірничо$збагачувальний комбінат" ПАТ
"ОГХК", ТОВ "Валки$Ільменіт", ТОВ "Межиріченський
ГЗК"); Оліївська ОТГ (ТОВ "Кромберг енд Шуберт Ук$
раїна ЖУ", ТОВ "Юка$Інвест", ТОВ "Будстиль КП", ПП
"Кварацхеліа Годердзі Індікоєвич"); Андрушківська ОТГ
(ТОВ "Сігнет— Центр", ТОВ "Сігнет — Мілк"), Семені$
вська ОТГ (філія "Управління магістральних газопро$
водів "Київтрансгаз" ПАТ "Укртарансгаз", ТОВ
"Мяркіс") та Станишівська ОТГ (бюджетні установи:
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Жито$
мирська обласна психіатрична лікарня №1; КУ "Цент$
ральна районна лікарня", ТОВ ДКП "Фармацевтична
фабрика").

Виходячи з того, що базову дотацію "бідні" громади
отримають у будь$якому випадку, можна припустити,
що вони не зацікавлені в підвищенні інвестиційної при$
вабливості своїх територій та залученні бізнесових
структур. У підсумку, під час визначення дотаційності
ОТГ, поряд з ПДФО варто використовувати, наприклад,
наявність на території громади новостворених та зареє$
строваних упродовж попереднього року підприємств.
Це стане поштовхом до активізації роботи з підвищен$
ня інвестиційної привабливості громади [29].

З метою визначення впливу чисельності населення
ОТГ на окремі показники фінансової спроможності, 45
ОТГ Житомирської області згрупувано за чисельністю
населення в 6 груп. Проведені розрахунки виявили зв'я$
зок між фінансовою спроможністю бюджетів ОТГ та
чисельністю мешканців громад: зі зростанням кількості
мешканців ОТГ спостерігається послаблення залежності
бюджетів ОТГ від державного бюджету. Найкращою є
група з чисельністю 10000 — 15000 осіб, де досліджувані
показники бюджетів ОТГ є найкращими.

Відповідно Методики формування спроможних те$
риторіальних громад застосовуються такі основні умо$
ви [14]: ОТГ має бути розташована в межах території

однієї області; відстань від адміністративного
центру ОТГ до найвіддаленішого населеного
пункту цієї громади не може перевищувати 20
км; адміністративним центром визначається
населений пункт, який має розвинену інфрас$
труктуру і розташований найближче до геогра$
фічного центру; територія об'єднаної грома$
ди має бути нерозривною.

Однак, виходячи з результатів досліджен$
ня, для формування спроможних територіаль$
них громад було б доцільно застосовувати на$
ступні критерії:

— індекс податкоспроможності — не мен$
ше 0,5;

— чисельність громади не повинна бути
меншою, ніж 10—15 тис. жителів;

— питома вага базової дотації — не більше
15—20% від суми власних доходів;

— витрати на утримання управлінського
апарату — не більше 15—20% від обсягу влас$
них доходів громади.

Таблиця 1. Розподіл адміністративно5територіальних одиниць
Житомирської області за індексом податкоспроможності

на 2017—2019 роки

АТО Рік 
Менше 0,5 

(базова 
дотація) 

0,5 - 0,9 
(базова 
дотація) 

0,9 - 1,1 
Більше 1,1 
(реверсна 
дотація) 

Разом

На 2017 рік   1 2 2 5 
На 2018 рік     3 2 5 

Міста 

На 2019 рік     3 2 5 
На 2017 рік 10 12     22 
На 2018 рік 6 15 1   22 

Райони 

На 2019 рік 6 14 2   22 
На 2017 рік 15 9 2 6 32 
На 2018 рік 16 20 2 7 45 

ОТГ 

На 2019 рік 17 21 7 6 51 

Джерело: складено на основі [20].

ОТГ, які отримували найбільші 
обсяги базової дотації з державного 

бюджету 

ОТГ, які перераховували реверсну 
дотацію до державного бюджету 

Назва ОТГ 

Еквівалент обсягу 
доходів 

загального фонду 
бюджету ОТГ, % 

Назва ОТГ 

Еквівалент 
обсягу доходів 
загального 

фонду бюджету 
ОТГ, % 

Барашівська ОТГ 59,7 Ушомирська ОТГ 16,6 
Курненська ОТГ 55,0 Чижівська ОТГ 12,4 
Соколівська ОТГ 38,1 Іршанська ОТГ 6,9 
Чоповицька ОТГ 34,2 Оліївська ОТГ 4,1 
Мартинівська ОТГ 31,6 Андрушківська ОТГ 3,7 
Дубрівська ОТГ 31,2 Семенівська ОТГ 3,2 
Потіївська ОТГ 31,1 Станишівська ОТГ 2,3 

Таблиця 2. ТОП — 7 ОТГ Житомирської області, які отримували
базову дотацію з державного бюджету та ОТГ, які перераховували

реверсну дотацію до державного бюджету у 2018 році в еквіваленті
обсягів доходів загального фонду бюджету ОТГ

Джерело: складено на основі [22].
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Оптимальним варіантом розвитку громад із низьки$
ми показниками фінансової спроможності та демогра$
фічними показниками є їх приєднання до інших громад
та створення більших за площею і чисельністю ОТГ (опти$
мізація територіальної структури, покращення інвести$
ційної привабливості) [8].

Для фінансово спроможної самодостатньої терито$
ріальної громади ще на стадії створення необхідно де$
тально вивчити стан та можливості громад, які плану$
ють об'єднатися, обрахувати фінансові ресурси перс$
пективної ОТГ та вивчити можливості якісного надан$
ня послуг мешканцям.

У 2018 році депутати Житомирської обласної ради
прийняли рішення про затвердження Перспективного
плану створення 66 ОТГ, який покриває 100% території
області. У 2020 році процес децентралізації повинен
дійти свого завершення. Проте Кабінет Міністрів Украї$
ни хоче відійти від моделі добровільного об'єднання та
об'єднувати громади за перспективними планами. Тому,
"що громади не завжди формувалися за принципом
здатності. І сьогодні більше 70% з них мають дотаційні
бюджети. Потрібно змінити цю ситуацію шляхом об$
'єднання з прогнозованою моделлю, яка дозволить гро$
мадам бути демографічно, соціально та економічно за$
можними" [12].

Виходячи з цього, нами обраховано один з варіантів
Перспективного плану утворення 29 територіальних
громад Житомирської області на 2020 рік, з яких —
13 об'єднають весь район. Внаслідок його реалізації об$
сяги базової дотації по області порівняно з розрахун$
ками Міністерства фінансів України на 2018 та 2019 роки
зменшаться відповідно на 21812,8 тис. грн (8,8 %) та
52236,0 тис. грн (18,8%). Обсяги реверсної дотації по
області порівняно з розрахунками Міністерства
фінансів України на 2019 рік зменшаться на 15,5%, або
на 19675,1 тис. грн.

Відповідно до проведеного аналізу територіальної
організації влади в Житомирській області (районні дер$
жавні адміністрації, районні ради, територіальні орга$
ни ЦОВВ, окружні суди та місцева прокуратура) визна$
чено, що найбільшу концентрацію таких органів мають:
Житомир, Бердичів, Новоград$Волинський, Коростень,
Коростишів, Овруч. Відповідно до цього змодельовано
систему адміністративно$територіального устрою суб$
регіонального рівня у складі чотирьох об'єднаних (ук$
рупнених) районів з адміністративними центрами у
містах: Житомирі, Бердичеві, Коростені та Новоград$
Волинському.

ВИСНОВКИ
Громади — це сукупності осіб, що разом мешка$

ють у межах певної території, між ними наявні певні
зв'язки і відносини, у формі спільних інтересів, прав і
повноважень для вирішення спільних для цієї сукуп$
ності осіб проблем, спільна комунальна власність та
сплачування місцевих податків та зборів. Відповідно
до бюджетного та податкового законодавства тери$
торіальними громадами отримано фінансові ресурси,
які є складовою фінансового потенціалу. "Фінансо$
вий потенціал" включає кількісні (реальні та потенц$
ійно можливі фінансові ресурси) та якісні компонен$
ти, що відображають загальний обсяг фінансових
можливостей, що знаходяться у розпорядженні гро$
мади. Фінансова спроможність бюджетів ОТГ поля$
гає у вмінні використовувати надані фінансові ресур$
си. Найвагомішими з ресурсів визначено: ПДФО, ак$
цизний податок з роздрібної торгівлі та з вироблено$
го в Україні та ввезеного на митну територію Украї$
ни пального, єдиний податок, податок на майно (не$
рухомість, земля, транспорт), міжбюджетні транс$
ферти.

У Житомирської області — за період з 2016 по 2018 ро$
ки власні доходи загального фонду бюджетів ОТГ зрос$
ли. Податкові надходження основні в забезпеченні

фінансової спроможності органів місцевого самовряду$
вання у виконанні покладених на них завдань. Виявле$
но високу залежність бюджетів ОТГ від фінансових ре$
сурсів державного бюджету. Внаслідок реформи, сис$
тему балансування змінено на систему бюджетного
вирівнювання. Горизонтальне вирівнювання податко$
спроможності територій залежить від рівня надходжень
на одного мешканця із застосуванням індексу податко$
спроможності — індикатора рівня фінансової спромож$
ності територіальної громади. У 2018 році лише кожна
шоста ОТГ Житомирської області не була дотаційною.
За результатами проведеної оцінки рівня фінансової
спроможності бюджетів ОТГ за показниками (власні
доходи на 1 мешканця, рівень дотаційності бюджету,
тощо) визначено: фінансово спроможні — ОТГ із роз$
винутим підприємницьким сектором або з наявністю на
території громади бюджетних установ з великою чи$
сельністю штатних працівників; найнижчі показники —
мають невеликі за площею та населенням громади. Вста$
новлено прямий зв'язок між фінансовою спроможністю
бюджетів ОТГ та чисельністю мешканців — зі зростан$
ням кількості мешканців спостерігається послаблення
залежності бюджетів ОТГ від державного бюджету. Для
подальшого розвитку громад з низькими показниками
рекомендовано приєднання їх до інших ОТГ. Запропо$
новано для отримання базової дотації використовува$
ти критерій — наявність на території ОТГ новостворе$
них упродовж попереднього року підприємств, що дає
поштовх до активізації роботи з привабливості грома$
ди.
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DEVELOPMENT STRATEGIES OF BREWING COMPANIES IN UKRAINE

Зростання ринку пива протягом 2018—2019 рр. відкриває нові можливості для пивоварних

підприємств України. Встановлено, що у перспективі пивоварні компанії України можуть активно викоA

ристовувати стратегію інтенсивного розвитку, яка має значні можливості у нашій країні, оскільки споA

живання цього напою на душу населення є незначним. Стратегія вертикальної інтеграції може бути акA

туальною для пивоварних компаній України з точки зору об'єднання їх зусиль з іншими ринковими субA

'єктами для просування нових товарів (стратегія колаборації).

Встановлено, що у рамках пропозиції нових товарів з використанням стратегії концентричного диA

версифікаційного зростання перспективним напрямом діяльності для пивоварних компаній України є

пропозиція на ринку нових видів безалкогольного пива, яке дозволить виробникам охопити нові сегменA

ти ринку. Визначено, що це може бути безалкогольне пиво із фруктовими та солодкими нотками і насиA

ченим кольором різних цінових діапазонів для жінок та безалкогольне пиво з класичним смаком, вітаA

мінізованим складом та відновлювальним ефектом, яке могли б споживати спортсмени.

The growth of the beer market during 2018A2019 opens new opportunities for Ukrainian breweries. However,

increasing competition in the beer market is forcing domestic producers to carefully justify their future

development strategies.

The analysis of the activities of the main beer producers shows that in the process of development they actively

use all existing growth strategies — intensive, integration and diversification. The most widespread strategy of

the Ukrainian breweries' intensive growth is aimed at increasing the volume of beer purchases available to

consumers on the market, seeking new intermediaries to increase the sales of its products, entering new geographic

markets, producing new types and brands of beer. It has been established that this strategy has considerable

potential for further use by beer producers in Ukraine, since per capita consumption of this beverage is low.

In recent years, Ukrainian breweries have been actively pursuing a horizontal integration strategy that

involves integrating them with other domestic or foreign beer producers. It is determined that today this strategy

may be relevant for them in terms of integrating their efforts with other market entities to promote their new

products (collaborative strategy).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація бізнесу, посилення конкурентної бо$

ротьби на ринках товарів і послуг, диференціація потреб
споживачів, їх прагнення до здорового способу життя,
зростання можливостей для українських підприємств
щодо експорту товарів потребують зміни у їх системах
менеджменту, активного використання ними інстру$
ментів стратегічного маркетингу для посилення своїх
конкурентних переваг і досягнення довгострокового
успіху на ринку. Ринок пива — важлива складова ринку
слабоалкогольних напоїв, який у 2018 р. демонстрував
тенденцію до зростання обсягів виробництва цих товарів
та їх поставок на експорт. Одночасно на внутрішньому
ринку для великих виробників пива посилюється кон$
куренція із сторони невеликих підприємств, що вироб$
ляють і продають крафтове пиво та імпортерів. Це ви$
магає від вітчизняних виробників пива ретельного об$
грунтування стратегій свого подальшого розвитку на
основі проведеного стратегічного аналізу діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню ринку пива присвячена низка науко$

вих публікацій. Зокрема, у [1, с. 12—16] проаналізовано
тенденції та перспективи розвитку ринку пива України
протягом 2010—2017 рр., проаналізовано чинники, які
їх визначають, діяльність основних виробників та їх кон$
курентне становище. Стратегії формування конкурен$
тних переваг на ринку пива України подано у [2, с. 295—
296]. У [3, с. 16—24] на основі проведеного стратегічно$
го аналізу галузі пивоваріння та діяльності
ПАТ "Фірма "Полтавпиво", проведеної
оцінки його конкурентоспроможності на
європейському ринку визначено
доцільність формування спільного
підприємства досліджуваного виробника
з голландським концерном "Heineken" та
проведено розрахунок економічної ефек$
тивності від такої горизонтальної інтег$
рації. Стратегії конкурентної поведінки
невеликих виробників пива на прикладі
ТОВ "Павлівський пивзавод" з викорис$
танням методів SPACE$аналізу та SWOT$
аналізу обгрунтовані у [4, с. 57—62]. У [5,
с. 29—31] відображено особливості реал$
ізації вітчизняними виробниками про$
дуктів харчування стратегії інтеграції.
Водночас теоретичні засади формування
стратегій розвитку підприємств подано у
[6, с. 79—80; 7, с. 306—309].

It is established that within the framework of the offer of new goods using the strategy of concentric

diversification growth, the perspective activity for breweries of Ukraine is to offer in the market new types of

nonAalcoholic beer, which will allow producers to reach new segments of the market. In doing so, breweries

should use a segmentAoriented approach, offering individual varieties or brands of beer, for example, for athletes,

drivers or women. Since nonAalcoholic beer is already available on the Ukrainian market, competitors' offers

should be taken into account when building a product positioning card for this purpose. To cover different niches

in the Ukrainian nonAalcoholic beer market, it is advisable to use the following positioning strategies for domestic

producers — competitive, consumer, costAeffective, price, scope, and individual attributes. Due to the

differentiation of consumer needs, the competitive advantages in the beer market are being provided by

manufacturers today through innovation in the flavors of the drink, its diverse packaging, the use of modern

innovative technologies in production and marketing.

The study found that there are free niches for beer with 0% alcohol content in the Ukrainian market with

different flavors and price ranges. Therefore, it is advisable for domestic producers to develop a recipe for such

beer and make it available on the market.

Ключові слова: ринок пива України, стратегія інтенсивного розвитку, стратегія інтеграційного розвит�
ку, стратегія концентричного диверсифікаційного зростання, безалкогольне пиво.

Keywords: beer market of Ukraine, intensive development strategy, integration development strategy, concentric
diversification growth strategy, non�alcoholic beer.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проведений аналіз свідчить, що у наукових публі$

каціях недостатньо уваги приділяється питанням об$
грунтування стратегій подальшого розвитку пивовар$
них компаній на ринку пива України з урахуванням спе$
цифіки їх діяльності, що і буде служити метою цього
дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведений аналіз вторинної маркетингової інфор$
мації показує, що протягом 2011—2017 рр. для україн$
ського ринку пива була характерна спадаюча кон'юнк$
тура. Але у 2018 р. спад обсягів виробництво пива в Ук$
раїні припинився і цей показник зріс у порівнянні з 2017 р.
на 1,8 % (рис. 1).

Дещо інша тенденція спостерігається для безалко$
гольного пива, зокрема у 2017 р. його виробництво зрос$
ло на 7,6%, а у 2018 р. — на 14,3% порівняно з попереднім
роком.

Основними факторами, які на вплинули на зростан$
ня ринку пива у 2018 р., була ефективна маркетингова
діяльність основних виробників пива, насамперед у
ціновій та комунікаційній сферах [9]. Водночас до ос$
новних лідерів на ринку пива належать такі виробники,
як ПАТ "САН ІнБев Україна", ПрАТ "Карлсберг Украї$
на", ТзОВ ТВК "Перша Приватна Броварня", ПрАТ
"Оболонь". Інтенсивність конкуренції у галузі вироб$
ництва пива є сильною, виробниками на ринку викорис$
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Рис. 1. Динаміка виробництва пива в Україні протягом 2011—2018 рр.

Джерело: складено на основі [8].
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товуються як методи цінової, так і нецінової конку$
ренції, вхідними бар'єрами є прихильність споживачів
до відомих брендів, на ринок можуть легко увійти нові
виробники крафтового пива (проте його частка в Україні
становить лише 1 %, тоді як у США — 10 %), товарами$
замінниками пива виступають і алкогольні напої, і без$
алкогольні напої, які використовуються споживачами
для втамування спраги. Конкурентна боротьба на ринку
посилюється за рахунок імпортних поставок цього то$
вару. Внаслідок стабілізації курсу валют, зростання рівня
доходів споживачів в Україні зростає попит на імпортне
пиво. У 2018 р. його було завезено у обсязі 3,6 млн дал, тоді
як у 2017 р. — 2,5 млн дал. Одночасно протягом 2018 р. по$
рівняно з 2017 р. на 13 % зросли і поставки пива украї$
нських виробників на експорт — до 11,4 млн дал [10].

У таблиці 1 наведено динаміка експорту та імпорту
пива за регіонами світу.

У 2018 р. найбільше зростання експорту спостеріга$
лося у країни Америки (288,77%) та Європи (66,25%),
натомість найбільше зростання імпорту — з країн СНД
(176,48%) та Азії (130,81%).

Внаслідок диференціації потреб споживачів, конку$
рентні переваги на ринку пива виробники забезпечують
сьогодні за рахунок інновацій у смаках напою, його
різноманітному упакуванні, використанню сучасних
інноваційних технологій у виробництві та маркетингу.

Проведений аналіз діяльності основних виробників
пива свідчить, що у процесі розвитку ними активно ви$
користовуються усі існуючі стратегії зростання. Тут
мова йде про корпоративні стратегії підприємств, які
можуть бути таких видів [11, с. 221]:

— стратегія зростання, яка використовується для
підприємств тих галузей економіки, що динамічно роз$
виваються та характеризується значними капіталовкла$
деннями, активним використанням інновацій, дослід$
женням ринку тощо з метою покращання основних
фінансових та ринкових показників діяльності;

— стратегія стабілізації, яка використовується для
підприємств тих галузей економіки, що знаходяться на
етапі зрілості і характеризується захистом досягнутих
конкурентних позицій, пошуком нових сфер діяльності
та прагненням до використання стратегії зниження ви$
трат і ціни на товари;

— стратегія скорочення — спрямована на зменшен$
ня обсягів бізнесу підприємства, що знаходиться на та$
кому етапі життєвого циклу, як занепад.

Своєю чергою стратегія зростання теж має три
різновиди: інтенсивне, інтеграційне та диверсифікацій$
не зростання. Стратегія інтенсивного зростання пиво$
варних компаній України, яка сьогодні активно вико$
ристовується більшістю з них, спрямована на збільшен$
ня обсягів закупівлі пива наявними на ринку спожива$
чами, пошук виробником нових посередників для забез$
печення зростання обсягів збуту його товарів, вихід з
продукцією на нові географічні ринки, виробництво но$
вих видів та марок пива.

В Україні існують значні перспективи для збільшен$
ня обсягів споживання пива. У таблиці 2 наведено дина$
міку споживання пива на душу населення в Україні.

За період 20013—2018 рр. споживання пива скоро$
тилося на 17 л, проте необхідно відзначити, що, почи$
наючи з 2017 р. споживання пива зростає на 2,4—3,2%.
За споживанням пива Україна значно поступається
країнам Європейського Союзу (табл. 3), що свідчить про
значні можливості вітчизняних пивоварних компаній.

Останніми роками пивоварні компанії України ак$
тивно використовували стратегію горизонтальної інтег$
рації, яка передбачала їх об'єднання з іншими вітчизня$
ними чи іноземними виробниками пива. Сьогодні ця
стратегія може бути для них актуальною з точки зору
об'єднання їх зусиль з іншими ринковими суб'єктами для
просування своїх нових товарів (стратегія колаборації).

У рамках пропозиції нових товарів з використанням
стратегії концентричного (вертикального) диверсифіка$
ційного зростання перспективним напрямом діяльності
для пивоварних компаній є пропозиція на ринку нових
видів безалкогольного пива, яка дозволить виробникам
охопити нові сегменти ринку. Можливостями для цьо$
го зростання є збільшення популярності ведення здо$
рового способу життя та відповідно попиту на безал$
когольне пиво як у світі, так і в Україні. Протягом 2016—
2018 рр. обсяги виробництва безалкогольного пива в

Експорт Імпорт Регіони 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Країни СНД 45153,0 44985,8 56490,8 66983,6 8711,2 1265,2 699,0 1932,6 
Відхилення, % - -0,37 25,57 18,57 - -85,48 -44,75 176,48 
Європа 16797,6 10189,0 11951,9 19870,5 10826,7 13850,6 19105,5 26680,5 
Відхилення, % - -39,34 17,30 66,25 - 27,93 37,94 39,65 
Азія 4660,1 7298,7 12933,0 11875,5 430,3 174,2 242,8 560,4 
Відхилення, % - 56,62 77,20 -8,18 - -59,52 39,38 130,81 
Африка 138,9 4382,4 18659,8 10812,7 - - - - 
Відхилення, % - 3055,08 325,79 -42,05 - - - - 
Америка 456,5 436,1 626,2 2434,5 2568,5 3625,5 5450,4 7648,8 
Відхилення, % - -4,47 43,59 288,77 - 41,15 50,34 40,33 
Австралія і Океанія 164,2 202,1 267,7 314,6 - - - - 
Відхилення, % - 23,08 32,46 17,52 - - - - 

Таблиця 1. Динаміка експорту та імпорту пива за регіонами світу за 2015—2018 рр., тис. л

Джерело: складено на основі [8].

Роки 
Реалізація  
пива, 

млн  дал 

Середня 
чисельність 
населення, 
млн осіб 

Споживання 
пива  

на душу 
населення, л

2013 271,184 45,490 59,6 
2014 235,797 43,001 54,8 
2015 193,541 42,845 45,2 
2016 172,398 42,749 40,3 
2017 177,273 42,571 41,6 
2018 180,477 42,376 42,6 

Джерело: складено на основі [8].

Таблиця 2. Динаміка споживання пива на душу населення
в Україні протягом 2013—2018 рр.

Країна 
Споживання 
пива на душу 
населення, л 

Країна 
Споживання 
пива на душу 
населення, л 

Чехія 137,38 Латвія 76,78 
Польща 98,06 Словенія 76,52 
Німеччина 95,95 Румунія 75,63 
Австрія 95,46 Болгарія 75,53 
Литва 92,00 Естонія 70,95 
Хорватія 81,19 Бельгія 69,24 
Ірландія 79,22 Україна  41,6 

Таблиця 3. Споживання пива у країнах Євросоюзу
та Україні у 2017 р.

Джерело: [12]
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Україні зросли на 21,5 %, а за 9 місяців 2019 р. порівня$
но з аналогічним періодом 2018 р. — на 11,3 %. Перева$
гами такого напою для споживачів є його менша ка$
лорійність, відсутність шкідливого впливу на організм
людини та нижча ціна (оскільки такий товар не є підак$
цизним) [13]. Проте Україна за часткою безалкоголь$
ного пива у сумарних обсягах виробництва цього това$
ру значною мірою відстає від країн Європи — вона скла$
дає лише 1,8 % (для порівняння у Німеччині цей показ$
ник становить більше 7 %) [14].

У разі пропозиції на ринку нових видів безалкоголь$
ного пива пивоварні компанії повинні використовувати
сегментоорієнтований підхід, пропонуючи окремі його
сорти чи марки, наприклад, для спортсменів, водіїв чи
жінок (табл. 4).

Оскільки на ринку України вже пропонується безал$
когольне пиво, то розробляючи його окремі види чи
марки, пивоварні компанії повинні враховувати пропо$
зиції конкурентів, будуючи з цією метою карти пози$
ціонування товарів.

Для чоловіків, які є водіями авто, доцільно пропо$
нувати безалкогольне пиво із вмістом алкоголю 0%. На
ринку України таке пиво пропонують ПрАТ "Карлсберг
Україна" (ТМ Baltіka 0 зі смаком пшеничного солоду),
ПАТ "САН ІнБев Україна" (ТМ Stella Artoіs, ТМ Bud
prohіbіtіon brew), ТОВ "Микулинецький Бровар" (ТМ
"Микулин безалкогольне"). На рисунку 2 наведено кар$
ту позиціонування пива із вмістом алкоголю 0%.

Отже, на ринку України є вільні ніші для пива із
вмістом алкоголю 0% із різними смаками та ціновими
діапазонами. Тому вітчизняним виробникам доцільно
розробити рецептуру такого пива та пропонувати його
на ринку.

Для жінок, які люблять хмільний
напій, доцільно пропонувати безал$
когольне пиво із фруктовими та со$
лодкими нотками і насиченим кольо$
ром. Таке пиво пропонують ТОВ
Торгово$виробнича компанія "Пер$
ша приватна броварня "Для людей —
як для себе!" (ТМ Перша приватна
броварня не фільтроване), компанія
"Gebruder Maisel" (ТМ Maіsel`s
Weіsse), холдинг "Brau Holding
International AG" (ТМ Paulaner),
ПрАТ "Карлсберг Україна" (Baltіka 0
зі смаком пшеничного солоду). На
рисунку 3 наведено карту позиціону$
вання для безалкогольного пива із
фруктовими та солодкими нотками і
насиченим кольором.

Згідно рисунком 3 на ринку Украї$
ни є достатньо вільних ніш безалко$
гольного пива із вмістом алкоголю 0%
та 0,01—1% із солодкими та фрукто$
вими нотками та різними ціновими
діапазонами. Такі напрями впровад$
ження інновацій є перспективними
для вітчизняних виробників пива.

На ринку України провідні пиво$
варні компанії не пропонують безал$
когольне пиво з класичним смаком,
вітамінізованим складом та віднов$
лювальним ефектом, яке могли б
споживати спортсмени, що відкриває
теж перспективи для вітчизняних
виробників.

Для охоплення різних ніш на
ринку безалкогольного пива Украї$
ни вітчизняним виробникам доціль$
но використовувати різні стратегії
позиціонування (табл. 5).

Необхідно зазначити, що обрана
виробником стратегія позиціонуван$

ня має залишатися сталою протягом певного часу, що
дозволить обраним унікальним властивостям та атри$
бутам безалкогольного пива закріпитися у свідомості
споживачів.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження свідчить, що сьогодні існу$

ють можливості для використання пивоварними компа$
ніями України усіх можливих стратегій зростання. Стра$
тегія інтенсивного зростання спрямована на збільшен$
ня обсягів закупівлі пива наявними на ринку спожива$
чами, пошук пивоварними компаніями України нових
посередників для забезпечення зростання обсягів збу$
ту їх товарів, вихід з продукцією на нові географічні
ринки, виробництво нових видів та марок пива. Страте$
гія вертикальної інтеграції може бути для актуальною
для пивоварних компаній України з точки зору об'єд$
нання їх зусиль з іншими ринковими суб'єктами для про$

Ринкові 
сегменти Властивості пропонованого товару 

Спортсмени Класичний смак, вітамінізований склад, 
відновлювальний ефект, відсутність 
добавок 

Водії 0% алкоголю, натуральний склад, смак 
темного чи світлого пива 

Жінки Фруктові нотки смаку, вітаміни та 
мікроелементи у рецептурі, насичений 
колір 

Таблиця 4. Рекомендації щодо окремих видів
безалкогольного пива для різних ринкових сегментів

Джерело: власна розробка авторів.
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Рис. 2. Карта позиціонування пива із вмістом алкоголю 0% на ринку України

Джерело: власна розробка авторів.
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Рис. 3. Карта позиціонування безалкогольного пива із солодкими

та фруктовими нотками на ринку України

Джерело: власна розробка авторів.
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сування нових товарів (стратегія колабо$
рації). У рамках пропозиції нових товарів з
використанням стратегії концентричного ди$
версифікаційного зростання перспективним
напрямом діяльності для пивоварних ком$
паній України є пропозиція на ринку нових
видів безалкогольного пива, яка дозволить
виробникам охопити нові сегменти ринку.
Визначено, що це може бути безалкогольне
пиво із фруктовими та солодкими нотками і
насиченим кольором різних цінових діапа$
зонів для жінок та безалкогольне пиво з кла$
сичним смаком, вітамінізованим складом та
відновлювальним ефектом, яке могли б спо$
живати спортсмени.

Перспективи подальших досліджень по$
в'язані з визначенням напрямів впроваджен$
ня стратегії колаборації у діяльність пивовар$
них компаній України.
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Таблиця 5. Умови доцільності використання стратегій позиціонування
виробниками безалкогольного пива

Джерело: сласна розробка авторів.

Стратегії позиціонування Умови доцільності використання 
1. Конкурентне 
позиціонування 
 

Виробники, що займають 2-3 місця в галузі та  планують 
конкурувати з лідером в конкретній ніші, враховуючи 
слабкі сторони його продукції 

2. Позиціонування за  
споживачем 

Безалкогольне пиво із солодкими та фруктовими нотками 
та насиченим кольором, яке пропонуватиметься жінкам  

3. Позиціонування за 
вигодою 

Пропонування безалкогольного пива особам, які 
дотримуються здорового способу життя 

4. Цінове 
позиціонування  

Ціна безалкогольного пива з унікальними властивостями 
може знаходитися у вищому ціновому діапазоні, 
підкреслюючи його особливість. Ціна пива із вмістом 
алкоголю 0% може знаходитися у низькому ціновому 
діапазоні, підкреслюючи його доступність 

5. Позиціонування  за  
сферою застосуванням 

Безалкогольне пиво пропонуватиметься для проведення 
вечірок чи пікніків 

6. Позиціонування за 
атрибутами 

Продукція, яка має унікальні властивості, наприклад, 
вітамінізований склад та відновлювальний ефект 
безалкогольного пива 
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STATE ECONOMIC REGULATION IN THE PROCESS OF ECONOMIC REFORMS IN VIETNAM

Статтю присвячено аналізу моделей державного регулювання економіки в ході економічних реформ

у В'єтнамі, які почалися в 1986 році. Розглядається процес реформування економіки за весь період, почиA

наючи з 1986 року. Дається характеристика як реформуванню державного сектору, так і формуванню

приватного сектору. У статті наводиться статистика деяких макроекономічних показників, яка відобраA

жає результати реформування економіки. На підставі великого статистичного матеріалу, в статті навеA

дені таблиці і робиться аналіз успіхів і невдач державного регулювання під час реформування економіки

у В'єтнамі.

У висновках до статті автор дає характеристику моделі економічних реформ у Соціалістичній РесA

публіці В'єтнам та ролі державного регулювання в ході їх здійснення та дає рекомендації для економіки

України.

The article is devoted to analysis of models of state regulation of economy and the results of economic reforms,

which has been implemented in Vietnam since 1986. In the article the experience of state regulation in the process

of economic reforms in the Socialist Republic of Vietnam is analyzed.

The statistics of economic development (GDP and GDP per capita and other social and economic indicators)

of Socialist Republic of Vietnam are analyzed and several graphs and tables have been created for the scientific

research purposes. Throughout the article the two models of reforming of the economy are anaylized: the model

of "shock therapy" and the model applied in Vietnam — the model of gradual economic reforms under the strict

control of the government.

Both the reasons and the process of the economic reforms are analyzed in the article.

The reformation of the state sector as well as the creation of private, collective, mixed and individual

enterpreneгrship are analyzed in the article, and a lot of examples are given.

 According to the research data, it has been proved that Vietnam has been constantly improving its major

economic indicators (like GDP per capita, especially in comparison to the world average level) showing 6A7%

rate of economic growth. Throughout the article the comparative analysis of successes and failures of different

models of state regulation during economic reforms is given. The article provides a comparative table of the

model for reforming the economy in China and the postASoviet republics and the countries of Eastern Europe.

In conclusions of the article, the author claims that the experience of economic reforms in Vietnam shows,

that at the present stage of civilization development — the coexistence of different forms of ownership in the

country's economy — state, collective, private, mixed (publicAprivate) — is desirable, with the dominant role of

the state sector. Combining of planned and market mechanisms of economic development is the best solution

for the development of a country's economy.

For the successful economic development of a country — political stability must be maintained in the country.

In Vietnam, the leadership of the country decided not to divide society by political issues and disputes, but to

focus on the economic development of the country, in order to overcome economic backwardness, poverty, and

to solve social problems.

Unfortunately, all the economic reforms that have been implemented in Ukraine over the last 30 years have

not produced the desired result. In Ukraine, in contrast to Vietnam, the process of reforming of the economy on
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Проблеми подолання економічної відсталості є
дуже актуальними для багатьох економічно відсталих
країн світу, що розвиваються. Для подолання еконо$
мічної відсталості, забезпечення швидкого та ефектив$
ного економічного зростання потрібно, щоб уряд краї$
ни забезпечив багато позитивних факторів, які б спри$
яли швидкому економічному зростанню: забезпечення
національного економічного суверенітету, правильна,
грамотна макроекономічна політика уряду, захист на$
ціонального товаровиробника, створення власних, на$
ціональних наукових шкіл, з метою накопичення та ви$
користанная наукових знань, створення власних техно$
логій для економічного зростання. Тобто пошук опти$
мальної моделі розвитку є найактуальнішою метою усіх
урядів країн, що прагнуть швидкого економічного роз$
витку. Питання правильного та грамотного державно$
го регулювання економіки під час проведення еконо$
мічних реформ є дуже важливими на сучасному етапі
розвитку суспільства та економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Серед останніх досліджень економіки В'єтнаму слід

зазначити такі публікації, як стаття В.М. Мазиріна "Еко$
номіка В'єтнаму на підйомі: тенденції 2013—2014 рр."
[1]. Аналізу удосконалення механізму державного уп$
равління з метою прискорення економічного зростан$
ня В'єтнаму присвячена стаття Нгуен Куанг Тхуана
"Удосконалення державного управління з метою при$
скорення економічного зростання В'єтнаму" [2]. Слід
відмітити статтю "Економічний розвиток В'єтнаму" у
спіавторстві Негреєвої В.В. та Чан Тхань Туана, де ав$
тори наводять останні тенденції у економічному розвит$
ку В'єтнаму, а також тенденції у розвитку підприєм$
ницької діяльності [3]. Також інтерес представляє пуб$
лікація молодих вчених А. Артамонова, К. Буя, С. По$
номарьова "Економіка В'єтнаму", де автори досліджу$
ють останні тенденції економічного розвитку країни [4].

Серед дисертаційних досліджень, які були були про$
ведені в Україні, слід відмітити роботу Т. Нгуєна на тему:
"Інтеграційна політика В'єтнаму в умовах економічної
глобалізації". В дисертаційному дослідженні розкрито
методологію, теоретичні основи, а також досліджені
практичні аспекти економічної політики В'єтнаму в умо$
вах сьогоднішнього етапу регіоналізації та глобалізації"
[5].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Реформування економіки — це досить складний еко$
номічний процес, який вимагає правильної економічної

the market basis has been very destructive. In the 1990s, there was a sharp decline in production and a great

portion of the workingAage population was forced to leave the country in search of betterApaid jobs abroad. It

should be noted that the economy of Vietnam (as well as neighboring China) was significantly weaker at the

time of the beginning of economic reforms than the economy of most of the USSR republics or Eastern European

countries. Neither in Vietnam nor in China in the 1980s, unlike Ukraine, there were almost no strong heavy

industries, developed scientific schools, research institutes, design offices, etc. However, through sound economic

policies, both China and Vietnam have been able to make significant strides in creating a modern, powerful

economy. In Vietnam (as in China) they focused not on the privatization or dissolution of the old large stateA

owned enterprises, but on improving of the efficiency of their economic activity, creating a new economic

environment where the old stateAowned enterprises had to compete on an equal basis with new private companies,

thus increasing the efficiency of the economy as a whole.

Ключові слова: реформування економіки, державне регулювання економіки, моделі реформування економі�
ки, економіка В'єтнаму, економічні реформи у В'єтнамі.

Key words: economic reforms, state interventionism, models of economic reforming, economy of Vietnam, economic
reforms in Vietnam.

політики з боку держави. Приклад такої держави, як
В'єтнам уявляє собою науковий інтерес. Єкономіка
В'єтнаму сильно постраджала від декількох десятиліть
бойових дій: війна за незалежність від французьких ко$
лонізаторів, протидія агресії з боку США. Через усі ці
причини — В'єтнам мав дуже низький базовий еконо$
мічний рівень на початку економічних реформ у 1986 році.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз моделі державного регулю$

вання економіки В'єтнаму в ході економічних реформ,
та надання деяких порад для можливого реформуван$
ня економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Генеральною метою державного регулювання еко$

номіки є економічна і соціальна стабільність, зміцнення
чинного ладу всередині країни і за кордоном, адаптація
до його умов, що змінюються. В'єтнам — одна з небага$
тьох країн, народу якої довелося протягом довгого часу
відстоювати свою свободу і незалежність. Багаторічні
війни, безсумнівно, зробили серйозний вплив на соціаль$
ну структуру і психологію в'єтнамського суспільства, а
також на формування економічної політики держави.

З 1986 року у В'єтнамі йде широкомасштабна еко$
номічна реформа. Її основні напрями:

— перехід від централізованої планової економіки,
яка базується на державній та колективній власності,
до товарної з різними формами власності, яка функ$
ціонує на основі ринкового механізму, значне місце в
якому займає державне регулювання. В результаті по$
ступово формується модель ринкової економіки з со$
ціалістичною орієнтацією;

— демократизація суспільних та економічних відно$
шень, послідовне формування правової системи, прита$
манній "всенародній державі, державі народу та для
нього";

— проведення політики "відкритих дверей", зміцнен$
ня міжнародної співпраці та партнерства під гаслом:
"В'єтнам завжди готовий співпрацювати зо всіма краї$
нами, які підтримують шлях миру, незалежності та роз$
витку" [6].

Поперше, розглянемо деякі базові показники со$
ціально$економічного розвитку В'єтнаму за останні
роки (табл. 1).

На базісі даних, наведених у таблиці 1, побудуємо
графіки співвідношення динаміки ВВП на душу населен$
ня у В'єтнамі у порівнянні з середньосвітовим рівнем у
абсолютних та відсоткових показниках (рис. 1, 2).

Як можна побачити з діаграм, приблизно до кінця
1980$х років — В'єтнам відставав від середньосвітового
рівня та від розвинених країн (наприклад, від Японії) за
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показником ВВП на душу населення. Основними при$
чинами цього був французьский колоніальний період,
агресія з боку США (1963—1973 рр.) та деякі інши при$
чини.

Специфіка ринкової соціалістичної економіки
В'єтнаму полягає в тому, що хоча економіка загалом ру$
халась у напрямі переважно ринкової системи, були збе$
режені деякі суттєві елементи соціалістичної планової
економіки. Країни, які виникли після розпаду колиш$
нього Радянського Союзу та старого радянського бло$
ку швидко впровадили капіталістичні ринкові системи,
приватизували державні підприєства та активи та пере$
жили майже десятиліття економічного хаосу та спаду.
В'єтнам, як і його гігантський сусід, Китай, обрав шлях

поступових ринкових реформ, які почалися з повернен$
ня до сільскогосподарського виробництва сімейного
типу на початку 1980$х років, потім впроваджуючи по$
літику більш широких реформ під назвою "doi moi", лібе$
ралізуючи торгівлю та власність з середини до кінця
1980$х, і лише рухаючись до переважно ринкової сис$
теми на початку 1990$х, після того, як були втрачені ос$
новні торгові партнері по соціалістичному табору. Як і
Китай, В'єтнам не мав спаду виробництва з початку ре$
форм. Сьогодні в'єтнамська економіка праює у біль$
шості випадків як справжня ринкова економіка, її фірми
взаємодіють на принципах прибутку та збитку. Декіль$
ка базових елементів економічної діяльності, проте за$
лишаються під державним контролем. Державні під$
приємства адаптувались до ринкового середовища на$
прочуд добре. У банківській системі все ще домінують
державні банки, та енергетичний сектор — виробницт$
во електроенергії та добича нафти та газу — в основ$
ном контролюються державою.

Причини початку економічних реформ у В'єтнамі
Після звільнення країни від французького колоніа$

лізму перед в'єтнамським урядом встало безліч проблем.
Для того щоб побудувати відповідну систему управлін$
ня економікою у В'єтнамі, створити адміністративний
апарат, довелося подолати чимало труднощів. Зокрема
в країні не була підготовлена необхідна кількість уп$
равлінців і керівників, які б володіли знаннями і прак$
тичними навичками в цій галузі. Ситуацію ускладнював
той факт, що дві частини країни — Південний В'єтнам
та Північний В'єтнам, протягом тривалого часу розви$
валися в різних напрямках. Уряд Північного В'єтнаму
приступив до соціалістичних перетворень економіки.
Основою управлінської діяльності держави було пла$
нування, зокрема розробка довгострокових і коротко$
строкових планів, спрямованих на підвищення рівня
життя населення і розширення соціалістичного відтво$
рення. Однак використання тільки адміністративних ва$
желів управління, проведення політики без урахування
реальних умов породжували такі економічні проблеми,
як бюджетний дефіцит, брак продовольства, низький
рівень сільськогосподарського виробництва, інфляцію.
У Південному В'єтнамі йшов розвиток капіталістичних
відносин шляхом, наближеним до західних країн. У
сільському господарстві домінували приватні селянські
господарства, а також великі плантації. Основне місце

в структурі економіки займала сфера по$
слуг, яка становила більше половини
ВВП, а більша частина витрат йшла на ут$
римання репресивного апарату та зброй$
них сил. Перше десятиліття після дер$
жавного возз'єднання країни виявилося
досить важким. Перед державою стояла
мета: соціалістичні перетворення в мас$
штабах всієї країни. Однак механізми,
якими користувався уряд під час війни,
були не спроможні забезпечити віднов$
лення народного господарства в мирний
час, тобто державний апарат був не в
змозі вирішити завдання розвитку еконо$
міки, що змусило уряд розпочати пошу$
ки нових моделей управління. В резуль$
таті в історії В'єтнаму почався новий етап
оновлення і реформ у всіх сферах еконо$
мічної діяльності населення. Основним
змістом реформ було поєднання адміні$
стративних механізмів управління еконо$
мікою з ринковими, тобто перехід до рин$
кової економіки за провідної ролі держа$
ви.

Обтяжений спадщиною патріархаль$
но$феодального суспільства, В'єтнам
пройшов через дві руйнівні війни, які
тривали майже 30 років. В'єтнам розпо$
чав будівництво мирного життя, відновлен$
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Джерело: за даними Ангуса Медісона (у міжнародних доларах 1990 року).

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення у В'єтнамі у порівнянні зі
середньосвітовим показником (1820—2010 рр.)

Таблиця 1. Співвідношення рівня ВВП на душу населення
(у міжнародних доларах у цінах 1990р.) у В'єтнамі у
порівнянні з деякими країнами та середньосвітовим

рівнем

Джерело: за даними Ангуса Медісона та МВФ [7; 8].

 
В’єтнам Китай СРСР/СНГ/Росія 

(2018 р.) Японія 
Середньо-
світовий 
рівень 

1953 712 552 3013 2474 2329 
 Рівень 

В’єтнаму 
(у % від) 

 
128,98% 

 
23,63% 

 
28,77% 

 
30,57% 

1970 735 778 5575 9714 3729 
 Рівень 

В’єтнаму 
(у % від) 

 
94,47% 

 
13,18% 

 
7,56% 

 
19,71% 

1985 923 1519 6708 15331 4748 

 Рівень 
В’єтнаму 
(у % від) 

 
60,76% 

 
13,75% 

 
6,02% 

 
19,43% 

2000 1809 3421 4460 20 738 6038 
 Рівень 

В’єтнаму 
(у % від) 

 
52,87% 

 
40,56% 

 
8,72% 

 
29,96% 

2018 (за 
даними 
МВФ) 

 
7 510 

 
18,110 

29 267 
(Росія) 

 
44 227 

 
16 779 

 Рівень 
В’єтнаму 
(у % від) 

 
41,46% 

 
25,66% 

 
16,98% 
 

 
44,75% 
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ня народного господарства, перебуваючи на дуже низь$
ких стартових позиціях — в одному ряду з іншими бідни$
ми країнами світу. Народне господарство В'єтнаму у той
період було представлено, головним чином, сільським
господарством, наділеного всіма ознаками натурально$
го господарства, зі слаборозвиненою інфраструктурою,
поганою технічною оснащеністю, низьким рівнем жит$
тя населення. Загалом соціально$економічна база фор$
мування сучасної економіки у В'єтнамі була вкрай слаб$
кою.

Поряд з об'єктивними труднощами слід сказати і про
суб'єктівні причини важкого економічного становища
країни, корні якого слід шукати в багаторічному пану$
ванні бюрократичного централізму і адміністративно$
розподільчої системи господарювання, у відриві від за$
гальносвітових прогресивних тенденцій [9, c. 9].

З самого початку у В'єтнамі не була досягнута тісна
взаємодія і узгодженість у розвитку промисловості і
сільского господарства у рамках раціональної структу$
ри господарювання, не ефективно використовувалися
економічні зв'язки із зарубіжними країнамі. Були вста$
новлені завищені планові показники з капітального бу$
дівництва і розвитку виробництва, які виявилися не$
реальними, не було приділено належної уваги реальним
процесам відновлення і перебудови економіки. Упор був
зроблений на розвиток важкої промисловості, створен$
ня великомасштабних проєктів. Не були сконцентровані
зусилля на те, щоб виконати продовольчу програму,
збільшити виробництво споживчих товарів і експортної
продукції. В результаті капітальні вкладення були ве$
ликими, а їх ефективність виявилася дуже низькою.
Обсяг незавершеного будівництва був надмірно вели$
кий, що призвело до тривалого "заморожування"
коштів. Крім того, провінції і галузеві відомства вели
будівництво великої кількості внепланових об'єктів, що
призвело до ще більшого розпорошення грошових і ма$
теріальних засобів.

Водночас сільське господарство не розглядалося як
найважливіша ділянка роботи. Не були створені умови
для його розвитку. Передусім це стосувалося матері$
ального постачання, фінансування, стимулювання
сільськогосподарського виробництва.

Було допущено помилки у перетворенні, зміцненні
нових виробничих відносин і використанні можливос$
тей різних економічних укладів. Мали місце поспішність,
прагнення негайно ліквідувати несоціалістичні уклади
економіки, скоріше перетворити приватнокапіталістич$
ний сектор у державний.

Щодо дрібнотоварного укладу недостатньо врахо$
вувалися характерні особливості тієї чи іншої галузі або
промислу, виходячи з яких і слід було б вибрати від$

повідні організаційні форми дрібнотоварного виробниц$
тва.

Виникло прагнення до негайного створення великих
кооперативів без врахування можливостей оснащення
їх технікою, без врахування кваліфікації працюючих там
людей і здібностей управлінських кадрів. У ході еконо$
мічних перетворень упор робився на змінення форми
власності на засоби виробництва, але не приділялося на$
лежної уваги поліпшенню управління цією власністю, а
також системі розподілу виробленої продукції. Прак$
тична робота в цій області носила характер кампаній.
Були випадки прямого примусу у гонці за кількістю
створених кооперативів, тоді як якісна сторона справи
і ефективність ігнорувались. Мало місце обмеження всіх
видів приватної власності і приватного інтересу[10, c.
10].

Основні принципи реформування економіки у
В'єтнамі.

На VI з'їзді Комуністичної партії В'єтнаму, який
відбувся у грудні 1986 року, було проголошено програ$
му економічних перетворень. Вона передбачає розвиток
у довгостроковій перспективі різних форм власності. Це
означає, що влада признає існування приватного сек$
тора у народному господарстві країни та, тим самим,
ставить державний та приватний сектора у рівну за$
лежність від рінкової конкуренції, розраховуючи на
підвищення ефективності економіки загалом. Водночас
визнається вирішальна роль ринкових відношень у ви$
робництві, товарообміні, сфері послуг та у економіці
загалом. В'єтнамські реформи мали на увазі опору на
три основні напрями розвитку — сільське господарство,
виробництво товарів народного споживання та послу$
ги. На цій основі тривав курс на посилення експорту і
розширення економічних міжнародних зв'язків, стабі$
лізацію соціального і економічного становища, голов$
ною умовою якого є зниження темпів інфляції, регулю$
вання державного бюджету шляхом скорочення його
витрат та суттєве підвищення життєвого рівня народу
[11, с. 83].

З'їзд прийняв, безсумнівно, історичні рішення. У
числі основоположних установок з'їзду — рішення по
призупинці процесу індустріалізації країни за зразком
СРСР у 1930—1950$і рр., КНР — в 1950—1960$і рр. і пе$
рехід до виконання трьох цільових програм: продоволь$
чої, нарощування виробництва товарів народного спо$
живання, розвитку експортоорієнтованих галузей і
підприємств. Також було взято курс на широке залу$
чення іноземних інвестицій [12, c. 66].

В'єтнамське керівництво, десятиліттями пов'язане
інтернаціональною допомогою з боку СРСР і керова$
ної ним світової соціалістичної співдружності, прийш$
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Джерело: за даними Ангуса Медісона.

Рис. 2. Рівень В'єтнаму від середньосвітового рівня за ВВП на душу населенния у % (середньосвітовий рівень=100%
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ло до розуміння необхідності сформулювати власний
стратегічний курс соціально$економічного розвитку
країни, виходячи зі специфіки країни, її історії та мен$
тальності в'єтнамської нації і в той же час зі світового
досвіду успішного економічного розвитку.

За інвестиційними проектам, які проводилися в рам$
ках цільових програм, VI з'їздом КПВ було схвалено
уявлення наступних пільг:

— пільговий податковий режим (звичайна ставка
податку 25%, пільгова ставка 15—20%);

— звільнення від податку на прибуток протягом
двох років з моменту отримання першого прибутку;

— скорочення податку на прибуток вдвічі в період з
другого по четвертий роки функціонування відповідних
інвестиційних проектів.

У подальших рішеннях постійно збільшувалася
відповідальність за факти коррупції, хабарництва, зро$
щення партійного апарату і підприємницьких структур.

У цих рішеннях виражалося побоювання за долю
соціальної орієнтації програми економічного розвитку
країни в світлі тих гострих негативних процесів, які про$
ходили в Росії, державах екс$СРСР, країнах Східної і
Центральної Європи під час ринкових реформ, і прояв$
лення подібного роду в КНР [13, c. 67].

З початку соціально$економічних перетворень дер$
жава в СРВ прагнула проводити виборчу політику в га$
лузі податків в галузевому розрізі та за прогресивною
шкалою. Для громадян країни ставки прибуткового по$
датку коливаються в інтервалі 10—50% сумарного до$
ходу.

На самому початку XXI ст. почали створюватися
перші товарні і фондові біржі. Зокрема перша фондова
біржа у В'єтнамі була заснована у 2000 р. На біржах
основна операція — продаж державних облігацій, а їх
основні покупці — державні комерційні банки. Державні
облігації займають 70% зареєстрованих цінних паперів.
В останні роки на фондову біржу виходять приватизо$
вані державні підприємства, але частка таких акціоно$
ваних приватизованих підприємств на ринку цінних па$
перів ще невелика. Так, до 2006 р. налічувалося близько
трьох тисяч приватизованих підприємств, але учасни$
ками ринку акцій були тільки 193 підприємства, або мен$
ше 7% [14].

До початку економічних реформ економіка В'єтна$
му базувалась на таких загальних принципах:

— Економіка заснована тільки на державній влас$
ності на засоби виробництва та усі види ресурсів.

— Держава, а не ринок визначає усі матеріально$
виробничі процеси (що, як і для кого випускати).

— Дохід розподіляється за централізовано встанов$
леною системою оцінки праці.

— Результати виробничо$господарчої діяльності
підприємств не пов'язані з їх фінансовим добробутом.

У процесі реформування економіки у В'єтнамі була
визнана багатоукладність форм власності. В процесі
економічних реформ наприкінці 1990$х років у в'єт$
намській економіці співіснували такі економічні секто$
ри:

— Державний економічний сектор, який спираєть$
ся на суспільну власність.

— Приватний економічний сектор, який спирається
на приватну власність.

— Державно$капіталістичний економічний сектор,
який спирається на результати сполуки, переплетення і

злиття державної та приватної власності на основі
участі капітала.

— Колективний економічний сектор (кооператив$
ний).

— Дрібні (індивідуальні) підприємці, які спирають$
ся на основу прав приватної власності на їх майно і ка$
пітал.

Можна сказати, що в народному господарстві
В'єтнаму існують два основних економічних сектори:
державний економічний сектор і приватний економіч$
ний сектор; інші економічні сектори являють собою
змішані, злиті, переплетені економічні підсистеми. Вод$
ночас державний економічний сектор грає головну роль
[15, c. 134—135].

Соціально$економічні показники та результати еко$
номічних реформ у В'єтнамі

Дослідження матеріалів щодо реформування еконо$
міки СРВ показали два напрямки її розвитку. Передусім,
це формування більш сучасної структури. З іншого боку,
слід зберегти і зміцнити курс на соціальний захист тру$
дящих, на ліквідацію бідності, підвищення добробуту на$
роду. Курс на соціально$економічні реформи з макси$
мальним використанням ринкових інструментів, але при
збереженні соціальної спрямованості реформ, приніс
очевидні позитивні результати за всіма основними мак$
роекономічними показниками. В'єтнам успішно вихо$
дить зі стану крайньої бідності населення і виявляється
в стані ставити завдання переходу в розряд країн спо$
чатку з індустріально$аграрним характером економіки,
а далі — в розряд індустріально розвинених. Аналіз ходу
і послідовності реформ у СРВ виділяє відмінні риси "аз$
іатського шляху до соціалізму". По$перше, це зважений,
об'єктивний розгляд гострих проблем країни, визначен$
ня пріоритетних сфер, які найбільш потребують ринко$
вих реформ. Далі йдуть законодавчі та інституційні
зміни. Водночас не форсувалися реформи в тих облас$
тях, які або могли залишатися, на якийсь час, незмінни$
ми, або проведення термінових реформ в них вимагало
б значних витрат — у той час, коли вони були потрібні
на більш важливих напрямках [16, с. 88—89].

Єфективність економічних реформ у В'єтнамі
підтверджують показники економічного розвитку краї$
ни протягом останніх років. Якщо розглянути такий
ключовий, базовий показник економічного розвитку як
валовий внутрішній продукт (ВВП), то темпи його зро$
стання протягом останніх десятиліть стабільно станов$
лять 5—7% на рік. Насамперед, протягом поточного де$
сятиліття показники зростання ВВП були такі (табл. 2).

Якщо розглянути динаміку основних соціально$еко$
номічних показників В'єтнаму за останні роки та деся$
тиліття, то помітен прогрес майже у всіх сферах: охо$
роні здоров'я (тривалість життя, дитяча смертність на
1000 народжених), освіті (рівень грамотності населен$
ня), розвитку економіки (темпи зростання ВВП та ВВП
на душу населення). Наведемо ці статистичні дані у табл. 3.

ВИСНОВКИ
У В'єтнамі (як і у сусідньому Китаї) з самого почат$

ку відмовились від політики "шокової терапії" за рецеп$
тами західних економічних шкіл, яка б супроводжува$
лась падінням виробництва, поглибленням економічної
кризи та подальшим зниженням життєвого рівня насе$
лення. Такий шлях є згубним для країни. Кожна країна
має свої особисті історичні та соціальні умови, тому
модель розвитку та реформування економіки у кожній
з країн має бути специфічною.

Реформування економіки В'єтнаму пов'язано не зі
створенням способу виробництва — капіталістичного
або соціалістичного, а багатоукладної економіки, у якій
різні уклади та форми господарства не протистоять, а
доповнюють один одного, що дозволяє повніше вико$
ристовувати матеріальні та фінансові ресурси, людсь$
кий потенціал в інтересах покращення добробуту усіх
верств населення В'єтнаму, де необхідну соціальну орієн$

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпи 
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Джерело: [17].

Таблиця 2. Темпи розвитку економіки В'єтнаму
(зростання ВВП)
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тацію розвитку, соціальну справедливість та соціальну
рівність забезпечує державне регулювання економічних
процесів. На жаль, в Україні під час проведення еконо$
мічних реформ основний наголос робився на привати$
зації багатьох державних підприємств важкої промис$
ловості (що далеко не завжди давало позитивний
ефект), у той час, як, на прикладі В'єтнаму або Китаю,
можна було зосередитись на підвищенні ефективности
роботи цих великих підприємств, створених у період
радянської індустріалізації, у нових ринкових умовах.

Як показує досвід економічних реформ В'єтнаму, на
сучасному етапі розвитку цивілізації — оптимальним
для швидкого економічного розвитку є співіснування в
економіці країни різних форм власності — державної,
колективної, приватної, змішаної (державно$приват$
ної), — бажано, за домінувальної ролі державного сек$
тору. Поєднання планових та ринкових механізмів роз$
витку економіки. Держава забезпечує для всіх економ$
ічних укладів в країні рівні умови їх діяльності на ринку
і забезпечує їх рівність перед законом.

Для успішного економічного розвитку держави, в
країні повинна зберігатись політична стабільність. У
В'єтнамі керівництво КПВ вирішило не розкалувати сус$
пільство політичними питаннями та суперечками, а зо$
середитись на проблемах економічного розвитку краї$
ни, подоланні економічної відсталості, бідності, вирі$
шенні соціальних проблем.

Для культурного розвитку В'єтнаму характерно гар$
монійне поєднання традиційної національної культури
і, вибірково, елементів сучасної західної та загальносв$
ітової культури, водночас верховенство належить
першій.

На жаль, усі економічні реформи, які впровадился в
Україні протягом останніх майже 30 років, не дали ба$
жаного результату. В Україні, на відміну від В'єтнаму,
процесс реформування економіки на ринкових принци$
пах проходив дуже болісно. У 1990$ті роки спостерігав$
ся сильний спад виробництва, значна частина праце$
здатного населення була вимушена виїхати з країни у
пошуках кращих заробітних плат закордон. Слід відзна$
чити, що економіка В'єтнаму (як і сусіднього Китаю) на
момент початку економічних реформ була суттєво слаб$
кішою, ніж економіка більшості республік СРСР або
країн Східної Європи. Ані у В'єтнамі, ані у Китаї у 1980$х
роках, на відміну від України, не було майже ніякої
міцної важкої промисловості, розвинених наукових
шкіл, НДІ, конструкторських бюро тощо. Але за допо$
могою розумної економічної політики як Китай, так і
В'єтнам змогли добитися помітних успіхів у створенні
сучасної потужньої економіки. У В'єтнамі (як і у Китаї)
зосередились не на приватизації або розпуску старих
великих державних підприємств, а на підвищенні ефек$
тивності їх економічної діяльності, на створенні нового
економічного середовища, де старі державні підприєм$
ства повинні були на рівних конкурувати з новими при$
ватними компаніями, таким чином підвищуючи ефек$

тивність економіки загалом. Україна на початку еконо$
мічних реформ мала набагато кращий економічний базіс
(ніж, наприклад, В'єтнам): розвинений та диверсіфіко$
ваний промисловий, машинобудувальний комплекс, по$
тужні наукові школи, високі технології. Ці переваги
потрібно було зберігти та розумно реформувати, нама$
гаючись підвищити економічну ефективність як промис$
лових гігантів радянської індустріалізації, так і еконо$
міки загалом. Нажаль, в Україні впровадились моделі
ліберальних економічних реформ за західними рецеп$
тами, без огляду на власні національні умови, національ$
ну специфіку (українська промисловість була сильно
інтегрована у економічний простір СРСР, індустріалі$
зація проводилась у 1930$ті — 50$ті роки, в умовах підго$
товки до Другої Світової війни, мали місце дисбаланси
між важкою промисловістю, ВПК та виробництвом то$
варів широкого споживання. Недостатня увага приділя$
лась проблемам розвитку сільского господарства, лег$
кої промисловості).
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TO THE ISSUE OF INTRODUCING A CONCESSION AT THE RAILWAY TRANSPORT

У статті розглянуто проблеми запровадження концесії на залізничному транспорті України. НаведеA

но приклади успішного державноAприватного партнерства в різних країнах, у тому числі на залізничноA

му транспорті.

Підкреслено, що відсутність довгий час чіткої законодавчої бази та правил гри для організації конA

цесії, відсутність знань та досвіду в розробці та проведення конкурсів концесійних проектів стримують

потенційних інвесторів.

Наголошено, що в Україні немає досвіду організації концесії на залізничному транспорті, тому при

розробці першого проекту концесії, наприклад, вокзалу доведеться вирішити низку специфічних питань.

Вказано на необхідність врегулювання нормативноAправового забезпечення, розробки прозорих меA

ханізмів фінансування та розподілу ризиків між учасниками. Стримуючими факторами розвитку дерA

жавноAприватного партнерства в Україні можуть стати: нестабільна політикоAекономічна ситуація в

країні, відсутність попереднього досвіду державноAприватного партнерства, а також відсутність довгоA

строкових гарантій потенційним інвесторам.

Визначено основні напрями запровадження концесії на залізничному транспорті України.

Доведено, що саме державнеAприватне партнерство дозволить залучити кошти вітчизняних та закорA

донних інвесторів, водночас право власності на об'єкти залізничної інфраструктури залишиться у дерA

жави.

The article considers the problems of introducing concessions in the railway transport of Ukraine. Examples

of successful publicAprivate partnerships in various countries, including rail transport, are given.

Rail concessioning is not new. Many railways were originally built and operated as concessions, and if not

for the wave of public ownership (especially strong in countries undergoing decolonialization) after World War

II, many would never have been publicly operated. Since then rail has performed badly, for two main reasons.

First, governments have promoted highways and air travel, often operated by the private sector. Second, and

perhaps more important, railways have become mired in politics, often depriving them of adequate capital for

investment and repairs, always lumbering them with a confused and contradictory set of objectives in competition

with modes that had a much clearer mission. The downward slide of nationally owned railways has coincided

with increasing globalization and tightening national finances. Governments can no longer afford bad rail services,

and this has led to politically painful measures to fix the problem.

It was emphasized that the absence of a clear law and rules of the game for organizing the concession for a

long time, the lack of knowledge and experience in the development and holding of competitions for concession

projects restrain potential investors.

It is noted that in Ukraine there is no experience in organizing concessions in rail transport, therefore, when

developing the first concession project, for example, of a station, a number of specific issues will have to be

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В останні роки внаслідок високих тарифів на ван$

тажні перевезення, катастрофічний знос основних
фондів та рухомого складу, перехресне субсидування
пасажирських перевезень, відсутність державних інве$
стицій у розвиток залізничної інфраструктури та інших
чинників залізничний транспорт значно послабив свої
позиції на конкурентному ринку перевезень як ван$
тажів, так і пасажирів.

В умовах хронічного недофінансування з боку дер$
жави природна монополія — акціонерне товариство
"Укрзалізниця" нарешті, із прийняттям закону "Про
концесію" [1] отримає можливість залучення додатко$
вих фінансових інструментів для власного розвитку.

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

Механізми застосування концесії на транспорті, і
залізничному зокрема, вивчали як вітчизняні, так і іно$
земні науковці. Так, у роботі Карась О.С. [2] запропо$
новано механізм державно$приватного партнерства —
концесію для реалізації інвестиційних інтересів держа$
ви в транспортній галузі. Сферами його застосування
мають бути: реконструкція та розширення мережі
транспортних шляхів; розвиток сучасної інфраструкту$
ри, її сервісу та підвищення якості перевезень; участь у
процесі транскордонної співпраці на регіональному
рівні; інтеграція України в міжнародну транспортну си$
стему. Серед стримуючих факторів розвитку концесій$
них проектів, на думку автора, є: значні ризики; недо$
статня інтеграція вітчизняної економіки у світову еко$
номічну систему; відсутність необхідного рівня квалі$
фікації спеціалістів стосовно управління об'єктами інве$
стиційної діяльності, побудованих на концесійних за$
садах; відсутність достатніх мотиваційних факторів.

У дисертації Максимова В.В. [3] наведено авторське
поняття терміну "державно$приватне партнерство" як
юридично оформлена система взаємовідносин сторін$
партнерів, яка спрямована на сумісну реалізацію інвес$
тиційних проектів, яка базується на справедливому роз$
поділі відповідальності, необхідних організаційних,
фінансових, виробничих та інших ризиків та надає га$
рантію сторонам в отриманні позитивного результату.
Автор пропонує таку частку участі держави та приват$
ного інвестора: 80% — держава, 20% — приватний інве$
стор від загального обсягу капіталовкладень у будівниц$
тво транспортної інфраструктури. Ми не впевнені, що
у бюджеті нашої держави є вільні кошти в такому об$
сязі на будівництво транспортних об'єктів, скоріше,
співвідношення повинно бути обернене.

The necessity of regulating legal support, developing transparent mechanisms for financing and sharing

risks between participants is indicated. Constraining factors in the development of publicAprivate partnerships

in Ukraine may include: unstable political and economic situation in the country, lack of previous experience in

publicAprivate partnerships, and lack of longAterm guarantees for potential investors.

The main directions of introducing concessions in the railway transport of Ukraine are determined.

It has been proved that it is publicAprivate partnership that will attract funds from domestic and foreign

investors, while the ownership of the railway infrastructure will remain with the state.

Ключові слова: залізничний транспорт, концесія, державно�приватне партнерство, Укрзалізниця, вок�
зал.

Key words: railway, concession, public�private partnership, Ukrzaliznytsia, railway station.

Крім того, Максимов В.В. [3] запропонував новий
кількісний показник — ефетивність державних інвес$
тицій під час реалізації інфраструктурних транспорт$
них проектів на підставі державно$приватного партнер$
ства, який визначається як відношення сумарного дис$
контованого грошового потоку, який приватний парт$
нер повертає до бюджету, до чистої приведеної вартості
проекту з урахуванням структури приватного капіталу.

У роботах російських вчених [4—6] теж надано
підтримку розвитку державно$приватного партнерства
у сфері залізничного транспорту.

Науковець з Росії Каверин О.В. [4] відзначає, що
після виділення пасажирських перевезень в окремі
структури збитковість від пасажирських перевезень вже
покривається не за рахунок вантажних, а за рахунок
державного бюджету. В Україні, на жаль, бюджети
різних рівнів не в змозі покрити збитки залізниць від
пасажирських перевезень, тому з року в рік заборго$
ваність місцевих органів влади перед залізницями зрос$
тає. Автор, проаналізувавши ситуацію, що склалася у
його країні, доходить висновку, що питання взаємодії
ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" з іншими учас$
никами перевізного процесу та власниками інфраструк$
тури та рухомого складу є найменш опрацьованим та
потребує подальшого вивчення та розвитку на держав$
ному рівні у правовому полі. Каверин О.В. визначив
основні ризики, які можуть загрожувати учасникам
бізнесу, пов'язаному із пасажирськими перевезеннями,
а саме: встановлення тарифів, які не забезпечують еко$
номічно обгрунтовані результати діяльності; відхилен$
ня фактичного попиту на перевезення від заплановано$
го рівня; перехід споживачів залізничних послуг на інші
види транспорту; зниження конкурентоспроможності
залізничних перевезень у зв'язку із низьким рівнем сер$
вісу; зниження загального рівня іміджу залізниць. До
цього переліку, на наш погляд, доцільно було б додати
ризики, пов'язані із недосконалістю українського зако$
нодавства стосовно учасників перевізного процесу,
можливим ще більшим зниженням доходів домогоспо$
дарств, що буде виключати можливість вільних коштів
мешканців України на подорожі, у тому числі й заліз$
ничним транспортом; здешевленням турів в інші краї$
ни, які можуть бути більш привабливими для українців,
ніж подорожувати своєю країною; суттєвим збільшен$
ням рівня інфляції, і, як наслідок, зниження інвестицій$
ної можливості потенційних інвесторів залізниць — ко$
цесіонерів та багато інших ризиків.

У роботі Меркулової М.Є. [7] проаналізовано світо$
вий досвід організації державно$приватного партнер$
ства, та доведено, що ця взаємодія є досить ефектив$
ною для галузей, які не підлягають приватизації. Автор
пропонує вивчати функції державно$приватного парт$
нерства (соціальну, інвестиційну, інноваційну, відтво$
рення та реалізації інтересів усіх учасників) з урахуван$
ням ефектів, яке воно приносить суспільству та еко$
номіці. Серед недоліків цієї форми взаємодії автор додає
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ще є несприйняття такого партнерства суспільством. Ми
не згодні погоджуватися з цією тезою, адже для спо$
живача, наприклад, туристичних послуг, взагалі не має
значення хто є власником туристичної та транспортної
інфраструктури, для споживача важлива безпека подо$
рожі та висока якість послуг.

Науковець Понізов П.В. [8] підкреслює, що розви$
ток державно$приватного партнерства є однією із най$
важливіших умов підвищення інвестиційної активності
регіонів. На думку автора, державно$приватне партнер$
ство — це інституційний механізм об'єднання ресурсів
держави та приватного бізнесу з метою розробки, пла$
нування, фінансування, будівництва та експлуатації
об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури в ре$
гіональних економіках. Автором запропоновано мето$
дику рейтингування проектів державно$приватного
партнерства, яка дозволить приймати оптимальні управ$
лінські рішення щодо доцільності їхньої розробки та
реалізації. Ми підтримуємо ідею автора щодо рейтин$
гування проектів та його пропозицію щодо введення у
практику інфраструктурних облігацій, які є ефективним
інструментом фінансування довгострокових та капіта$
лоємних проектів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз потенційних можливостей та

загроз впровадження концесії на залізничному транс$
порті в Україні, а також вивчення досвіду застосування
концесії в інших країнах світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Концесія — це форма державно$приватного парт$

нерства, яка передбачає надання об'єктів державної/
комунальної власності у тимчасове користування на
платній основі приватним інвесторам (концесіонерам)
за договором. Водночас концесіонер не тільки корис$
тується існуючим об'єктом, але й має право реконст$
руювати чи добудовувати нові об'єкти протягом дії
концесії. Після закінчення дії концесійного договору
інвестор зобов'язаний повернути об'єкт з поліпшення$
ми назад до державної/комунальної власності. Врахо$
вуючи, що середній строк концесійного договору скла$
дає близько 25—30 років, можна зрозуміти недовіру з
боку потенційних інвесторів, адже українське законо$
давство остаточно не робить процедуру концесії дос$
татньо прозорою та вигідною для обох зацікавлених
сторін.

Концесія, як і суміжні інститути найму, оренди та
фінансового лізингу, передбачає оплатне використан$
ня об'єкта концесії. Концесійний платіж вноситься кон$
цесіонером відповідно до умов концесійного договору
незалежно від наслідків господарської діяльності. З
останнім безпосередньо пов'язана ще одна ознака кон$
цесії — покладення майнової відповідальності та мож$
ливого підприємницького ризику на концесіонера. Кон$
цесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів
концесії, які мають важливе соціальне значення, кон$
цесієдавець може надавати пільги щодо концесійних
платежів, а також передбачати в договорі надання до$
тацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких
об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій
та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України
у Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам
яких можуть надаватись пільги щодо концесійних пла$
тежів, дотації, компенсації та умов їх надання [1].

Предметом державно$приватного партнерства є
розвиток, використання та управління державною та
муніципальною власністю. Під державно$приватним
партнерством можна розуміти будь$які форми взаємодії
держави та приватного капіталу, що передбачають пе$
редачу з боку держави певних повноважень з проекту$
вання, будівництва, управління та фінансування (для

нових об'єктів) приватному бізнесу на основі укладених
типових контрактів (договорів) [9].

Основні види концесійних угод такі [10]:
1. "Будівництво — управління — передача" (BOT),

коли концесіонер здійснює будівництво і експлуатацію
(в основному, на праві власності) протягом встановле$
ного терміну, після чого об'єкт повертається державі.

Яскравим прикладом такого варіанту концесії є кон$
цесійний договір між Російською імперією і Китаєм від
1895 року, який було укладено для будівництва Китайсь$
ко$Східної залізниці. Договір передбачав будівництво
залізниці від Чіти до Владивостока через територію
Маньчжурії. Враховуючи, що на реалізацію проекту
(майже 550 млн рублів) державних грошей не вистача$
ло, до будівництва долучили приватних інвесторів. Для
безперебійного фінансування будівництва створили
Російсько$Китайський банк, який і був офіційним влас$
ником майбутньої залізниці. За 8 років цю залізницю
побудували, а разом з нею і місто Харбін, в якому з'яви$
лися і вагоноремонтний завод, і школи, і церкви, і навіть,
залізничний інститут.

2. "Будівництво — передача — управління" (BTO),
коли концесіонер будує об'єкт, який передається дер$
жаві у власність відразу після завершення будівництва,
після чого він передається в експлуатацію концесіоне$
ра %.

 3. "Будівництво — володіння — управління" (BOO),
коли концесіонер будує об'єкт і здійснює подальшу екс$
плуатацію, володіючи ним на праві власності, термін дії
якого не обмежено.

 4. "Будівництво — володіння — управління — пере$
дача" (BOOT), за якого володіння і користування побу$
дованим об'єктом на праві приватної власності здійс$
нюється протягом певного терміну, після закінчення
якого об'єкт переходить у власність держави.

 5. "Покупка — будівництво — управління" (BBO),
це концесія, яка передбачає продаж з відновленням або
розширенням існуючого об'єкту. Держава продає об'єкт
приватному сектору, який робить необхідні удоскона$
лення для ефективного управління.

Вважаємо, що доцільно спиратися на позитивний
досвід інших країн, які змогли розвинути залізничний
транспорт саме завдяки державно$приватному партнер$
ству. Серед найбільш вдалих проектів можна виділити
такі: Tunnel Rail Link (Великобританія); високошвидкіс$
на магістраль HSL Zuid (Нідерланди); лінія Oresund (Да$
нія — Швеція); Євротунель під проливом Ла$Манш;
Сіднейський портовий тунель; міст Конфедерації у Ка$
наді; національні аеропорти в Гамбурзі та Варшаві; ок$
ремі гілки метрополітену у Лондоні; будівництво плат$
них автомобільних доріг та метро (Ірландія); концесійні
проекти розвитку залізниці (Бразилія), будівництво ав$
тодоріг (Індія); проекти будівництва та експлуатації
пасажирських терміналів (Нідерланди).

В останні роки принципи ДПП почали використо$
вуватися в Данії (з 2004 р. ведеться будівництво ліній
швидкісного трамвая між двома пригородами Копенга$
гена). За оцінками експертів, масштаби застосовуваних
на залізничному транспорті концесій досить істотні.
Тільки протягом останніх 10 років у країнах, що розви$
ваються, було реалізовано майже сотню проектів з роз$
витку залізниць за участю приватних коштів. Сумарні
інвестиції перевищили 26 млрд доларів. На концесійну
форму в країнах, які розвиваються, припадає 79% за$
гального числа проектів і 96% всіх інвестицій.

У країнах Європейського Союзу щорічно реалі$
зується все більше проектів державно$приватного парт$
нерства. Загальна вартість цих проектів сягає мільярдів
доларів, причому інвестори найбільш зацікавлені у вкла$
данні коштів у такі сфери: транспорт, медицина, освіта,
телекомунікації.

Загалом у транспортній галузі використовують такі
типи взаємодії приватного капіталу та держави у про$
ектах державно$приватного партнерства (ДПП): кон$
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тракти підряду, концесія, проекти "з нуля", повна та
часткова приватизація.

Найбільш поширеним типом є концесії, найменш
поширеним — контракти на управління та оренду.
Активність залучення приватного капіталу для вирішен$
ня проблем розвитку транспорту забезпечує й відпові$
дне зростання інвестицій у галузь.

Найбільш активно застосовуються проекти ДПП у
дорожньому будівництві (вони становлять майже 50%
від загальної кількості проектів у транспортній галузі).
Дещо менша частка припадає на морські порти (30%).
Тільки 9% проектів були реалізовані на залізничному
транспорті та 11% — в аеропортах.

Концесійне законодавство діє в понад сотні країн
світу, більшість концесійних проектів є успішними.

Значна кількість концесійних угод припадає на різні
види транспорту, в тому числі є успішні проекти роз$
витку залізничного транспорту.

Досить успішно діють договори концесії на заліз$
ничному транспорті в Африці. Інвестори вклали значні
інвестиції (наприклад, у Камеруні компанія$концесіо$
нер інвестувала близько 25 млн доларів на початковому
етапі концесії; у Замбії нові оператори вклали приблиз$
но 20 млн доларів у перші 2 роки дії концесії) на розбу$
дову транспортної інфраструктури та оновлення рухо$
мого складу, тим самим їм вдалося підвищити обсяги
вантажних та пасажирських перевезень.

Приватні оператори на залізницях Кот$д'Івуару,
Буркіна$Фасо, Малаві, Сенегалу, Малі, Замбії, Нігерії
та інших країн завдяки вдалому менеджменту змогли
скоротити не лише штат управлінців майже на 30%, а й
знизити простої вантажних вагонів, прискорити час
доставки вагонів, покращити рівень обслуговування під
час надання пасажирських перевезень

Значні інвестиції, особливо в інфраструктуру, ха$
рактерні для багатьох африканських концесій. У
більшості випадків очевидні відновлення і розвиток
інфраструктури мережі і рухомого складу.

Якщо повернутися до українських реалій, то, на наш
погляд, існує загроза щодо повноцінного партнерства.
Адже в Україні немає досвіду організації концесії на
залізничному транспорті.

Крім того, під час розроблення першого проекту
концесії вокзалу доведеться вирішити низку специф$
ічних питань: обов'язкові тарифи на перевезення,
можливості встановлення комерційних тарифів, за$
безпечення мінімального обсягу пасажиропотоку,
можливості розпорядження площами для комерцій$
них цілей.

Україна відстає від показників сусідніх країн, бо
об'єктивні та суб'єктивні причини відлякують потен$
ційних інвесторів. Так, відсутність довгий час чіткої за$
конодавчої бази та правил гри для концесії, відсутність
знань та досвіду в розробці та проведення конкурсів
концесійних проектів стримують потенційних інвес$
торів.

У пункті 6 статті 15 Закону "Про залізничний транс$
порт" передбачено, що залізничну інфраструктуру мо$
жуть передавати у концесію, оренду, лізинг, управлін$
ня та спільну діяльність на конкурсних засадах [11]. Цим
законом запроваджено конкуренцію між потенційно
новими перевізниками та "Укрзалізницей", передбаче$
но нове регулювання, тарифоутворення, крім того, у
бюджеті буде передбачено компенсацію за збиткові па$
сажирські перевезення. Але цей Закон остаточно не
врегулює інші проблемні питання. Наприклад, подання
запитів на допуск до інфраструктури, механізм визна$
чення плати за доступ до колії, правила управління пе$
ревізним процесом, правила доступу приватних локо$
мотивів та інші.

Є надія, що із підписанням нового Закону "Про кон$
цесію" умови державно$приватного партнерства на за$
лізничному транспорті стануть прозорими для всіх учас$
ників процесу.

Спочатку заплановано передати у концесію збиткові
на сьогодні залізничні вокзали Миколаєва, Харкова,
Дніпра, Хмельницького, Чоп, Вінниці, Івано$Франківсь$
ка, Запоріжжя, що дозволить перетворити їх на сучасні
комплекси з додатковим набором послуг для пасажирів.

Згодом вокзали можуть стати не лише транспорт$
ними вузлами, а перетворитися на ключові комерційні
об'єкти.

Наступним напрямом концесії на залізничному транс$
порті має стати будівництво нових контейнерних термі$
налів. На сьогодні "Укрзалізниця" є власником чотирьох
таких комплексів в Одесі, Києві, Харкові і Дніпрі, запла$
новано будівництво терміналу в Західній Україні [12].

Концесійні проекти для залізничного транспорту
матимуть свої особливості. Серед них варто відзначити
такі: масштабність проектів (у зв'язку зі значною інтег$
рованістю, проекти ДПП у залізничній галузі часто охоп$
люють не окремі об'єкти, а певну частину загальної сис$
теми залізничного транспорту); частково державне
фінансування (проекти ДПП зазвичай не можуть по$
вністю фінансуватися коштом приватних інвесторів та
потребують капітальних вкладень з боку державного
партнера. Зважаючи на масштабність проектів ДПП у
залізничній галузі та їх складність, такі проекти потре$
бують суттєвих капітальних внесків, які приватний парт$
нер не може взяти особисто на себе та вимагатиме роз$
поділу фінансових зобов'язань з державним партнером).

Враховуючи зазначені особливості, варіантом
структурування такого проекту може бути створення
управляючої компанії — окремої юридичної особи, яка
перебуватиме у спільній власності приватного та дер$
жавного партнерів, у результаті чого враховуватиме
позиції обох засновників.

Можливе створення за договором ДПП окремого
органу, в який входитимуть представники обох парт$
нерів та повноваження якого включатимуть вирішення
питань діяльності управляючої компанії.

Проте відповідно до законодавства України, повно$
важення такого органу є достатньо суперечливим пи$
танням, адже він не є органом управління юридичної
особи та представником засновників з повноваження$
ми впливати на рішення управляючої компанії. Він та$
кож не може вважатися окремою юридичною особою,
що вступає у договірні відносини з управляючою ком$
панією. Відповідно обов'язковість рішень такого орга$
ну для управляючої компанії, а також наслідки та відпо$
відальність у разі недотримання таких рішень наразі є
спірними з позиції законодавства. Водночас вирішення
цього питання і зменшення ризиків хоча б частково
може бути здійснене шляхом якісного структурування
та детального опрацювання проекту договору ДПП.

У процесі розробки проектів ДПП виникатимуть та$
кож інші концептуальні питання (в тому числі щодо та$
рифного регулювання, забезпечення інтенсивності руху
потягів, великого пасажиропотоку і вантажопотоку), які
безпосередньо впливатимуть на збільшення чи зменшен$
ня користування вокзалом та залізничним транспортом, а
отже, і на прибутковість проекту. Багато таких питань
можна вирішити шляхом переговорів, пошуку найбільш
оптимального розподілу ризиків та належного структу$
рування проекту, як у прикладі з управляючою компанією.
Однак це не скасовує необхідність внесення змін до чин$
ного законодавства України, без яких проект ДПП та до$
говір ДПП можуть так і залишитися нереалізованими [13].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Запровадження приватно$державного партнерства
в залізничній галузі надасть поштовх подальшого роз$
витку цієї соціально значущої індустрії. Саме держав$
не$приватне партнерство дозволить залучити кошти
вітчизняних та закордонних інвесторів, водночас право
власності на об'єкти залізничної інфраструктури зали$
шиться у держави.
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Але для забезпечення ефективної реалізації про$
ектів державно$приватного партнерства необхідно
врегулювати нормативно$правове забезпечення,
розробити прозорі механізми фінансування та роз$
поділ ризиків між учасниками. Стримуючими факто$
рами розвитку державно$приватного партнерства в
Україні можуть стати: нестабільна політико$еконо$
мічна ситуація в країні, відсутність попереднього
досвіду державно$приватного партнерства, а також
відсутність довгострокових гарантій потенційним
інвесторам.

В умовах гострої нестачі бюджетних інвестиційних
ресурсів в Україні, застосування концесійних схем здат$
не забезпечити значні вигоди як державі, так і конце$
сіонерам.

Подальші дослідження стосовно використання кон$
цесійних договорів на залізничному транспорті в Україні
слід здійснити стосовно питань удосконалення конку$
рентних процедур їх укладання та обгрунтування схем
залучення ресурсів задля реалізації проектів будівниц$
тва та оновлення об'єктів концесії.
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TRANSFORMATION OF THE MALT INDUSTRY OF UKRAINE ON THE WAY TO INTEGRATION
INTO THE EUROPEAN ECONOMIC SPACE

У статті досліджено стан солодової галузі України на шляху інтеграції в європейський економічний

простір у тісному зв'язку з пивоварним виробництвом та аграрним сектором економіки, з'ясовано чинA

ники впливу на динаміку її розвитку, визначено роль, засади і принципи інвестиційної та виробничої

діяльності іноземних солодових корпорацій на теренах України.

Підвищення ефективності виробництва солоду, як вбачає автор, окрім докорінної модернізації виA

робничих потужностей підприємств потребує постійного вдосконалення механізму взаємовідносин з

сільгосппідприємствами на принципах партнерства, інвестиційної підтримки та сумісно цілеспрямоваA

ної діяльності на досягнення європейської якості ячменю.

На основі викладеного автор робить висновок про те, що інтеграція українського виробника солоду в

європейський простір сприяє не лише створенню конкурентоздатного виробництва, органічно вписаноA

го у систему міжнародного поділу ринку на основі покращення якісних параметрів солоду до рівня міжнаA

родних стандартів, а й підвищенню прибутковості підприємств з виробництва ячменю і солоду, розшиA

ренню можливостей з експорту пивоварного ячменю, більш динамічному виходу на зовнішній ринок і

солоду, і пива, створенню нових робочих місць, значного збільшення надходження коштів до державноA

го та місцевих бюджетів.

The article investigates the state of the malt industry in Ukraine on its path to integration into the European

economic space in close connection with the brewing industry and the agrarian sector of the economy, the factors

of influence on the dynamics of its development, the role, concepts and principles of investment and production

activities of foreign malting corporations in Ukraine.

The urgency of the chosen topic, as we state here, determines the unique experience of adaptation of world

corporations for the production of mal in Ukraine. And, thanks to the adoption of international practices, in

record time they radically modernized the existing domestic production facilities, built the most modern malt

plants, and introduced new technologies for quality management, both in the production of malt and in the

cultivation of barley in agricultural enterprises. This experience is worthy of detailed study and dissemination

among domestic processing enterprises, which work closely with the agricultural producer.

Through the close contact with the managers of foreign companies that directly implemented the European

experience during the restoration of the industry in Ukraine, we were able to successfully explore the nature of

problems in the organization of malt production in Ukraine at the regional level, and identify the potential

opportunities of the producer of domestic malt and territorial borders of commodity markets.

In this paper, we also state that improving the efficiency of malt production, besides thorough modernization

of the production capacities of enterprises, requires a continuous improvement of the mechanism of relations

with agricultural enterprises on the principles of partnership, investment support and jointly focused activity to

achieve European quality of barley.

Finally, we conclude that the integration of the Ukrainian malt producer in the European space contributes

not only to the creation of competitive production, organically integrated into the system of international division

of the market on the basis of improving the qualitative parameters of malt to the level of international standards,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пріоритетним вектором зовнішньоекономічного

розвитку України є концентрація зусиль до євроінтег$
рації, яка грунтується на тому, що ЄС є головним регіо$
нальним ринком у сучасній світовій економіці, справляє
істотний вплив на загальну її динаміку і структурні зру$
шення, зберігає великий інвестиційний потенціал, постає
одним з провідних світових центрів інновацій, має знач$
ний рівень контролю над процесами прийняття рішень
стосовно регулювання світової економіки.

Інтеграція українського товаровиробника в євро$
пейський простір вимагає створення конкурентоздат$
них галузей виробництва, органічно вписаних у систе$
му міжнародного поділу ринку, дотримання жорстких
вимог не лише міжнародних домовленостей із номенк$
латури продукції, а й першочергового забезпечення
якості її у відповідності до міжнародних стандартів.

АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вивченню сутності, проблем організації ефективно$

го виробництва солоду в Україні на регіональному рівні
присвячена велика кількість наукових досліджень
вітчизняних економістів Сташейко В.І., Шмаглія О.Б.,
Маслака В.О., Лупенко Ю. О., Шпичака О. М., Гонча$
рова С.І., Ільченко О. І., Тюхи В.І., Коренькової Г.М. та
ін. Вирішення проблем формування та розвитку коопе$
рації в Україні знайшли відображення в працях Зінов$
чука В.В., Кропивки М.І., Саблука П.Т.

Водночас потребують подальшого висвітлення
досвід ефективної адаптації світових корпорацій з ви$
робництва солоду в Україні, особливості їх управлінсь$
ко$господарської діяльності, шляхи підвищення ефек$
тивності виробництва солоду в першу чергу за рахунок
дотримання вимог з якості продукції, механізм парт$
нерських стосунків між виробниками сільськогоспо$
дарської продукції, солоду та пива саме в контексті не$
розривного взаємозв'язку та взаємозалежності цих га$
лузей як на ринку сировини, так і у виробничій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цього дослідження, поряд з вивченням ста$

ну виробництва солоду в Україні, розкриттям механіз$
му формування взаємовідносин між виробниками соло$
ду та ячменю, є визначення ролі іноземного капіталу та
можливих наслідків інтеграції, пошук найбільш сприят$
ливих напрямків підвищення ефективності і конкурен$
тоспроможності вітчизняного солодо$
вого виробництва та поширення досвіду
ефективної міжнародної співпраці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні працює більше ста пивова$

рень, з них великих та середніх за роз$
міром — два десятки, інші — міні та
мікропідприємства. Після десятиліть за$
стою внаслідок антиалкогольної ком$
панії 1980$х років, пивоварна галузь на$
була відчутного пожвавлення тільки із
1998 року, досягнувши виробництва пива
в 70 млн дал, а вже у 2008 році змогла
збільшити його вчетверо, до пікового
обсягу в 320,3 млн дал., (по 69 літрів пива
на українця) [1]. Це був найпродуктивн$
іший рік для виробників пива (рис. 1).

but also to increasing the profitability of the enterprises of barley production and malt, expanding the ability to

export brewery barley, more dynamic entry into the foreign market and malt and beer, creation of new jobs, and

a significant increase of inflows to the state and local budgets.

Ключові слова: ячмінь, солод, пиво, виробництво, експорт, інтеграція, європейська якість.
Key words: barley, malt, beer, production, export, integration, European quality.

Наприкінці 2013 року розпочався новий етап спаду
його виробництва, обумовлений наступними чинниками:

— девальвація гривні на початку 2015 року та удар
інфляції і, як наслідок, зниження платоспроможного
попиту населення;

— жорстка фіскальна політика держави — підви$
щення ставки акцизу у 2014 р. на 42,5%, а у 2016 р. — на
100%, та підвищення податку на хмелярство з 1% до
1,5%, що посилило стагнацію пивної галузі, завадило
стабілізації ринку та призвело, відповідно, до зростан$
ня реалізаційних цін на напій;

— експортні "війни" з боку Росії та ліцензування по$
ставок пива Білорусією, які до 2014 року були головни$
ми споживачами українського пива, відповідно 50% і
20% річного обсягу реалізації;

— втрата вагомих внутрішніх ринків збуту внаслі$
док анексії Криму (від 6 до 8% річного обсягу реалізації
продукції українських пивоварів) та військові дії на
Сході країни;

— нестабільність політичної ситуації в країні, яка
стримує інвестиційну та виробничу активність міжна$
родних компаній виробників пива в Україні;

— погіршують ситуацію заборона на рекламу пива,
яка почала діяти з 1 липня 2015 року, правова та еконо$
мічна нестабільність, а також адміністративний тиск.

Якщо на сьогодні нагальними для пивоварної галузі
є вищезазначені питання, то на початку її відродження
у 1998 році найважливішою проблемою стала відсутність
на українському ринку сировини основних інгредієнтів
для виробництва пива — хмелю та солоду, які б набли$
жено відповідали вимогам європейських стандартів [2].

Україна, яка славиться своїми чорноземами і нале$
жить до країн світу зі сприятливими для вирощування
пивоварного ячменю грунтовими і кліматичними умо$
вами, внаслідок відсутності насіння сортів з високими
солодовими властивостями, на жаль, отримувала з року
в рік в більшості умовно "пивоварний" ячмінь. Існуючі
солодові виробництва вимушені були здійснювати відбір
ячменю на місцевому ринку фуражного зерна, яке до$
сить часто мало недостатні ознаки пивоварної якості.

Окрім цього, обсяги виробництва вітчизняного со$
лоду не задовольняли в повній мірі зростаючи потреби
пивоварної галузі. Солодовим заводам, які почали роз$
виватися в 2000 році після періоду застою, вдалося за$
фіксувати сукупне виробництво лише на рівні 15 тис.
тонн щомісячно. Річне виробництво солоду у 2001—02 рр.
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Рис. 1. Динаміка виробництва пива в Україні: 1998—2018 рр.

Джерело: побудовано автором з використанням [1; 6; 8; 10].
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склало 152,8 та 173,3 тис. тонн або 77% до потреби 196 та
224,7 тис. тонн відповідно [3].

Національне виробництво солоду на той час пред$
ставляли два спеціалізованих підприємства: в місті Сла$
вута Хмельницької області — завод компанії Baltic
Beverages Holding потужністю 80 тис. тонн і завод в Бер$
дичеві на 50 тис. тонн [4] та солодовня пивзаводу Sun
Interbrew в Чернігові, потужністю 22 тис. тонн. Засоби
і устаткування цих підприємств були фізично і мораль$
но зношені, дуже високими залишалися енергетичні ви$
трати, використовувалася недосконала застаріла техно$
логія виробництва солоду. Нестачу солоду для вітчиз$
няного пивоваріння, з цих причин, частково покрива$
лася за рахунок солодовень при пивоварних заводах, де
все ж знаходили кошти для реконструкції. Солод на цих
підприємствах з технічно застарілим обладнанням і тех$
нологіями був дорогий, неприпустимо низької якості, в
результаті чого, не конкурентоздатним на сировинно$
му ринку пивоварної галузі. Саме це спонукало украї$
нського пивовара значні обсяги непокритої нестачі його
продовжували закуповувати за кордоном. Наслідком
цього були не лише великі витрати на сировину, але й
труднощі з її доставкою.

В Україні ж сировинна галузь пивоварного виробниц$
тва потребувала термінового докорінного реформування
та значних фінансових вкладень, адже побудувати соло$
довню з річним обсягом виробництва 100 тисяч тонн, за
розрахунками експертів, коштує близько $ 30—40 міль$
йонів — в залежності від умов, технічних даних, місця.

Слід справедливо зазначити, що становленню соло$
дової галузі в Україні в першому десятилітті нового сто$
річчя відбулося завдяки неймовірних зусиль іноземних
інвесторів та вітчизняного виробника ячменю.

Починаючи з 2002 року, попередньо вивчивши стан
та особливості національного бізнесу в сфері виробниц$
тва солоду, започаткували свою діяльність в цьому сек$
торі пивоварної галузі України дві найбільші світові кор$
порації французького походження з виробництва со$
лоду Soufflet і Malteurop. Це дало поштовх іннова$
ційному розвитку національного виробника солоду: у
2009 році введено в дію найсучасніший український со$
лодовий завод ПАТ "Оболонь" — виробничий підрозділ
однойменної корпорації [4].

Ці три підприємства докорінно змінили ринок пиво$
варного ячменю та солоду, на інвестиційній основі модер$
нізували виробничі потужності до рівня європейських
стандартів, розробили і запровадили, з врахуванням місце$
вих умов, інноваційні технології в виробництві та обо$
пільно вигідні взаємовідносини з сільгоспвиробниками.

У результаті модернізації сукупні потужності основ$
них гравців на ринку солоду України оцінюються в
535 тис. тонн за розрахункової потреби 360 тис. тонн.
За наявності перехідних запасів близько 100 тис. тонн
виробництво солоду в ці роки становило 350 — 460 тис.
тонн [3] (табл. 1).

Завантаженість виробничих потужностей солодо$
вих заводів цих корпорацій зі спадом пивоваріння в ос$
танні роки становить 65—75%, проте, за потреби, вони
можуть збільшити своє виробництво за наявності до$
статньої кількості пивоварного ячменю на ринку [3].
Слід зазначити, що виробництво солоду за ці роки відпо$
відає потребам і динаміці ринку пива.

Саме ці три ведучі компанії з частками від 25 до 40
відсотків на загальнодержавному ринку солоду, конку$
руючи між собою ведуть боротьбу за ринок сировини і
кожна з них має відпрацьований ринок збуту в Україні і
за рубежем. Між виробниками/постачальниками існує
конкуренція, оскільки споживач не обмежений у виборі
постачальника, суб'єкти мають змогу брати участь у
тендерах.

Територіальними межами товарних ринків більшої
частини солоду є загальнодержавні ринки України. Тоб$
то в рамках зазначеної діяльності відбувається верти$
кальна концентрація на ринках солоду.

За результатами проведеного аналізу ринку встанов$
лено, що бар'єрами ефективної діяльності на внут$
рішньому ринку є: значні капіталовкладення під час будів$
ництва заводів з виробництва солоду (такі витрати
відсутні при імпорті продукції); адміністративні бар'єри
(дозволи, ліцензії, атестати, свідоцтва, сертифікати та
ін.); висока вартість залучення кредитних коштів в Ук$
раїні; практика застосування політики низьких цін (дем$
пінгування); висока собівартість виробництва та нерен$
табельність для виробництва малих обсягів; необхідність
створення чи пошуку дистриб'юторської мережі.

Проте результати дослідження розподілу солодової
продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках свідчать
про існуючу в останні роки тенденцію зростання обсягів
її експорту. За короткий час з 2014 року експорт со$
лоду було нарощено в декілька разів з 16 тис. тонн до
142,7 тис. тонн у 2018 році на 56,7 млн USD, що становить
біля третини від виробленого обсягу [5] (рис. 2).

Ринками попиту українського солоду є країни
Південної Америки, Африки та близького Сходу. Ос$
новним імпортерами вітчизняного солоду є Ангола, Бра$
зилія, Мексика, Туреччина, Молдова, Буркіна$Фасо з
частками до 15 відсотків від загального обсягу [5].

Стосовно виходу на зовнішні ринки суттєвим бар'є$
ром є: концентрація на Європейському ринку та його
насиченість; висока вартість експортної логістики під час
поставок до країн Азії, Африки та Південної Америки,
порівняно з аналогічними витратами європейських поста$
чальників; квота на імпорт до Європейського Союзу.

Виробнича і комерційна діяльність вищезазначених
іноземних компаній здійснюється згідно законодавства
України та нормативно$правових документів ЄС у по$
єднанні з внутрішньо$корпоративними інструкціями,
процедурами, розпорядженнями та наказами.

Інтеграційні процеси вимагають особливої уваги
щодо відповідності якості продукції міжнародним стан$
дартам. На солодових заводах компаній за останні роки
їх роботи в Україні впроваджена та сертифікована інтег$
рована система управління за міжнародними стандар$
тами: ДСТУ ISO 9001:2001 (Системи управління якістю),
ДСТУ ISO 22 000:2007 (Системи управління безпечністю
харчових продуктів), ДСТУ ISO 14 001:2006 (Системи
екологічного керування), ДСТУ$П OHSAS 18 001:2006
(Системи управління безпекою та гігієною праці), яка
забезпечує відповідальність компанії перед персоналом,
споживачами, суспільством та державою, надає дозвіл
для продажу на ринку країн$членів СОТ та можливість
відчувати себе рівним у середовищі світової спільноти.

Неабияких зусиль довелося докласти солодовим
компаніям для вирішення доленосного для них питання
— формування сировинної бази солодового виробниц$
тва. Компаніями Malteurop, Soufflet і "Оболонь", які
домінують на ринку солоду, були започатковані та впро$
ваджені спеціальні агропрограми, мета яких вирішення
проблеми пивоварного ячменю в Україні у трьох нероз$
дільних вимірах — якості, обсягу та ціні. Партнерство з
сільгосппідприємством — виробником ячменю за цією
програмою передбачає:

— гарантований ринок збуту обумовленої кількості
вирощеного врожаю зерна ячменю для кожного з парт$
нерів за заздалегідь визначеними цінами за ф'ючерсни$
ми і форвардними контрактами;

  2008 2016 2017 2018 2019
Загальна потужність 
підприємств 

510 535 535 535 535 

Виробництво 466 288 337 345 294* 
Використання потужності,% 91% 54% 63% 64% 55% 
* за 10 місяців 2019 р. 

Таблиця 1. Обсяги виробництва солоду та використання
потужностей солодових підприємствах України

за 2008 (піковий) — 2019 рр., тис. тонн

Джерело: розраховано автором з використанням [3].
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— щорічне забезпечення господарств висо$
коякісним насінням перевірених на адапто$
ваність до місцевих умов і зареєстрованих в Ук$
раїні сортів ячменю пивоварного призначення
від найвідоміших селекційних центрів Європи;

— пільгове постачання мінеральних та
мікро— добрив, ретардантів та засобів захи$
сту рослин під інноваційні технології вирощу$
вання ячменю;

— консультаційне супроводження виро$
щування, впровадження елементів передово$
го досвіду та досягнень науки;

— практичну допомогу в контролі за які$
стю врожаю зерна на всіх етапах виробницт$
ва та цільового використання;

Взаємовигідне партнерство міжнародних
корпорацій з виробництва солоду і сільгосп$
виробника допомагає йому зробити культуру
ячменю високоприбутковою та конкурентоз$
датною, диверсифікувати ринок ячменю та
надати поштовх для більш повного розкрит$
тя його експортного потенціалу, зробити ви$
рощування ячменю вигідним та привабливим
у довгостроковій перспективі.

Завдяки впровадження солодовими компаніями цільо$
вих агропрограм виробництво пивоварного ячменю сортів
європейської селекції, обумовлених виробником солоду
у 2016—19 рр. складає близько 800 тис. тонн, що повністю
забезпечує внутрішні потреби солодової галузі та екс$
портні можливості країни. Довірчі дійсно партнерські взає$
мовідносини з сільгосппідприємствами стали обопільно
вигідними, адже виробник солоду має можливість на всіх
етапах вирощування, зберігання та закупівлі контролю$
вати та впливати на якість ячменю, а сільгоспвиробник —
насіння високоврожайних сортів з гарантовано стійкими
солодовими властивостями. Інноваційні технології вироб$
ництва та прогнозований завчасно результат з надбавкою
в ціні 20—25% порівняно з фуражним ячменем.

ВИСНОВКИ
Інтеграція національного виробника солоду до євро$

пейського ринку сприяє не лише підвищенню якісних пара$
метрів виробництва кінцевого продукту його переробки —
пива, значного розширення асортименту і задоволенню
смакових вподобань споживачів, а й підвищенню конкурен$
тоздатності агропідприємств з вирощування пивоварного
ячменю, покращенню якісних параметрів солоду до рівня
європейських стандартів, підвищенню прибутковості
підприємств з виробництва ячменю і солоду, розширенню
можливостей з експорту пивоварного ячменю, більш дина$
мічному виходу на зовнішній ринок і солоду і пива, ство$
ренню нових робочих місць, значного збільшення надход$
ження коштів до державного та місцевих бюджетів.
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As a new type of agricultural management subject, the emergence of family farm has been widely concerned

by academic circles. Under the background of industrialization and urbanization, the development of family

farm is an important strategic measure to deal with the strategic issues related to the future development of

agriculture and economic society, such as the agricultural partAtime industry, rural hollowing out, and the aging

of farmers. It is the key point of China's agricultural policy at present. Food security, farmers' income increase

and agricultural development are the key to solve the three rural issues, and also an important guarantee for

economic development and social stability. With the acceleration of the urbanization process, a large number of

agricultural young and middleAaged labor force continue to flow to the city. On the one hand, it leads to the

relative shortage and aging of agricultural labor force, and at the same time, the commodity demand for food is

also increasing. The main function of most agricultural production of traditional smallAscale farmers is selfA

sufficiency and low agricultural commodity.

China is a country with a large population. Food security has always been a major concern of the government.

food security needs to ensure food quantity security. If more than 1.3 billion people can't achieve basic selfA

sufficiency in food, the consequences are very serious. For the consideration of food safety, the country also

urgently needs the management of the main body system of agricultural production and operation. At present,

there are still about 230 million small farmers in China, accounting for more than 98% of the main agricultural

business. It is obvious that the government is unable to form effective supervision on such a large number of

small farmers who operate independently. The emergence of family farms makes the land gradually concentrated

to the skilled farmers. On the one hand, it reduces the number of agricultural operators, on the other hand, it will

enhance the controllability of agricultural production, which is conducive to the government to strengthen the

supervision of agricultural production. In 2013, family farm was defined as an important part of the new

agricultural operation subject in China. With its own advantages, in recent years, it has developed rapidly and

become a representative of the new scale agricultural production organization.

Поява сімейного фермерського господарства як нового типу сільськогосподарського господарюючоA

го суб'єкта знайшло широке відображення в наукових колах. На фоні індустріалізації та урбанізації розA

виток сімейного фермерського господарства є важливим стратегічним заходом для вирішення важливих

питань, пов'язаних з майбутнім розвитком сільського господарства та економічного суспільства: сільськоA

господарське виробництво, зайнятість на неповний робочий день, занепад сільського господарства та

старіння фермерів. Нині це ключовий момент аграрної політики Китаю. Продовольча безпека, збільшенA

ня доходів фермерів та розвиток сільського господарства є ключовими, а також є важливою гарантією

економічного розвитку та соціальної стабільності. З прискоренням процесу урбанізації до міста продовA

жує емігрувати велика кількість сільськогосподарської молоді та людей середнього віку. З одного боку,

це призводить до відносної нестачі та старіння сільськогосподарської робочої сили, і водночас до зросA

тання попиту на товари на продукти. Основна характеристика більшості сільськогосподарського виробA

ництва традиційних дрібних фермерів — самодостатність та низька сільськогосподарська продуктивність.

Китай — країна з великим населенням. Продовольча безпека завжди була основною турботою уряA

ду, який повинен забезпечувати достатню кількість харчових продуктів. Якщо більше 1,3 мільярда люA

дей не можуть досягти необхідної самодостатності в їжі, наслідки можуть бути дуже серйозними. Для
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PROBLEM STATEMENT IN GENERAL FORM
Since the founding of the people's Republic of China,

the development of agriculture in China has gone through
different stages, such as family management, cooperative
movement, household contract responsibility system and so
on. From 1949 to 1953, through the land reform, the land
owned by the landlords was distributed equally to the
peasants to realize the privatization and self$management
of the land in the unit of families. Since 1955, mutual help
groups, primary cooperatives and senior cooperatives have
been established in the vast rural areas, and the rural land
has actually changed from private ownership of the family
to collective ownership. Since 1978, the cooperatives have
gradually declined The comprehensive implementation of
the household contract responsibility system brings the form
of household management of land back. It has been proved
that the household contract responsibility system has
greatly stimulated farmers' enthusiasm for production under
the condition of relatively low grain output and difficult to
solve the problem of food and clothing in rural areas. After
that, it has shown a strong institutional advantage for quite
a long time; in the new era, with the continuous transfer of
agricultural labor force and the gradual improvement of
agricultural production marketization and commer$
cialization level, the institutional defects of the household
contract management mode have gradually emerged, and
the emergence of such restrictive factors as the decent$
ralization of land, the primitive farming method, the weak
economic and scale benefits, Objectively, it also stimulated

формування безпеки щодо харчових продуктів країна нагально потребує вдосконалення системи управA

ління сільськогосподарським виробництвом. Нині у Китаї є близько 230 мільйонів дрібних фермерів, що

становить понад 98% аграрного виробництва. Очевидно, що уряд не в змозі сформувати ефективний наA

гляд за такою великою кількістю дрібних товаровиробників, які працюють самостійно. Поява сімейних

господарств змушує землі поступово зосереджуватися у кваліфікованих фермерів. З одного боку, це зменA

шує кількість сільськогосподарських операторів, з іншого — це підвищує контрольованість цього сектоA

ру економіки з боку державних органів. У 2013 році сімейне господарство було ідентифіковано як важлиA

ву складову аграрного бізнесу в Китаї. Маючи власні переваги, в останні роки цей спосіб господарюванA

ня швидко розвивався і став вагомим компонентом в організації сучасного сільськогосподарського виA

робництва.

Key word: institutional change, family farm, dynamic mechanism, differentiation of farmers.
Ключові слова: інституційні зміни, сімейне господарство, динамічний механізм, диференціація фермерів.

the transformation and transformation of the original
household based traditional small$scale agricultural mana$
gement mode.

IDENTIFY PREVIOUSLY UNRESOLVED
PART OF THE PROBLEM

In the process of finding new systems and new ways, it
is particularly important to connect the household
contract responsibility system with the market$oriented
allocation mechanism of agricultural land resources. This
system can not only give full play to the advantages of
family management, but also bring about economies of
scale, reduce transaction costs and overcome the
disadvantages of small$scale agricultural economy. As a
new type of agricultural management organization, family
farm has emerged. It not only keeps the advantages of
family management in agriculture, but also abandons the
management mode of small$scale farmers. It is another
innovation of the basic rural management system based
on the household contract responsibility system. The rise
of a new thing is bound to have the occurrence or change
of the system and the generated environmental conditions.
This paper will analyze the reasons for the formation of
family farms from both internal and external aspects.
Structure formation mechanism of the Chinese family farm
(Figure 1).

THE PURPOSES FORMATION
OF THE ARTICLE

There are few researches on the
dynamic mechanism of the formation of
family farms. The emergence of family
farms is the result of their internal and
external forces. This paper discusses the
dynamic mechanism of the formation of
family farms in China from the internal
and external forces. The internal driving
force includes institutional change,
national and social needs and farmers'
pursuit of scale efficiency and cost
saving; the external driving force
includes the promotion of indus$
trialization and urbanization, the diffe$
rentiation of farmers, the development
of rural land transfer market and the
gradual improvement of agricultural
socialized service system. From the
analysis, we can find out the existing
problems and make suggestions for the
development of family farms in China.

PRESENTING THE MAIN
MATERIAL (INTERNAL)

Institutional change, national and
social needs. According to the theory ofFig. 1. The formation mechanism of the Chinese family farm
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institutional change put forward by North, the framework
of institutional change mechanism for the generation of
family farms is constructed. The generation process of family
farms is constrained by factors, external institutional
environment and transaction cost. The institutional change
of family farms in China is a dynamic evolution process
which is designed and promoted from top to bottom by the
government and social elites, and combined with the pursuit
of farmers, enterprises and other actors from bottom to top.
In the process of the formation of the new system, the
guidance and determination of the incentive rules and
operation system in economic activities at the national legal
level are indispensable, and in the process of its formation,
it is also agriculture The performance of subjective needs
of households.

China has a large population and needs to ensure food
security. There are many ways to ensure food security, such
as relying on Farmers' professional cooperatives and
agricultural enterprises, but why governments at all levels
seem to focus on family farms in recent years. The main
reasons are as follows: first of all, family farms are based on
farmers and families, and the main labor force is members
of the family. Even if there are occasional employees, they
are small and phased. Compared with state$owned large
farms, agricultural cooperatives and all kinds of agricultural
enterprises, workers in the form of family farms are more
active and efficient, because family members are actually

old Board is also an employee, enjoying
all the benefits of agricultural pro$
duction and operation. Secondly, the
seasonality of agricultural production
and the freedom and flexibility of labor
arrangement make labor supervision
impossible. In recent years, the main
reason why various kinds of farmers'
cooperatives have been questioned is
the lack of labor supervision. As a
result, the assessment of members'
contributions is too general, so the
rewards for members with different
contributions and abilities are difficult
to be equal, which will fall into the trap
of average distribution again. On the
contrary, the full self$profit of family
farm makes this kind of high supervision
cost unnecessary. Even if supervision is
needed for distribution consideration,
mutual restraint and supervision among
members within the limited family is
simple and easy, and the cost is very
small [1].

As a relatively efficient
agricultural production situation in
China, family farm plays a very
important role in grain production
and government supervision. Since
the Third Plenary Session of the 17th
CPC Central Committee put forward
the development of family farms in
2008, the central government and
local governments at all levels have
issued a number of policy documents
on the development of family farms
and formulated a series of specific
support measures (Table 1). Through
administrative regulation, the
government exerts power on the
establishment and operation of family
farm organization, defines the nature
and business scope of family farm,
further clarifies the property rights
of family farm, provides a stable
environment for the actors who
actively participate in family farm,

and effectively promotes the spread of family farm.
Farmers' pursuit of scale efficiency and cost saving. For

a long time, China's population is large and land is small,
which makes farmers' agricultural operation scale small and
the output small for everyone [2]. According to the relevant
data of the Ministry of agriculture and rural areas, at
present, everyone has land of farmers in China is about
1.3 mu, with less than 10 mu per household and distributed
in different plots. Therefore, the management scale of an
ordinary peasant household is between 4 mu (family of
3 people) and 7 mu (family of 5 people). Even if a family has
10 people's cultivated land, according to the principle of
average distribution, the family has at most 13 mu of land.
If the average annual net income per mu is 700 yuan, the
annual agricultural income of a family of 10 is less than
10000 yuan, and the average member of family is less than
1000 yuan. Therefore, too small scale of agricultural
operation will inevitably make the operation ability of
agricultural workers unable to be fully exerted, and the scale
benefit will not be discussed. Through the land transfer, the
cultivated land should be moderately concentrated to the
farmers and families who have the willingness to agricultural
production, which is not only conducive to giving full play
to the intensive advantage and realizing the scale economy;
at the same time, the continuous concentration of cultivated
land also makes the extension of improved varieties,
application of agricultural technology and mechanized

Province Main policy measures 
Hubei We will improve rural economic management and service institutions, establish rural land 

transfer service centers, actively train farmers and provide special financial support 
Guang 
dong 

Innovate commercial insurance, provide financial support and reward 100000 yuan for 
each demonstration farm. The market for the transfer of rural land. The docking between 
farms and cooperatives will reach 80% 

Shan 
dong 

Increase financial support, establish 1406 land transfer service centers, train farmers in 
production skills, business ability and entrepreneurship, and establish a monitoring and 
management system for family farms 

Hebei Establish a federation of demonstration family farms, and provide special subsidies to 
eligible farms 

Hunan Support with special funds, unify the identification and management of family farms, and 
encourage cooperation with agricultural technology departments and family farms 

Heilong 
jiang 

We will develop a family farm management system, formulate measures for the 
management of family farm identification, and implement financial subsidies 

Jiangsu Establish a family farm operation monitoring system, focus on supporting 100 to 300 mu 
farmers’ family farms, focus on subsidizing the land transfer behavior of family farms, and 
train tens of thousands of farmers every year 

Jilin Establish 881 land transfer service centers, 874 land transfer service halls and 10 million 
yuan of special funds to build a land market covering the province 

Anhui With a special fund of 40 million yuan, we will carry out the identification of 
demonstration farms, with a subsidy of 50000 yuan for each, implement policy oriented 
agricultural insurance, 70% for government subsidies, 30% for farms, and  training of 
farmers 

Henan The special fund is 430 million yuan to support family farms and train more than 5000 
farmers 

Zhejiang Develop a unified circulation contract. The land circulation service organization shall be 
established in an all-round way, and the demonstration farm shall be established 

Sichuan The policy guides to promote the cooperation and union of farmers, standardize the 
registration and guarantee the rights and interests of land circulation 

Jiangxi We will strengthen policy guidance, improve the registration system, and set up special 
support funds 

Fujian Provide 150 million yuan of special financial support each year, standardize land transfer 
and carry out demonstration construction 

Chong 
qing City 

With 10 million yuan of funds, we will implement mortgage financing for rural property 
rights, develop agricultural insurance with 28 types of insurance and 10 billion insured 
amount, and promote the Internet + farms 

Liaoning A family farm registration system will be implemented, and 50000 to 100000 yuan will be 
awarded to the identified demonstration farms 

Tianjin 
City 

Set up 131 land transfer service, forming a land transfer service system and the 
government established Agricultural Investment Guarantee Co., Ltd. 

Shanxi Establish the family farm directory, develop the family farm information management 
system, and establish the family farm file 

Neimeng 
gol 

We will introduce standards for the identification of family farms and pastures, and 
standards for the construction of ecological family farms and pastures 

Table 1.Support policies for family farms in major provinces or city
(Data from: Functional department documents)
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operation possible, and speeds up the process of agricultural
modernization. With the rising price of labor relative to land
resources, out of the pursuit of scale economy, farmers with
farming preference are eager to get more farmland to give
full play to their labor capital.

When a new institutional arrangement is in line with the
current reality, the motivation of farmers to choose a new
system will be enhanced. As shown in Figure 2, Q1 represents
the traditional small$scale agricultural operation stage in
China, which is characterized by small scale, self$sufficiency,
low commodity rate, less active participation of farmers in
market transactions and low transaction cost. Meanwhile,
the labor production efficiency is extremely low, the scale
is not economic, and the production cost is relatively high.
With the deepening of division of labor, with the deepening
of the division of labor, many young and middle$aged labor
force are separated from agricultural production, the
farmland is relatively concentrated, and the operation scale
of farmers reaches Q2. Due to the expansion of production
scale, various factors have been fully utilized, and labor
productivity has been improved, which has brought about
the decrease of production cost. At the same time, the
expansion of scale has made operators pay more attention
to the collection of market information, increase the number
of active participation in market transactions, and increase
the transaction cost. When the marginal saving of one kind
of cost (production cost) is equal to the increase of another
kind of cost (transaction cost), the optimal scale of
production, namely Q2, is achieved. In order to further
pursue the transaction benefits brought by the scale
advantage, the farm households realize the internalization
of external transactions and further reduce the transaction
cost through "vertical" or "horizontal" cooperation. The
farmers push the production scale to a higher level of
equilibrium, namely Q3 (Figure 2), but the larger the scale
is, the better. When the operation scale exceeds the carrying
capacity of family members, the management cost will be
brought And a significant increase in the cost of employee
supervision. Therefore, appropriate scale family farm is the

institutional choice of farmers with compa$
rative advantage.

PRESENTING THE MAIN MATERIAL
(EXTERNAL)

Industrialization and urbanization.
Looking at the development process of
urbanization in the past decade, the level of
urbanization in China has increased from
46.59% in 2009 to 59.58% in 2018 (Table 2).
Urbanization is the inevitable result of the
development of industrialization to a certain
stage. Industrialization affects urbanization
by stimulating employment, increasing
income, changing land form and so on. City
is the best carrier for the development of
industry. Industrialization is the economic
connotation of urbanization, and urba$

nization is the spatial manifestation of industrialization,
which promotes each other. Nowadays, the continuous
penetration of industrialization in all aspects of agricultural
production, such as the large use of high$efficiency
pesticides and fertilizers and the introduction of agricultural
mechanization equipment, has led to the increase of
agricultural productivity and the continuous decline of labor
input and labor intensity per unit area, resulting in the
surplus of agricultural labor, which urgently needs to find
new employment opportunities.

At the same time, in the process of industrialization and
urbanization, it is inseparable from the penetration of
various elements, especially the infrastructure construction,
which will require a large number of manpower. With the
gradual opening of the household registration system,
population mobility and migration become possible. Many
agricultural population enter the city in the process of
urbanization and industrialization, seeking development.
Urban employment and agricultural labor are facing
different reward incentives The income of urban migrant
workers is much higher than that of rural migrant workers.
This obvious economic incentive difference has formed a
strong attraction for agricultural labor, and the surplus
agricultural labor also has employment channels.
Industrialization and urbanization give impetus to
agriculture, which objectively "crowd out" a large number
of rural surplus labor force from agriculture, and make them
leave their own cultivated land temporarily, for a long time
or even forever, which provides an important premise for
the transfer of agricultural land and scale management [3].

The differentiation of farmers and the development of
rural land transfer market. According to the income source
and working condition of peasant households, they can be
divided into pure peasant households, part$time peasant
households and non$agricultural peasant households. The
family of non$agricultural farmers has basically separated
from agricultural production, and their family income no
longer depends on agricultural operation, but all comes
from non$agricultural employment or other operation. At
present, part$time farmers are more common in rural areas,
mainly manifested as young family workers go out to work,
the elderly or female spouse at home to look after children
and cultivate their own fields, and their agricultural output
is mainly to meet the needs of family life, which is a typical
"subsistence small$scale agriculture" business model. The
family income is generally based on the income of migrant
workers, and the income of farming is only for subsidized
household. Pure peasant households mainly include two
types of families: one is the middle$aged and elderly working
families who live independently, the other is all kinds of
professional large$scale households in rural areas, or
because it is difficult to adapt to the city's working life, or
because of the persistence in agriculture, they finally choose
to live in rural areas and specialize in agricultural
production. The income from agricultural production and

Fig. 2. The trend of the transition from small5scale peasant economy
to farm economy

Year Total 
population 

Urban 
population 

New urban 
population 

Urbanization 
rate 

Growth 
rate 

2009 133450 62174.36 1214.40 46.59 0.91 
2010 134091 63693.23 982.73 45.68 0.74 
2011 134735 69078.63 5079.51 51.27 3.77 
2012 135404 71181.88 1760.25 52.57 1.3 
2013 136072 73070.66 1537.61 53.7 1.13 
2014 136782 74915.50 1463.57 54.77 1.07 
2015 137462 77116.18 1828.24 56.1 1.33 
2016 138271 79298.42 1728.39 57.35 1.25 
2017 139008 81347.48 1626.39 58.52 1.17 
2018 139539 83137.69 1790.21 59.58 1.06 

Table 2. China's urbanization in 2009—2018

Data from: www.baidu.com
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management is the whole source of income for the
peasant households. In order to expand the scale of
farming, they usually rent and plant the farmland of
their relatives or neighbors who go out to work, so as
to increase their farming income.

In the 1980s and before last century, farmers'
going out to work was restricted by various factors.
The income from farming was the main source of
farmers' family income. Farmers' land was mainly
cultivated by themselves, and there was almost no
possibility of land transfer. After 1990, with the
relaxation of floating population management and
the increase of urban employment opportunities, the
traditional small$scale farmers began to differentiate,
and the rural land transfer market came into being.
In addition, in the past 10 years, the prices of major
agricultural production factors in China have risen
in an all$round way, pushing agricultural production
into the era of high cost. According to statistics (Figure
3), since 2003, the per mu production cost of wheat, corn
and rice has been on the rise, especially since 2009. The
rising cost of agricultural production reduces the profit
space of farmers, further intensifies the differentiation and
transfer of farmers, and promotes the transformation of
agricultural part$time farmers to new business entities such
as family farms.

Due to the differentiation of farmers, many farmers
work abroad all the year round, and generally choose to
transfer their contracted land to others for cultivation.
However, in the process of transfer, many transfer out
households only symbolically charge a small amount of rent
or leave it to their relatives or neighbors for farming. At
present, there are many problems in the spontaneous land
transfer among farmers, such as the transfer of land is not
necessarily centralized, the transfer period is uncertain, the
transfer rent is not transparent, and most of the transfer
agreements are only oral agreements. In order to comply
with this trend, many local governments or village
collectives have creatively invented "rural land bank", "land
cooperative" and other transfer platforms to regulate and
guide the rational transfer and concentration of rural land,
thus creating conditions for the moderate scale operation
of agriculture [4]. It can be seen from figure 4 that the land
transfer area in China has been on the rise (figure 4). By the
end of 2018, the land transfer area in China has reached 36
million hectares, and about 68 million of the 230 million
contracted land farmers in China have transferred their land.
The promotion of industrialization and urbanization

provides important conditions for the development of
agricultural.

The gradual development and improvement of the
agricultural social service system has objectively promoted
the formation of family farms. Agricultural socialized service
system refers to a comprehensive network system composed
of social and economic organizations related to agriculture
to meet the needs of agricultural production and provide
various services for the business subjects engaged in
agricultural production. After the founding of the people's
Republic of China, with the deepening of the movement of
agricultural cooperation, China has successively established
various types of agricultural technology extension
institutions, supply and marketing cooperatives, rural
financial institutions and other rural public service
organizations. From the 1980s to the mid$1990s, the
decentralized management of farmers under the household
contract responsibility system led to the contraction and
decline of the original agricultural service system to some
extent There are many serious problems, such as the
organization, the reduction of personnel, the disrepair of
meteorological and water conservancy facilities, and the
brain drain of agricultural machinery service [5]. Since the
beginning of the 20th century, marked by the return of the
central No. 1 document to agriculture in 2003, the "three
rural issues" have attracted the attention of governments at
all levels Taking this as an opportunity, the agricultural
socialized service system can develop and improve rapidly.
After years of development, a comprehensive and systematic
social service network covering the production process has

Fig. 3. Change chart of average production cost of food crops in China from 2003 to 2018 (unit: mu)
(Data from: Ministry of Agriculture of China)

Fig. 4. China's land transfer area chart (unit: million hectares)
Data from: Ministry of Agriculture of China.
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been basically formed, with government functional and
public welfare agricultural technical service institutions as
the main body, and various subjects participating in it
together to meet the needs of commercial agricultural
development. Service functions and functions have gradually
emerged and enhanced. The establishment and gradual
improvement of agricultural socialized service system has
made agricultural production obtain extensive external
service and support, and also enabled farmers to contract
some professional, technical and high$intensity production
and operation links to the corresponding service agencies
or brokers for compensation, so that it is possible to engage
in scale management, so as to improve production efficiency
and operation efficiency.

In addition, China's rural cooperative medical system
has been fully covered, the operation of the endowment
insurance system is increasingly perfect, farmers'
dependence on land is gradually weakened, and the financial
service system is also helping our family farms to solve
economic difficulties. These changing environmental
conditions express a strong demand for new institutional
arrangements. family farm in China is under the condition
of mature social economy and technology, and with the
continuous opening of rural production factor market and
the growing development of agricultural productive service
organizations, family farms in China are gradually
transformed from traditional farmers and become the
leading economic subject of modern agricultural production
and operation, and will contribute to China's agricultural
industry in the future Powerful power [6].

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES
OF FURTHER RESEARCH

Family farm is a kind of special institutional arran$
gement. Its formation is the result of the change of trading
environment, the change of agricultural management mode,
and the pursuit of different goals by different interest groups.
Combined with the knowledge of new institutional
economics, this paper draws the following conclusions
through sorting out and analyzing:

The guidance of the national government and leading
interest groups is the macro driving force for the formation
of family farms. Among them, the internal demand for
economic interests of farmers and various contractual
parties is the main cause, while the change of mainstream
ideas, factor conditions and institutional environment are
the external factors for the generation of family farms, and
the change of external environment conditions accelerates
the generation and innovation of family farm system.

Reducing the transaction cost of family farms is the key
to the development of family farms. The development of
family farms in our country is in the primary stage. The
institutional environment around family farms is still not
perfect, the opportunistic behavior of farmers and
contractual parties in the transaction, the adaptability of
farmers to the new system and other problems lead to the
high cost of the system of family farms.

The vitality of family farm lies in ensuring that the
farmers who leave the land get stable employment and have
high profits. The imperfect employment conditions and
social security system of farmers increase the dependence
of farmers on the land. If the farm operators want to obtain
the land, they must pay not less than the expected income
of farmers on the land, plus the increase of land, capital and
technical factors due to the expansion of scale, which makes
the operation of family farms face higher costs. From the
perspective of opportunity cost, the minimum scale of
farmers engaged in family farms should not be less than their
income.

The generation of family farms is a dynamic choice
process for farmers to engage in and expand agricultural
scale management. If the problems caused by various
constraints can be effectively eliminated and the system

environment for generation can be improved, the generation
power of family farms will be enhanced. On the contrary,
those family farms that survive in the adverse environment
may also "return" to small farmers, so the generation of
family farms The driving force will be weakened.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Основную роль в финансовом обеспечении бизнеса в рыночной системе выполняют банки. В услоA

виях необходимости хозяйственной модернизации задача взаимодействия и сбалансированного развиA

тия банковского и реального секторов экономики приобретает принципиальное значение. Особенно осA

трой в настоящее время является проблема преодоления рассогласованности интересов банков и малого

бизнеса в кредитных отношениях. На фоне постоянно растущего числа малых и средних предприятий в

Азербайджане вклад последних в экономическое развитие страны пока недостаточен. Причина этого в

том, что экономика зависит от нефтяного сектора. Одним из факторов, препятствующих развитию МСП,

является плохой доступ к финансовым ресурсам. Следует отметить, что различные международные оргаA

низации испытывают трудности с привлечением финансовых ресурсов, необходимых для развития своA

его бизнеса, при оценке деловой среды в стране. Поэтому МСП пытаются решить свои финансовые проA

блемы за счет увеличения внутренних ресурсов. Но это не полностью поддерживает их развитие. В ходе

исследования автором был проведен сравнительный анализ кредитных портфелей банков АзербайджаA

на, выявлены тенденции в структуре кредитных вложений в реальный сектор по кредитным организаA

циям, а также негативные тенденции в кредитовании малого и среднего бизнеса.

Для более эффективного регулирования банковского кредитования МСП требуется более гибко проA

водить учетную политику, стимулирующую данный тип предпринимательства. Учетная политика креA

дитных учреждений в данном сегменте должна стимулировать у предприятий малого и среднего бизнеA

са увеличиение внутренних инвестиций на национальном рынке. В этом контексте должны поддержиA

ваться максимально низкие ставки по кредитам для предприятий потребительского сектора, производяA

щих предметы первой необходимости и продукты питания. Также, на наш взгляд, с целью изучения соA

стояния банковского кредитования малого и среднего бизнеса в стране, необходимо взглянуть на развиA

тие ситуации на кредитном рынке. В результате первой девальвации в экономике страны в 2015 году

произошла долларизация депозитного и кредитного портфеля. После второй девальвации произошло

отклонение от стабильного состояния банковской системы. Долгосрочная активность в банковском секA

торе снизилась на фоне замедления общего экономического роста в стране.Поэтому автором предлагаA

ется комплекс мер по регулированию кредитных рисков банков на ближайший период.

Banks play a major role in the financial provision of business in the market system. In the context of the need

for economic modernization, the task of cooperation and balanced development of banking and real sectors of

the economy is of fundamental importance. The problem of overcoming the inconsistency of interests of banks

and small businesses in credit relations is particularly acute at present. Against the backdrop of the everAgrowing

number of small and mediumAsized enterprises in Azerbaijan, their contribution to the country 's economic

development is still insufficient. The reason for this is that the economy depends on the oil sector. Poor access to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проведения исследований, связанных

с вопросами банковского кредитования субъектов ма$
лого и среднего предпринимательства в современной
экономической науки все еще остается неизменной.

Для успешного выполнения своей функции данная
инфраструктура должна быть способной решать мно$
гоцелевые задачи диверсифицированного экономичес$
кого развития, и что в настоящее время являяется од$
ной из приоритетных задач правительства Азербайд$
жанской республики. Во всех странах с рыночной эко$

financial resources is one of the obstacles to SME development. It should be noted that various international

organizations have difficulties in attracting the financial resources necessary for the development of their business

in assessing the business environment in the country. SMEs are therefore trying to solve their financial problems

by increasing domestic resources. But this does not fully support their development. During the study, the author

conducted a comparative analysis of credit portfolios of banks of Azerbaijan, revealed trends in the structure of

credit investments in the real sector by credit institutions, as well as negative trends in lending to small and

mediumAsized businesses.

Better regulation of bank lending to SMEs requires a more flexible accounting policy that encourages this

type of entrepreneurship. The accounting policy of credit institutions in this segment should encourage small

and mediumAsized businesses to increase domestic investment in the national market. In this context, credit

rates should be kept as low as possible for consumer sector enterprises producing basic necessities and food.

Also, in our opinion, in order to study the state of bank lending to small and mediumAsized businesses in the

country, it is necessary to look at the development of the situation in the credit market. As a result of the first

devaluation in the economy of the country in 2015, the deposit and loan portfolio was dolarized. After the second

devaluation there was a deviation from the stable state of the banking system. LongAterm activity in the banking

sector has declined against the background of slowing overall economic growth in the country. Therefore, the

author proposes a set of measures to regulate credit risks of banks for the nearest period.

Основну роль у фінансовому забезпеченні бізнесу в ринковій системі виконують банки. В умовах неA

обхідності господарської модернізації завдання взаємодії та збалансованого розвитку банківського і

реального секторів економіки набуває важливого значення. Особливо гострою нині є проблема подоланA

ня неузгодженості інтересів банків і малого бізнесу в кредитних відносинах. На тлі постійно зростаючоA

го числа малих і середніх підприємств в Азербайджані внесок останніх в економічний розвиток країни

поки що недостатній. Причина цього в тому, що економіка залежить від нафтового сектора. Одним з факA

торів, що перешкоджає розвитку МСП, є поганий доступ до фінансових ресурсів. Слід зазначити, що різні

міжнародні організації зазнають труднощів із залученням фінансових ресурсів, необхідних для розвитA

ку свого бізнесу, під час оцінювання ділового середовища в країні. Тому МСП намагаються вирішити свої

фінансові проблеми за рахунок збільшення внутрішніх ресурсів. Але це не повністю підтримує їх розвиA

ток. У ході дослідження автором було проведено порівняльний аналіз кредитних портфелів банків АзерA

байджану, виявлено тенденції в структурі кредитних вкладень у реальний сектор по кредитним оргаA

нізаціям, а також негативні тенденції в кредитуванні малого та середнього бізнесу.

Для більш ефективного регулювання банківського кредитування МСП потрібно більш гнучко провоA

дити облікову політику, що стимулює цей тип підприємництва. Облікова політика кредитних установ в

даному сегменті повинна стимулювати у підприємств малого і середнього бізнесу збільшувати внутрішні

інвестиції на національному ринку. У цьому контексті повинні підтримуватися максимально низькі ставки

по кредитах для підприємств споживчого сектора, які виробляють предмети першої необхідності і проA

дукти харчування. Також, на наш погляд, з метою вивчення стану банківського кредитування малого і

середнього бізнесу в країні, необхідно поглянути на розвиток ситуації на кредитному ринку. В резульA

таті першої девальвації в економіці країни в 2015 році відбулася доларизація депозитного та кредитного

портфеля. Після другої девальвації відбулося відхилення від стабільного стану банківської системи. ДовA

гострокова активність у банківському секторі знизилася на тлі уповільнення загального економічного

зростання в країні. Тому автором пропонується комплекс заходів із регулювання кредитних ризиків банків

на найближчий період.

Ключевые слова: бизнес, малый и средний бизнес, кредитование, банковское кредитование, девальвация,
экспансивная кредитная политика.
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експансивна кредитна політика.

номикой развитие малого и среднего бизнеса стало важ$
ным, а зачастую и даже более важным приоритетом эко$
номической политики. Это связано с очень важной ро$
лью малого и среднего бизнеса в экономической жизни
страны. В развитых странах доля малого и среднего биз$
неса в формировании валового внутреннего продукта в
большинстве случаев возрастает до 75—80%. Именно
поэтому государство поддерживает всестороннее раз$
витие малого и среднего бизнеса и создает все возмож$
ные условия для его развития. Данные аспекты создали
предпосылки для нашего исследования.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В работах Панова Г.С. "Кредитная политика ком$
мерческого банка", Черноуцан Е.Ф. "Франция: Государ$
ство поддерживает малое и среднее предприниматель$
ство, а также Шубина Е.А., Николаева Ю.Р., Плужни$
кова Н.В. "Роль малого и среднего высокотехнологич$
ного предпринимательства в формировании инноваци$
онного потенциала Воронежской области ", где были
широко освещены вопросы банковского стимулирова$
ния и кредитования малого и среднего предпринима$
тельства.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель статьи — проанализировать особенности со$

стояния банковского кредитования малого и среднего
предпринимательства в Азербайджане в современных
условиях и подготовить рекомендации для дальнейше$
го совершенствования этого процесса с учетом актуаль$
ных задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Одним из важных условий развития малого и сред$
него бизнеса и организации его нормальной деятель$
ности является наличие кредитных ресурсов в стра$
не. Стратегическая дорожная карта развития финан$
совых услуг в Азербайджанской Республике, подпи$
санная Президентом Азербайджанской Республики 6
декабря 2016 года, определяет конкретные цели и за$
дачи для развития малого и среднего бизнеса и биз$
неса в целом [1, стр. 5]. Как показано в этом докумен$
те, после девальвации 2015 года активность инвесто$
ров, эмитентов и кредиторов на финансовом рынке
страны была ограничена. В результате ослабления
потенциальных инвесторов и кредиторов произошли
задержки и негативные тенденции в развитии малого
и среднего бизнеса, и многие предприятия были зак$
рыты. Были случаи неэффективного распределения
финансовых ресурсов в экономике, что оказывает не$
гативное влияние на деятельность малого и среднего
бизнеса.

Стратегическая дорожная карта устанавливает
главные цели и приоритеты для оживления рынков ка$
питала и денег, создания благоприятных условий для
участников рынка и стимулирования развития мало$
го и среднего бизнеса для устранения негативных по$
следствий этих недостатков в экономике страны [1,
стр. 5].

С целью изучения состояния банковского кредито$
вания малого и среднего бизнеса в стране, необходимо
взглянуть на развитие ситуации на кредитном рынке. В
результате первой девальвации в экономике страны в
2015 году произошла долларизация депозитного и кре$
дитного портфеля. После второй девальвации произош$
ло отклонение от стабильного состояния банковской
системы. Долгосрочная активность в банковском сек$
торе снизилась на фоне замедления общего экономи$
ческого роста в стране.

Платежеспособность должников снизилась на фоне
замедления общего экономического роста с ростом кре$
дитных рисков. Из$за высокой доли малого и среднего
бизнеса в существующем кредитном портфеле на рын$
ке кредитования банки начали реструктуризацию кре$
дитов для управления существующими рисками, вклю$
чая снижение долгового бремени [1, стр. 9]. Несмотря
на некоторые положительные результаты принятых
мер, сохранялась макроэкономическая неопределен$
ность, повышая резервные требования банков к кредит$
ным рискам. В результате общий коэффициент доста$
точности капитала приблизился к установленным ми$
нимальным стандартам, и, по данным ЦБ Азербайджа$
на, в 2015 году этот показатель снизился на 4,2 процен$
тного пункта до 14,7%.

Оперативная и комплексная оценка кредитных
рисков, возникающих на общем рынке, связана с
кредитованием малого и среднего бизнеса, а также
формированием основных элементов системы обме$
на кредитной информацией с целью стимулирова$
ния финансовой дисциплины субъектов хозяйство$
вания.

По данным Центрального банка Азербайджана, в
2015 году наметились негативные тенденции в кредито$
вании малого и среднего бизнеса. Причиной этого была
низкая прибыльность банковского сектора, снижение
коэффициента достаточности капитала на 20%, а так$
же возросшее несоответствие между здоровыми и чув$
ствительными к риску банками. Во время кризиса по$
явились новые проблемы, которые представляют потен$
циальную угрозу для долгосрочной функциональности
банковской системы. К ним относятся: замедление об$
щего экономического роста; долларизация экономики;
усиливающееся давление на финансовое положение
финансовых учреждений; ухудшение качества кредит$
ного портфеля, быстрое сокращение кредитного рын$
ка и др.

По данным ЦБ Азербайджана, долларизация кре$
дитов увеличилась с 27% до 50% к концу 2015 года, а
долларизация депозитов увеличилась с 50% до 80%. За
два года, то есть по сравнению с 2014 годом, показате$
ли как депозитов, так и кредитов на начало 2016 года
кардинально изменились. Так, в первом квартале 2016 го$
да объем кредитов в национальной валюте составил
13,5 миллиарда манатов, сократившись за два года на
25,3 процента и составил 10,1 миллиарда манатов. Кре$
диты в иностранной валюте за тот же период увеличи$
лись до 2 млрд долларов США к концу первого кварта$
ла 2015 года и достигли 8,0 млрд долларов США, а за$
тем сократились на 1,7 млрд долларов США в первом
квартале 2016 года. За соответствующий период объем
вкладов в национальной валюте сократился на 46%, т.е.
с 7,7 миллиарда манатов до 4,2 миллиарда манатов. За
тот же период депозиты в иностранной валюте увели$
чились на 8,5% с 9,9 млрд долларов США до 10,7 млрд
долларов США.

Негативные процессы, имевшие место в течение
года, усилили давление на состояние капитала банков.
2014 год банковский сектор завершил с убытком в
351 млн манатов, а чистая прибыль для банковского
сектора составила 381 млн манатов. В условиях, когда
банки сталкиваются с этими негативными тенденция$
ми, нормальное кредитование малого и среднего биз$
неса стало сложной задачей. Тем не менее, банки были
в состоянии кредитовать свою экономику в максималь$
но возможной степени во время кризиса и в другие вре$
мена, то есть до и после кризиса. Таким образом, не$
смотря на то, что в 2012—2017 гг. в стране наблюда$
лось нестабильность кредитования экономики кредит$
ными организациями, тем не менее кредитование про$
водилось как государственными, так и частными бан$
ками (см. табл. 1).

В течение первых четырех лет анализируемого пе$
риода, в 2012—2015 годах, общий объем кредитного
портфеля увеличивался, но в течение следующих двух
лет уже наблюдалось снижение.

Как видно из таблицы, кредитование экономики в
2017 году не достигло докризисных уровней. Следует
отметить, что за прошедшие годы большая часть обще$
го кредитования экономики была сделана именно част$
ными банками. Так, доля частных банков в общем объе$
ме кредитов составляла в 2012 году 63,6%, в 2013 году
62,8%, в 2014 году 64%, в 2015 году 63,8%, в 2016 году
62,2% и 74% в 2017 году. Доля небанковских кредитных
организаций была высокой по этому показателю. Так,
с 2012 по 2017 год оно составила соответственно по го$
дам 2,6%, 2,8%, 2,8%, 2,6%, 2,9% и 3,5%.

За период 2012—2016 гг. доля государственных бан$
ков в общем объеме кредитов изменилась между 33,1%
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и 35%, но в 2017 году этот показатель снизился уже до
22,5%. Вместе с тем, за анализируемые годы около 30%
от общего объема кредитов в национальной экономике
было предоставлено банками с иностранным капиталом.
Так, уровень кредитных вложений банков с иностран$
ным капиталом по годам был следующим: в 2012 году
27,7%, в 2013 году 29,9%, в 2014 году 30,1%, в 2015 году
29,4%, в 2016 году 26,3% и в 2017 году 29,8%.

Доля кредитов, предоставленных банками со 100%
иностранным капиталом, в кредитовании иностранных
банков в 2012 году составляла 6,2%, в 2013 году 6,7%, в
2014 году 7,5%, в 2015 году 7,2%, в 2016 году 7,6% и в
2017 году 8,5%.

Анализ показывает, что в 2016—2017 гг. сокраще$
ние кредитных вложений было связано с общим спадом
в экономике страны и негативными тенденциями в бан$
ковском секторе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги статьи, отметим, что с ростом

экономической динамики, кредитование реального
сектора будет также увеличиваться. Проведение эк$
спансивной кредитной политики Банком станет не$
обходимостью. В то же время, кредитование малого
и среднего бизнеса также возможно за счет улучше$
ния инфраструктуры кредитной системы и большей
интеграции в нее финансовых учреждений [3, стр.
216].

Параллельно, розничный банкинг должен быть пре$
образован в более сложный продукт и профессиональ$
ное управление портфелем, отказавшись от применения
традиционной модели срочных депозитов, с целью фор$
сирования более доступной среды по кредитованию ма$
лого и среднего бизнеса.

Предложение более совершенных банковских
продуктов корпоративным клиентам, особенно для
малого и среднего предпринимательства, по нашему
мнению, сможет ускорить развитие предприниматель$
ства.
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№ Кредиторы и 
показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Всего кредитных 
вложений 

12243.2 15422.9 18542.6 21730.4 16444.6 12860.8 

2 В том числе 
государственные 
банки (млн человек) 

4137.1 5300.4 6143.8 7289.3 5749.2 2855.7 

3 Удельный вес,% 33.8 34.4 33.1 33.6 35.0 22.5 
4 Частные банки (млн 

манатов) 
7785.5 9689.4 11873.6 13875.2 10222.0 9512.8 

5 Удельный вес,% 63.6 62.8 64.0 63.8 62.2 74.0 
6 Банки с иностранным 

капиталом 
      

7 Миллион манатов 3394.0 4612.5 5580.1 6394.1 4328. 8 3829.1 
8 удельный вес,% 27.7 29.9 30.1 29.4 26.3 29.8 
9 Банки со 100% 

иностранным 
капиталом 

      

10 Миллион манатов 759.3 1034.7 1388.6 1564.5 1248.8 1091.9 
11 удельный вес,% 6.2 6.7 7.5 7.2 7.6 8.5 
12 Небанковские 

кредитные 
организации 

      

13 Миллион манатов 321.1 433.1 525.2 566.0 473.4 452.3 
14 Удельный вес,% 2,6 2.8 2.8 2.6 2.9 3.5 
 

Таблица 1. Структура кредитных вложений в реальный сектор по кредитным организациям
в Азербайджанской Республике за 2012—2017 гг.

Источник: составлено автором на основании данных Центрального банка [2].
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE INVESTIGATION INTO THE FOOD SECURITY OF A COUNTRY

Глобалізація світового ринку та посилення відкритості національних економік вимагають адекватного реA
агування на мінливі виклики та передбачати вплив швидкозмінних чинників екзогенного та ендогенного рівнів
на формування продовольчої безпеки країн. У статті аргументовано, що прийняття рішень про розроблення
інструментарію управління продовольчою безпекою країни має грунтуватись на результатах аналітичної оцінA
ки стану, тенденцій та перспектив розвитку чинників, які на неї впливають та формують. Розроблена методиA
ка дослідження продовольчої безпеки країни включає такі етапи: 1) оцінювання стану продовольчого забезпеA
чення (обчислення соціальноAекономічних показників та індикаторів; оцінка основних ризиків; переведення
показників, індексів, коефіцієнтів ризику у стандартизовані частинні коефіцієнти; агрегування частинних
коефіцієнтів); 2) аналіз існуючих трендів (перевірка динамічних рядів показників та індикаторів продовольA
чої безпеки на наявність трендів; визначення регіонів, які залежать від виробництва продовольства в інших
регіонах); 3) дослідження продовольчих взаємозалежностей регіонів (розподіл регіонів за ступенем залежA
ності від виробництва в інших регіонах); 4) ідентифікацію чинників впливу на продовольчу безпеку (ідентифіA
кація чинників; оцінка тісноти зв'язку); 5) оцінювання загроз формування продовольчої безпеки (оцінка риA
зиків продовольчій безпеці; багатофакторне групування регіонів за джерелами ризиків безпеки). ОбгрунтоваA
но, що систематизація результатів аналізу за запропонованою методикою забезпечить цілісне уявлення про
стан продовольчої безпеки у поточний момент часу, сприятиме визначенню можливих трендів у разі сталості
зовнішніх умов, виявленню потенційних загроз та обгрунтуванню перспективних напрямів зміцнення продоA
вольчої безпеки. На цій основі стане можливим визначення потенціалу її забезпечення за рахунок максимальA
но повного використання наявних у країні ресурсів та посилення конкурентних позицій вітчизняних товароA
виробників на європейських та світових продовольчих ринках.

The globalization of the world market and the increasing openness of national economies require an adequate
response to the changing challenges as well as anticipation of the impact of rapidly changing exogenous and
endogenous factors on the formation of food security of countries. It is argued that decisionAmaking regarding the
development of the tools for managing the food security of a country should be based on the results of an analytical
assessment of the state, trends and prospects of the factors that influence and shape it. The developed methodology
for the investigation into the food security of a country includes the following stages: 1) assessment of the state of food
security (calculation of socioeconomic indicators and indices; assessment of the main risks; transformation of indicators,
indices, risk factors into standardized partial coefficients; aggregation of partial coefficients); 2) analysis of existing
trends (check of the time series of food security indicators for trends; identifying regions that depend on food production
in other regions); 3) studying of food interdependencies of regions (division of regions by degree of dependence on
production in other regions); 4) identification of factors affecting food security (identification of factors; assessment of
the strength of relationship); 5) assessment of threats to the formation of food security (risk assessment of food security;
multifactorial grouping of regions by sources of security risks). It is substantiated that the systematization of the
results of the analysis according to the proposed methodology will provide a whole picture of the situation with food
security at present, facilitate the identification of possible trends in the context of stable external conditions, as well
as identify potential threats and give grounds for promising directions for strengthening food security. On this basis,
it will be possible to determine the potential of its provision by maximizing the use of available resources in a country
and strengthening the competitive position of domestic producers in the European and world food markets.

Ключові слова: продовольча безпека, чинники формування продовольчої безпеки, ресурсне забезпечення,
аграрне виробництво, сталий розвиток.

Key words: food security, factors of the food security formation, resource provision, agricultural production,
sustainable development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Продовольча безпека є детермінантою сталого роз$

витку України. Прийняття рішень щодо формування
ефективного інструментарію управління продовольчою
безпекою країни має грунтуватись на результатах ана$
літичного дослідження стану, тенденцій та перспектив
розвитку основних чинників, які на неї впливають та

формують. До уваги слід брати трансформації, харак$
терні як для вітчизняної економіки загалом та агропро$
мислового сектору зокрема, так і сучасні тренди роз$
витку європейських і світових аграрних ринків. Врахо$
вуючи зазначене, своєчасність та об'єктивність методо$
логічного забезпечення дослідження продовольчої без$
пеки країни набувають особливої актуальності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічному обгрунтуванню проце$

су формування продовольчої безпеки країни присвяче$
но праці багатьох вітчизняних дослідників. Зокрема
особливу увагу цій проблемі приділено у своїх працях
такими вченими: О. Батигіна [1], О. Вітер [8], О. Горняк
[3], А. Даниленко [4], О. Дармограй [6], В. Зіновчук [5],
Г. Калетнік [6], О. Кондра [7], О. Мартин [8], Н. Попроз$
ман [9], О. Скидан, С. Ревенко [12], А. Рудич [13],
П. Скрипчук [14], С. Урба [16], Л. Тарасович [18], В. Тка$
чук [25], А. Шевченко, О. Шевченко [17], М. Яремова
[18] та ін. Наукові здобутки вказаних дослідників фор$
мують підгрунтя для забезпечення ефективних науко$
во$прикладних розробок у сфері продовольчої безпе$
ки країни. Водночас методологічне супроводження цьо$
го процесу, інструментарій якого буде адекватним рин$
ковим умовам на тлі посилення викликів глобалізації,
сприятиме якісному й кількісному аналізу очікуваних
стратегічних змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методологічних

основ дослідження продовольчої безпеки країни в умо$
вах трансформаційних зрушень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підбір методів дослідження має бути похідним від

цілей та завдань його проведення. Враховуючи резуль$
тати узагальнення існуючих напрямів вивчення питань
забезпечення продовольчої безпеки, виділено низку
цілей проведення відповідного дослідження.

По$перше, це встановлення, чи повною мірою забез$
печуються внутрішні потреби у продовольстві за раху$
нок власного виробництва [3, с. 19; 7; 12—14]. О. Гор$
няк та О. Салюк$Кравченко таке дослідження пропо$
нують проводити у розрізі видів продуктів харчування,
каналів постачання, а також враховуючи рівень задо$
волення фізіологічних потреб різних верств населення
[3, с. 19]. О. Скрипчук та О. Хоменко, крім доступності,
окремо виділяють безпечність продуктів харчування для
здоров'я людини [14, с. 98—99].

По$друге, окремим напрямом дослідження продо$
вольчої безпеки є аналіз міжрегіональних залежностей
обсягів виробництва аграрної продукції. Він полягає у виз$
наченні, чи впливає обсяг виготовленої продукції в одно$
му регіоні на рівень продовольчої безпеки в інших [3; 19].

По$третє, одним із напрямів аналізу досліджуваної
проблематики є моніторинг загроз продовольчій безпеці,
що передбачає якісний аналіз та кількісне оцінювання
ризиків [12; 14; 18]. Ідентифікацію загроз визначено ціллю
кількісного оцінювання продовольчої безпеки за мето$
дикою Продовольчої та сільськогосподарської органі$
зації ООН (FAO), яка передбачає оцінку поточного рівня
та динаміки індикаторів безпеки [20]. Серед потенційних
ризиків виділяють ризики зниження обсягів виробницт$
ва продуктів харчування та сільськогосподарської сиро$
вини, ринкові ризики підвищення цін на продовольство
із урахуванням темпів росту доходів домогосподарств,
ризики зміни структури споживання у бік дисбалансу
раціону, ризики зниження реальних доходів населення
[14, с. 101]. Одні із найвагоміших ризиків зниження про$
довольчої безпеки пов'язані із процесами формування
ринку землі. Однак питання кореляції продовольчої без$
пеки країни та запровадження ринку землі досліджуєть$
ся виключно у наукових працях, присвячених земельній
проблематиці (наприклад, [4, с. 14; 9; 8, с. 168—169]), тоді
як у публікаціях з тематики забезпечення продовольчої
безпеки такий взаємозв'язок не вивчається.

По$четверте, до цілей дослідження продовольчої
безпеки відносять визначення рівня імпортозалежності
України, особливо у розрізі основних видів продуктів
харчування [3, с. 19].

По$п'яте, завданням дослідження продовольчої без$
пеки є визначення регіонів, які найвагомішу роль у за$

безпеченні населення країни продовольством [3, с. 19].
Іншою за формулюванням, але, на наш погляд, тотож$
ною за змістом, є також ціль дослідження, пов'язана
визначенням сильних і слабких сторін окремих країн
[21]. Такий підхід передбачає поєднання традиційних
методів оцінювання із методами порівняння.

По$шосте, серед завдань дослідження продоволь$
чої безпеки виділяють оцінку фізичної (із урахуванням
регіонального розподілу та карт транспортування), еко$
номічної (враховуючи доходи населення) та соціальної
(сталість харчування й стабільність продовольчого) до$
ступності продовольства [1, с. 25; 14, с. 98; 16, с. 107; 3,
с. 19]. З огляду на визначальну роль ресурсного потен$
ціалу у процесі формування та забезпечення продоволь$
чої безпеки, ще одним напрямом дослідження продо$
вольчої безпеки країни у цілому та окремому регіоні
зокрема має бути оцінка того, наскільки повно та ефек$
тивно використовується ресурсний потенціал.

Відтак, узагальнюючи результаті огляду існуючих
підходів до вивчення проблематики продовольчої безпеки
країни, можна виділити шість основних цілей аналітичного
дослідження сучасного стану та тенденцій зміни рівня про$
довольчої безпеки України: 1) визначення того, наскільки
повно внутрішні потреби у продовольстві забезпечуються
вітчизняним виробництвом; 2) виявлення міжрегіональних
взаємозв'язків між рівнем продовольчої безпеки та обся$
гами виробництва аграрної продукції; 3) ідентифікація заг$
роз продовольчій безпеці; 4) аналіз імпортозалежності Ук$
раїни та визначення факторів світових ринків, які мають
вплив на рівень національної продовольчої безпеки; 5)
аналіз доступності продовольства для населення України;
6) оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарського ви$
робництва та кількісне вимірювання ступеня його реалізації
вітчизняними товаровиробниками.

Перелічені вище напрями дослідження спираються
на систему фінансово$економічних показників, які або
відображають рівень продовольчої безпеки, або є
кількісними оцінками чинників, що на неї впливають. У
деяких наукових працях розрізняють показники та інди$
катори продовольчої безпеки [1; 16]. Показники відоб$
ражають реальний стан (рівень) продовольчої безпеки,
тоді як індикатори — бажаний стан [1, с. 25]. Згідно із
[16], рівні індикаторів визначено законодавчої базою
України у вигляді норм та нормативів. Аналогічний
підхід до розуміння індикаторів продовольчої безпеки
запропоновано Г. Калетніком та О. Дармограєм, які виз$
начають їх як "орієнтири розвитку, що відображають
межу негативних процесів, подаючи сигнали учасникам
ринку про можливі несприятливі сфери, зниження гло$
бального рівня національної безпеки" [6, с. 8].

Серед тлумачень терміну "показник" найбільш адап$
тованим до проблематики даного дослідження є визначен$
ня показника як кількісної характеристики властивості
системи. Індикатори у кількісному вираженні відобража$
ють перебіг процесу або стан системи. На нашу думку, пер$
винними є показники продовольчої безпеки, які надають
кількісну оцінку, по$перше, тих чи інших форм прояву без$
пеки та, по$друге, факторів, що впливають на неї. Визна$
чення рівня продовольчої безпеки передбачає порівняння
фактичних значень показників із бажаними. У формалі$
зованому вигляді таке порівняння грунтується на обчис$
ленні відносних показників та коефіцієнтів, які є індика$
торами продовольчої безпеки. Натомість, величини, які
відображають бажані значення показників продовольчої
безпеки, є нормативами (від норматив — показник норми;
норма — встановлена міра, розмір чогось. Крім того, до
індикаторів продовольчої безпеки доцільно включити
відносні показники, які визначаються як відношення різних
показників продовольчої безпеки, значення яких мають
бути максимально наближеними один до одного. Прикла$
дом такого типу індикаторів є коефіцієнти самозабезпе$
ченості, які обчислюються як відношення обсягів вироб$
ництва до обсягів споживання і зазначені показники ма$
ють бути максимально наближеними один до одного.
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Отже, аналіз продовольчої безпеки передбачає, по$
перше, визначення показників, які надають кількісну ха$
рактеристику процесам та явищам, що її формують, по$
друге, визначення нормативів (нормативних значень)
цих показників та, по$третє, обчислення індикаторів
продовольчої безпеки, що відображають розбіжність
між фактичним та бажаним значеннями показників без$
пеки. Підсумком кількісної оцінки продовольчої безпе$
ки є інтегральні коефіцієнти, які агрегують значення ча$
стинних індикаторів у синтетичні коефіцієнти продо$
вольчої безпеки. Запропоновану ієрархію кількісних
оцінок узагальнено на рисунку 1.

Враховуючи запропоновану ієрархію кількісних оцінок
продовольчої безпеки можна стверджувати, що базою її
аналітичного дослідження є саме показники безпеки. Пе$
релік таких показників визначається сукупністю процесів,
об'єктів та явищ, які формують продовольчу безпеку. Для
врахування всіх джерел продовольчої безпеки із одночас$
ним уникненням їх дублюванням, здійснено аналіз існую$
чих методик її оцінювання. До таких методик включено як
національні та міжнародні методичні підходи, так й мето$
дики, розроблені економістами$аграрниками.

У закордонній практиці використовуються методи оц$
інки, які передбачають обчислення інтегрального показни$
ка продовольчої безпеки. Найбільш вживаними серед них є
методики FAO, дослідження витрат домогосподарств
(HESM), оцінки дієтичного харчування (DIA), експертного
оцінювання загроз продовольчій безпеці (FIEMS) (рис. 2).

Для формування цілісної системи показників про$
довольчої безпеки, їх доцільно розподілити залежно від
ролі у формуванні безпеки. Враховуючи методологію
структурного моделювання, процес формування продо$
вольчої безпеки можна представити як поетапне пере$
творення вхідних параметрів (сигналів) на вихідні ре$
зультати. Вхідними сигналами є ресурсний потенціал
країни (регіону). Вихідні сигнали — це безпосередньо
рівень продовольчої безпеки, який у кількісному виразі
набуває вигляду її індикаторів.

Процес перетворення ресурсів на продовольчу
безпеку підпадає під вплив двох типів чинників, а саме:
1) чинників прямого впливу — процесів, які беруть
безпосередню участь у перетворення входів на вихо$
ди; 2) чинників опосередкованого впливу — факторів,
які впливають на ефективність перетворення входів на
виходи. До процесів, під час яких формується безпека
(тобто відбувається трансформація входів у виходи),
доцільно віднести а) виготовлення продовольчої про$
дукції (включає виробництво сільськогосподарської
продукції, її переробку), б) розподіл наявного продо$

вольства (розподіл між регіонами, форму$
вання кон'юнктури на внутрішніх продо$
вольчих ринках), в) споживання продуктів
харчування. Серед чинників прямого впли$
ву необхідно також враховувати ефек$
тивність діяльності аграрних (передусім,
сільськогосподарських) виробників. У
кількісному вираженні більшість чинників
прямої дії набувають вигляду індикаторів
продовольчої безпеки. До основних чин$
ників, які не формують, однак суттєво
впливають на рівень продовольчої безпе$
ки, належать кон'юнктура на світових рин$
ках, внутрішня та міжнародна політика (у
сфері ринкового, зокрема, митного, регу$
лювання, податкова та фіскальна політи$
ка, політика щодо запровадження ринку
землі), інфляційні процеси у державі.

Наступним питанням методики дослід$
ження проблем забезпечення продовольчої
безпеки є напрями та методи дослідження.
Узагальнюючи раніше перелічені цілі, мож$
на виділити його п'ять ключових напрямків
дослідження продовольчої безпеки: 1. Оці$
нка сучасного стану продовольчої безпеки.

Для цього використовуються спеціальні методики її оці$
нювання. Крім того, важливо грамотно та максимально
точно інтерпретувати отримані результати та надати їх
візуалізацію. 2. Аналіз динаміки показників та індикаторів
продовольчої безпеки. На базі результатів аналізу дина$
міки перевіряється гіпотеза про існування тренді та у разі
їх виявлення слід побудувати сценарні прогнози, які
відображають перспективи розвитку всіх сфер, де фор$
мується продовольча безпека але за умови сталості інших
чинників. Тут же слід ранжирувати регіони залежно від
їх внеску у продовольчу безпеку країни [3, с. 19]. 3. Аналіз
взаємозалежності між обсягами виробництва та спожи$
ванням продовольчої продукції у межах регіонів. На цьо$
му етапі ідентифікуються регіони України, продовольча
безпека яких залежить від обсягів виробництва в інших
регіонах. 4. Виявлення факторів, які впливають на рівень
продовольчої безпеки. 5. Аналіз та оцінювання ризиків
продовольчої безпеки. У цьому випадку слід використо$
вувати методичний інструментарій ризик$менеджменту.

Найбільш дискусійним є питання методичного підхо$
ду до оцінювання рівня продовольчої безпеки, в основі
якого лежать її індикатори. Зокрема, виділено три скла$
дові методики оцінювання, за якими різняться більшість
підходів. До таких складових належать перелік показ$
ників (індикаторів) продовольчої безпеки; методи, що ле$
жать в основі процедури оцінювання, та напрямки їх ви$
користання; методичний підхід до агрегування частинних
показників (індикаторів) в інтегральний синтетичний по$
казник. Що стосується системи показників та індика$
торів, авторське бачення їх переліку відображено у таб$
лиці 1. У деяких наукових працях, присвячених оціню$
ванню продовольчої безпеки, мова йде про обчислення
та аналіз динаміки її індикаторів, тоді як узагальнений
показник продовольчої безпеки не розраховується [6; 7].
На нашу думку, відповідні дослідження належать до про$
цедури аналізу динаміки показників та індикаторів про$
довольчої безпеки, не до її кількісного оцінювання.

Серед основних недоліків багатьох використовува$
них методів оцінювання рівня продовольчої безпеки слід
виділити (табл. 2):

1. Високий рівень суб'єктивізму у разі визначення
вагомості складових безпеки експертними методами.
Для усунення цього недоліку у процесі визначення ва$
гомості слід використовувати математичні методи, зок$
рема метод кореляційного аналізу;

2. У той час, як показники та індикатори продоволь$
чої безпеки є неперервними величинами, їх бальні оцін$
ки, що використовуються в абсолютній більшості ро$
сійських методик, — це дискретні величини. У дослід$

Рис. 1. Структура кількісних оцінок продовольчої безпеки

Джерело: власні дослідження.
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женні для переведення абсолютних зна$
чень показників та індикаторів у без$
розмірні стандартизовані пропонується
використати методи нечіткої логіки. Пере$
вагою їх використання є можливість агре$
гування вже стандартизованих частинних
коефіцієнтів у єдиний інтегральний ко$
ефіцієнт. Розмірність як частинних, так й
інтегрального коефіцієнтів за такого
підходу буде однакова: у межах 0—1.

Метою дослідження продовольчої без$
пеки у контексті цього дослідження є не
стільки розробка універсальної методики
її кількісного оцінювання, скільки глибо$
ке вивчення її стану та динаміки, врахову$
ючи максимально широкий спектр чин$
ників. Узагальнюючи теоретико$мето$
дичні положення теорії нечітких множин,
можна запропоновувати такий алгоритм
оцінювання рівень продовольчої безпеки:

1) визначення системи показників та
індикаторів продовольчої безпеки, які до$
цільно розподілити на такі, що характерні
для сфер ресурсного забезпечення, вироб$
ництва та споживання. Окремім цього, слід
виділити категорію оцінок, що відобража$
тимуть рівень ризиковості несприятливих
коливань основних показників та індика$
торів. До таких оцінок належить ко$
ефіцієнт семіваріації, що відображає варі$
ацію коливань показника навколо його се$
реднього значення у несприятливий для
країни бік. Чим вище значення цього коефі$
цієнта, тим вищий ризик та тим нижчий
рівень продовольчої безпеки. У результаті
буде сформовано вектор показників та
індикаторів продовольчої безпеки Х:
 { }ni xxxxX ...,,...,,21= , де  nxxx ...,,21  —
перший, другий, …, і$тий, …, п$ний показ$
ник/індикатор продовольчої безпеки; п —
кількість показників та індикаторів продо$
вольчої безпеки;

2) визначення граничних рівнів
кожного із показників та індика$
торів продовольчої безпеки, а та$
кож ризиків. Для максимального
спрощення методики оцінювання
слід орієнтуватись на мінімізацію
граничних значень показників,
індикаторів та коефіцієнтів ризи$
ку (наприклад, низький, середній
та високий рівні);

3) формування бази знань про
співвідношення фактичного значен$
ня кожного із індикаторів та відпо$
відного йому безрозмірного частин$
ного коефіцієнта. Водночас слід
враховувати те, що частинні коефі$
цієнти мають характеризуватись
однаковою розмірністю та розпод$
ілятись на інтервалів від 0 до 1;

4) проведення оцінювання
продовольчої безпеки у середо$
вищі MatLab функціоналу
MatLab Fuzzy Logic Toolbox.

На рисунку 3 узагальнено ме$
тодику дослідження продоволь$
чої безпеки країни, що включає
етапи оцінювання її сучасного
стану, аналіз трендів, досліджен$
ня продовольчих взаємозалежно$
стей регіонів, ідентифікацію чин$
ників впливу на безпеку та оціню$
вання її загроз.

Таблиця 1. Огляд математичних методів оцінювання продовольчої безпеки

Джерело: узагальнено автором.

Метод оцінювання Сфера застосування Переваги Недоліки 
Оцінка рівня продовольчої безпеки 

Нормування, 
зокрема: 
за типом С [10] 

Враховуються 
критичний, 
небезпечний, 
задовільний та 
оптимальний рівні 
показників 

Потребує використання 
сучасного математичного 
апарату для обгрунтування 
граничних рівнів 
показників 

Відношення 
фактичного 
значення до 
нормативного 

Перехід від індикаторів 
з різною розмірністю до 
безрозмірних величин в 
інтервалі від 0 до 1 

Простота розрахунків Дає можливість врахувати 
лише одне граничне 
значення показника 

Зважування [10] Уточнення значень 
індикаторів 
продовольчої безпеки 

Врахування вагомості 
кожного окремого 
індикатора 

Суб’єктивність вагових 
коефіцієнтів, визначених 
на базі експертного 
оцінювання 

Бальних оцінок  
[2, с. 104, 15, с. 24] 

Бальне оцінювання 
індикаторів залежно від 
оптимального, 
допустимого, низького 
або високо рівнів 

Простота розрахунків Обмежена шкала 
показника, що зумовлено 
дискретністю бальних 
оцінок 

Агрегування частинних показників та індикаторів 
Середнє 
арифметичне 
зважене [10] 

– Врахування вагомості 
кожного частинного 
показника 

Суб’єктивна складова 

Просте сумування 
[2, с. 104; 15] 

Сума бальних оцінок за 
індикаторами 

Простота розрахунків Неврахування вагомості, 
продовольча безпека не є 
простою сумою її 
складових 

Рис. 2. Особливості та недоліки міжнародних методик оцінювання
продовольчої безпеки

Джерело: узагальнено [19; 22; 23].
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Систематизація результатів аналізу

за запропонованою методикою дасть
можливість сформувати цілісне уявлен$
ня про стан продовольчої безпеки у по$
точний момент часу, визначити можливі
тренди у разі сталості зовнішніх умов,
виявити потенційні загрози та перспек$
тивні напрямки зміцнення продовольчої
безпеки, а також визначити потенціал її
забезпечення за рахунок максимально
повного використання наявних у країні
ресурсів та посилення конкурентних по$
зицій вітчизняних товаровиробників на
європейських та світових продовольчих
ринках.
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