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FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT
OF KHMELNYTSKY REGION (FROM IDEA TO EXPERIMENT: PART 1 — STATUS AND PROBLEMS
OF STATE REGULATION)

Наведено індикатори реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020" та Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року. За результатами регіональних консультацій систематизоP
вано пріоритетні Цілі Сталого Розвитку в розрізі України та 10 регіонів на період до 2030 року.
На підставі розкриття інституціонального забезпечення розробки Регіональних стратегій та Планів
заходів з їх реалізації визначено порядок і терміни розробки цих документів для Хмельницької області.
Розкрито сутність та зміст базових категорій механізму державного регулювання регіонального людського розвитку:
"Матриця природи", "Мистецтво життя", "Розвиток екоспільнот", "Рівень життя", "Стандарт життя", "Якість життя".
Представлено структуру механізму державного регулювання регіонального людського розвитку, яка включає
провідні елементи і основні складові, алгоритм функціонування та логічну схему оцінки результативності та ефекP
тивності.
The authors presented the indicators of the Strategy implementation of sustainable development "UkraineP2020" and the
State Regional Development Strategy for the period until 2020. Scientists in collaboration with civil servants systematized priority
Aims of Sustainable Development in the context of Ukraine as whole and 10 regions for the period until 2030 on the results of
regional consultations.
The order and deadlines of the development of Regional strategies and Action plans to their implementation have been
identified for Khmelnitsky region based on the disclosure of institutional support for these documents development.
The authors disclosed the nature and content of basic categories of state regulation of regional human development such as
"Matrix nature", "Art of Living", "Development of ecological community", "Level of Life", "Standard of Life", "Standard Life",
"Quality of life".
The framework of state regulation of regional human development, which includes major elements and main components,
the algorithm logic circuit operation and evaluation of effectiveness and efficiency.
Ключові слова: регіональні стратегії, плани заходів, стратегічні індикатори, регіональний людський роз
виток, механізм державного регулювання, Цілі Розвитку Тисячоліття, Цілі Сталого Розвитку.
Key words: regional strategies, action plans, strategic indicators, regional human development, mechanism of
state regulation, Millennium Development Goals, Sustainable development objectives.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ І ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ
Метою Стратегії сталого розвитку "Україна —
2020", яка була схвалена Указом Президента України
від 12.01.2015 р. № 5/2015, є впровадження в нашій дер
_____________________________________

жаві європейських стандартів життя та вихід України
на провідні позиції в світі. Рух уперед у 2015—2016 рр.
здійснювався за векторами: розвитку, безпеки, відпові
дальності і гордості, в рамках яких почали реалізовува
тись 62 реформи і програми розвитку держави [1, с. 1].

1
У порядку обговорення. Див. статтю Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіо
нального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) з конкретизацією на прикладі
Хмельницької області // Економіка та держава. — Київ, 2016. — № 8 (серпень). — С. 70—78.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Стратегічні індикатори реалізації
Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020"
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ключові показники
У рейтингу Світового банку «Doing Business» Україна посяде місце серед перших 30 позицій
Кредитний рейтинг України - Рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and poors –
становитиме не нижче інвестиційної категорії «ВВВ»
За глобальним індексом конкурентоспроможності, який розраховує Всесвітній Економічний Форум (WEF), Україна увійде до 40
кращих держав світу
Валовий внутрішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який розраховує Світовий банк,
підвищиться до 16 000 доларів США
Чисті надходження прямих іноземних інвестицій за період 2015 -2020 років за даними Світового банку складуть понад 40 млрд
доларів США
Максимальне відношення дефіциту державного бюджету до валового внутрішнього продукту за розрахунками Міжнародного
валютного фонду не перевищуватиме 3 відсотки
Максимальне відношення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього
продукту за розрахунками Міжнародного валютного фонду не перевищуватиме 60 відсотків (відповідно до Маастрихтських
критеріїв конвергенції)
Енергоємність валового внутрішнього продукту складе 0,2 тонни нафтового еквівалента на 1000 доларів США валового
внутрішнього продукту за даними Міжнародного енергетичного агентства
Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть не менше 3 відсотків від валового внутрішнього продукту
Чисельність професійних військових на 1000 населення збільшиться із 2,8 до 5,6 осіб за розрахунками Стокгольмського
міжнародного інституту дослідження миру
За індексом сприйняття корупції, який розраховує Тransparency International, Україна увійде до 50 кращих держав світу
За результатами опитування рівень довіри експертного середовища (адвокати, юристи) до суду становитиме 70 відсотків
За результатами загальнонаціонального опитування рівень довіри громадян до органів правопорядку становитиме 70 відсотків
Оновлення кадрового складу державних службовців у правоохоронних органах, судах, інших державних органах на 70 відсотків
Ліміт частки одного постачальника в загальному обсязі закупівель будь-якого з енергоресурсів складатиме не більше 30 відсотків
Середня тривалість життя людини за розрахунками Світового банку підвищиться на 3 роки
Питома вага місцевих бюджетів становитиме не менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави
Частка проникнення широкосмугового Інтернету за даними Світового банку складатиме 25 абонентів на 100 осіб
75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть щонайменше двома іноземними мовами, що
підтверджуватиметься міжнародними сертифікатами
Україна візьме участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA та увійде до 50 кращих держав-учасниць такого дослідження
Україна разом із Світовим банком розробить показник добробуту громадян, визначиться з його цільовим значенням та проводитиме
моніторинг змін такого показника
За результатами загальнонаціонального опитування 90 відсотків громадян України відчуватимуть гордість за свою державу
Під час участі у XXXII літніх Олімпійських іграх Україна завоює щонайменше 35 медалей
За глобальним індексом конкурентоспроможності у боротьбі за таланти, який розраховує одна з провідних світових бізнес-шкіл
INSEAD), Україна увійде до 30 кращих держав світу
20 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат у 2020 році

Джерело: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020". — Офіцій
ний вісник Президента України від 20.01.2015. — 2015. — № 2. — С. 14. — С. 154.

Серед першочергових 10 реформ і програм на п'я
тому місці визначена децентралізація та реформа дер
жавного управління. Державна політика в сфері децен
тралізації націлена на забезпечення спроможності і
фінансової самодостатності місцевого самоврядування
та побудову ефективної системи територіальної орга
нізації влади.
Результатом впровадження реформи державного
управління має стати створення ефективної, прозорої,
відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації,
яка з застосуванням новітніх інформаційнокомуніка
тивних технологій буде здатна виробляти й реалізову
вати цілісну державну політику, спрямовану на суспіль
ний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні
та зовнішні виклики.
При цьому, на наш погляд, органи місцевого само
врядування, включаючи об'єднані територіальні грома
ди, повинні розглядатися та сприйматися як базисна
органічна частка єдиної за ієрархією системи публічно
го управління, що буде включати представницькі орга
ни державної влади, місцеві виборні органи та різні фор
ми організованої громадськості. Така система будуєть
ся з використанням інституту адміністративних дого
ворів, правову природу яких необхідно визначати на
економічній основі.
Реалізація Стратегії сталого розвитку "Україна —
2020" передбачає досягнення 25 ключових показників,
за якими оцінюється хід виконання реформ та програм,
більшість з яких доцільно адаптувати та локалізувати
на субнаціональні (регіональні) рівні як доповнення до
індикаторів Державної стратегії регіонального розвит
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ку на період до 2020 року, яка була затверджена Поста
новою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року
№ 385 (табл. 1, 2) [2].
На виконання цієї Постанови Кабінету Міністрів Ук
раїни План заходів з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на 2015—2017 рр. був
затверджений Хмельницькою обласною радою 28.05.2015
року № 232/2015. Тому в цьому документі не були вра
ховані індикатори оцінки результативності виконання
Плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Держав
ної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року, які були визначені для обласних державних адмін
істрацій Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі
питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стра
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року" від
07.10.2015 року № 821 (табл. 3) [3].
Стратегічні індикатори реалізації Стратегії стало
го розвитку України до 2020 року були визначені фахі
вцями та експертами Міжнародних фінансових органі
зацій, насамперед, Міжнародного Валютного Фонду, а
індикатори оцінки результативності виконання завдань
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року в контексті реалізації державних цільових,
галузевих і бюджетних програм — Мінрегіоном Украї
ни (організаційнометодичне забезпечення розробки
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2015 року здійснювало Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України).
Натомість, у вказаній Постанові Уряду від 07.10.2015 р.
№ 821 індикатори оцінки результативності виконання
Плану заходів на 2015—2017 роки були наведені з ура

5
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Таблиця 2. Стратегічні індикатори розвитку України та Хмельницької області на період до 2020 року
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Україна

Показник
2
Валовий регіональний продукт (у фактичних
цінах) у розрахунку на одну особу (гривень)
Наявний дохід у розрахунку на одну особу
(гривень)
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку
на одну особу (доларів США)
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
(доларів США)
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. наявного населення (одиниць)
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10
тис. наявного населення (одиниць)
Обсяг реалізованої інноваційної продукції
(відсотків загального обсягу реалізованої
промислової продукції)
Щільність автомобільних доріг загального
користування з твердим покриттям державного та
місцевого значення вищої категорії (I та II
категорії) (кілометрів доріг на 1 тис. кв. кілометрів
території)
Середньомісячна заробітна плата (номінальна)
(гривень)
Загальний коефіцієнт вибуття сільського
населення (на 1 тис. наявного сільського
населення) (проміле)
Забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на
кінець року) (лікарів)
Рівень обладнання загальної площі житлового
фонду водопроводом у міській місцевості
(відсотків)
Рівень обладнання загальної площі житлового
фонду водопроводом у сільській місцевості
(відсотків)
Рівень смертності на 1 тис. населення (проміле)
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб
постійного населення віком 16—59 років (міська
місцевість) (проміле)
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб
постійного населення віком 16—59 років (сільська
місцевість) (проміле)
Охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами (міська місцевість) (відсотків)
Охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами (сільська місцевість) (відсотків)
Питома вага утилізованих відходів (відсотків
загальної кількості утворених відходів)
Рівень безробіття за методологією Міжнародної
організації праці (відсотків)
Площа земель природно-заповідного фонду (тис.
гектарів)
Питома вага площі природно-заповідного фонду
до площі адміністративно-територіальної одиниці
(відсотків)

2012
3

2013
4

Хмельницька обл.

2016
5

2020
6

2012
11

2013
12

2016
13

2020
14

32002

н/д

43395

57238

19920

н/д

27339

37033

н/д

25206

28129

39381

н/д

21591

24278

31597

н/д

1284

1350

1750

н/д

173

189

350

н/д

1392

1711

2173

н/д

374

411

448

76

н/д

85

93

47

н/д

57

69

4

н/д

5

8

3

н/д

4

6

3,3

н/д

5,4

7

2,3

н/д

3

4,1

26,2

н/д

27,5

29

23,3

н/д

24,4

25,8

н/д

3265

4121

5514

н/д

2641

3529

4578

н/д

13,6

12,5

9

н/д

16,6

15,6

13,5

47,9

н/д

51,2

53,4

41,9

н/д

43,2

45,6

78,5

н/д

79,4

81,5

72,8

н/д

71,5

72,9

30,3

н/д

30,4

31,7

10,8

н/д

11,5

12,9

н/д

14,6

14,2

13,4

н/д

15,7

15,1

14,3

546

н/д

515,7

503,4

508

н/д

479,7

468,9

679

н/д

626,7

586,7

796

н/д

733,3

678,8

69

н/д

71

74

76

н/д

77

80

38

н/д

43

49

48

н/д

51

53

31,8

н/д

43,3

50,8

35,8

н/д

20,7

33,2

н/д

7,2

7,1

6,8

н/д

8

7,8

7,4

3655,5

н/д

6733

9095,1

306,5

н/д

431,2

587,9

6,1

н/д

11

15

14,9

н/д

20,9

28,5

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіональ
ного розвитку на період до 2020 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852014п

хуванням їх прогнозних значень на 1 січня 2017 року
(тобто практично на 1 рік з використанням при розробці
Програми соціальноекономічного розвитку регіону на
2016 рік).
На жаль, індикатори оцінки результативності вико
нання завдань у 2015—2017 рр. по таких заходах, як:
відновлення безпеки життєдіяльності та економічна
реабілітація Донецької та Луганської областей; захист
національних інтересів та недопущення порушень кон
ституційних прав громадян України на тимчасово оку
пованих територіях України; створення умов для роз
в'язання нагальних проблем переселенців; створення
умов для зміцнення зв'язків між регіонами та громада
ми, а також розвиток прикордонних територій практич
но зовсім не були визначені.
Тому усі стратегічні індикатори розвитку Хмель
ницької області, на досягнення яких зорієнтована Дер
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жавна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року, намічено врахувати у 2017 році: поперше, при
уточненні Стратегії Регіонального розвитку області на
період до 2020 року та, подруге, при розробці Плану
заходів на 2018—2020 роки з її реалізації.
Виходячи з назви та змісту Постанови Уряду від
07.10.2015 р. № 821, імплементацію завдань 58ми
цільових, комплексних та регіональних програм, що
діють у Хмельницькій області та за змістом і строка
ми виконання знаходяться на контролі обласної
ради, доцільно здійснити саме в ці планові докумен
ти. Крім того, узагальнюючими показниками стра
тегічних індикаторів регіонального розвитку адміні
стративних областей слід визнати рівень та динамі
ку Індексу регіонального людського розвитку як
основного критерію оцінки ефективності діяльності
місцевої влади.

Економiка та держава № 3/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Стратегічні індикатори розвитку адміністративних областей України згідно з Державною стратегією
регіонального розвитку на період до 2020 року
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Зміст заходів
Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку
Розвиток інфраструктури міст, у тому числі під час реалізації Державної цільової
економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 20132018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696
(Офіційний вісник України. − 2013 р.. − № 76. − Ст. 2817)
Розвиток сільської місцевості, у тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;
- Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на
20122016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011
р. № 1245 (Офіційний вісник України. − 2011 р. − № 95. − Ст. 3455);
- Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 2013 р. № 696 (Офіційний вісник України. − 2013 р. − № 76. − Ст. 2817);
- галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житловокомунального господарства на 2009-2020 роки»
Розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної
цільової соціальної програма підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник
України. − 2013 р. − № 37. − Ст. 1311);
Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, у тому числі
під час реалізації Державної цільової науково-технічної програми розроблення і
створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1395 (Офіційний вісник
України. − 2007 р. − № 94. − Ст. 3440; 2013 р. − № 52. − Ст. 1885)

6.

Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних
ринках, у тому числі під час реалізації галузевої програми реконструкції
гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до
2020 року

7.

Розвиток транскордонного співробітництва

8.

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної
спадщини та найцінніших природних територій

9.

Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в
регіонах, у тому числі під час реалізації галузевої програми енергоефективності та
енергозбереження на період до 2017 року

10.

Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки
економічно менш розвинутих та депресивних територій, у тому числі під час реалізації
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на
період до 2030 року

11.

Створення умов для продуктивної праці населення

12.

Підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки;
- плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 208 (Офіційний вісник України. − 2013 р. − № 28. − Ст. 962)
Модернізація системи освіти

13.
14.

15.

Створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації:
- Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2014-2018 роки;
- галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року
Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом, у тому числі під
час реалізації:
- Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки;
- Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України. − 2009 р. − № 92. − Ст. 3108);
- Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967
(Офіційний вісник України. − 2012 р. − № 81. − Ст. 3261);
- галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житловокомунального господарства на 2009-2020 роки»

Індикатор оцінки результативності виконання
– демографічне навантаження на 1 тис. осіб
постійного населення віком 16-59 років (міська
місцевість) − 515,7 проміле
– щільність автомобільних доріг загального
користування з твердим покриттям державного та
місцевого значення вищої категорії (I та II категорії) −
27,5 кілометра доріг на 1 тис. кв. кілометрів території
– збільшення обсягу валової продукції сільського
господарства (до очікуваних показників 2015 року)
− на 0,9 відсотка;
– демографічне навантаження на 1 тис. осіб
постійного населення віком 16-59 років (сільська
місцевість) – 626,7 проміле

– кількість зайнятих економічною діяльністю (віком
15-70 років) – 17,8 млн осіб
– частка обсягу реалізованої інноваційної продукції у
загальному обсязі реалізованої промислової продукції
(очікується у 2015 році – 4,2 відсотка, у 2016 році –
5,4 відсотка, у 2017 році – 5,7 відсотка);
– обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на
одну особу - 1350 доларів США
− кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. наявного населення – 85 одиниць;
− кількість середніх підприємств у розрахунку на
10 тис. наявного населення − 5 одиниць;
− прибуток підприємств (до оподаткування) – 300,3
млрд гривень
– експорт товарів у розрахунку на одну особу − 1711
доларів США
– питома вага утилізованих відходів (до загальної
кількості утворених відходів) − 43,3 відсотка;
– площа земель природно-заповідного фонду – 6733
тис. гектарів;
– питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці – 11 відсотків
– енергоємність валового внутрішнього продукту
становить 0,33 тонни нафтового еквіваленту на 1000
доларів США валового внутрішнього продукту (за
паритетом купівельної спроможності) за даними
Міжнародного енергетичного агентства
– валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у
розрахунку на одну особу − 43395 грн.;
– наявний дохід у розрахунку на одну особу − 28129 грн.;
– обсяг коштів, спрямованих на фінансування програм і
проектів регіонального розвитку у регіонах, показник
валового регіонального продукту на одну особу в яких
менше 75 відсотків середнього показника по Україні,
становитиме не менш як 20 відсотків загального обсягу
коштів державного фонду регіонального розвитку за
2016-2017 роки
– зростання продуктивності праці (до очікуваних
показників 2015 року) − на 1,5 відсотка;
– рівень безробіття за методологією Міжнародної
організації праці – 7,1 відсотка
– загальний коефіцієнт вибуття сільського населення
(на 1 тис. наявного сільського населення) − 12,5
проміле
– охоплення дітей дошкільними навчальними
закладами у міській місцевості − 71 відсоток, у
сільській місцевості – 43 відсотки
– забезпеченість населення лікарями всіх
спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на
кінець року) − 51,2 лікаря;
– рівень смертності на 1 тис. населення – 14,2 проміле
– питома вага утилізованих відходів (до загальної
кількості утворених відходів) − 43,3 відсотка;
– рівень обладнання загальної площі житлового
фонду водопроводом у міській місцевості –
79,4 відсотка;
– рівень обладнання загальної площі житлового
фонду водопроводом у сільській місцевості –
30,4 відсотка

Джерело: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 Київ "Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року".
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Саме тому, слід вважати цілеспрямованим такий
захід 2015 року цієї постанови, як розроблення та по
дання на розгляд Уряду проекту акту Кабінету Міністрів
України щодо порядку та методики обрахування Індек
су регіонального людського розвитку та розрахунку
його прогнозного значень на період до 2020 року (термін
виконання до 1 жовтня 2016 р.) [3, п. 13].
Головною передумовою здійснення Стратегії "Ук
раїна — 2020" є суспільний договір між владою, бізне
сом та громадянським суспільством, в якому засобами
його реалізації є зони соціальної відповідальності кож
ної сторони в об'єктивно обумовлених умовах реально
го життя українського народу. Нормативноправове та
організаційне забезпечення реалізації Стратегії здійс
нюється шляхом розроблення та прийняття в установ
леному порядку відповідних нормативноправових
актів, щорічних планів дій з реалізації відповідних за
ходів та моніторингу стану їх виконання.
У зв'язку з цим доречно розглянути Порядок роз
роблення Регіональних стратегій розвитку і Планів за
ходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу
та оцінки результативності реалізації зазначених стра
тегій і планів заходів, який був затверджений Постано
вою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 [4,
c. 2—4].
На субнаціональному рівні Регіональні стратегії і
Плани заходів з їх реалізації розробляються обласни
ми державними адміністраціями (ОДА) після прийнят
тя обласними радами відповідного рішення. Ця робота
ОДА, а також проведення моніторингу та оцінки резуль
тативності реалізації Регіональних стратегій і виконан
ня Планів заходів з їх реалізації здійснюється за мето
дикою, яка визначена Мінрегіоном України [4, пп. 3, 4].
Регіональні стратегії розробляються на період дії
Державної стратегії регіонального розвитку України і
повинні відповідати її положенням та здійснюватися з
урахуванням стратегій розвитку міст, селищ і сіл, пер
шочергового розвитку депресивних територій, страте
гічних пріоритетів розвитку районів відповідного ре
гіону [4, п.п. 7, 8].
При цьому розроблення проектів Регіональних
стратегій починається не пізніше, ніж за 15 місяців до
завершення строку реалізації діючої Регіональної стра
тегії і подається на затвердження обласним радам не
пезніше ніж через 6 місяців після затвердження Держав
ної стратегії регіонального розвитку [4, пп. 6, 10].
Терміни дії Державної стратегії регіонального роз
витку України на період до 2020 р. і Стратегії сталого
розвитку "Україна — 2020" визначені 2020м роком.
Тобто розробку Регіональних стратегій розвитку на
майбутній після 2020 року період слід було б розпочи
нати обласним державним адміністраціям та обласним
радам на пізніше 1.10.2019 р. Але необхідно додатково
з'ясувати часовий регламент підготовки проектів Планів
заходів з їх реалізації.
Згідно з порядком, встановленим Мінрегіоном Ук
раїни, розроблення проекту Плану заходів на перші три
роки загального періоду дії Регіональної стратегії (пер
ший етап) починається не пізніше ніж через місяць після
її затвердження обласною радою. Завершений проект
Плану заходів на перший етап подається на затверджен
ня обласним радам не пізніше ніж через п'ять місяців
після затвердження Регіональних стратегій [4, п. 11].
Надалі розроблення проекту Плану заходів на на
ступні чотири роки загального періоду дії Регіональної
стратегії (другий етап) починається не пізніше ніж за
15 місяців до завершення першого етапу. Крім того, про
ект Плану заходів подається облдержадміністраціями
на затвердження облрадами не пізніше ніж за 12 місяців
до завершення строку реалізації першого етапу [4, п. 11].
Виходячи з наведених положень, наступна Держав
на стратегія регіонального розвитку України повинна
розроблятися вже не на 6, як діюча, а на 7 років, тобто
на період до 2027 року, а з врахуванням принципу на
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ступності (спадкоємності) — і на період до 2030 року як
строку досягнення Цілей Сталого Розвитку на період
до 2030 року.
Якщо враховувати не 4х місячний термін часового
регламенту згідно з Порядком, що розглядається, а як
мінімум 6ти місячні терміни реальної розробки та прий
няття проектів Планів заходів з реалізації Стратегій
регіонального розвитку областей, то розробку нових
Регіональних стратегій розвитку на періоди до 2027 року
та до 2030 року, слід починати не з 1 жовтня, а з 1 квітня
2019 року.
Наведений часовий регламент підготовки проектів
Планів заходів з реалізації Регіональних стратегій
витриманий Львівською ОДА. План заходів на 2016—
2018 роки (перший етап) з реалізації Стратегії розвит
ку Львівської області до 2020 року був затверджений у
2015 році, тобто заздалегідь, що відповідає Положен
ням Порядку.
Плани заходів на перший етап реалізації Стратегій
регіонального розвитку на період до 2020 року (на 2015—
2017 роки) були розроблені і затверджені також у
2015 році по Хмельницькій (травень) та Чернівецькій
(червень) областях, тобто в першій рік їх реалізації.
Якщо це зробить заздалегідь за досвідом Львівської
області, то розробку і затвердження Плану заходів на
другий етап (наступні чотири роки) з реалізацій Стра
тегій регіонального розвитку цих областей на період до
2020 року, необхідно розпочати і завершити у 2017 році.
Але другий етап для цих областей стає трирічним,
регламентований загальним періодом дії Стратегії ре
гіонального розвитку — 2020 роком.
За інформацією ГО "Інститут громадянського су
спільства" (Вісник Інституту № 37 за січень 2015 року)
Львівська ОДА розробила Стратегію розвитку Львів
ської області на період до 2027 року, хоча вона і не оп
рилюднена. Тому наступні Плани заходів з реалізації
стратегії регіонального розвитку Львівської області
будуть розроблятися на 2019—2022 роки, а натомість
по Хмельницькій та Чернівецькій області — тільки на
2018—2020 роки.
Виникає потреба розробки нових Регіональних стра
тегій розвитку цих областей на період до 2027 та до 2030
років та Планів заходів з їх реалізації, виходячи з поло
жень Порядку, що розглядається, на 2021—2023, 2024—
2027 і на 2028—2030 роки. Така ж ситуація виникає зі
строками розробки нової Державної стратегії регіо
нального розвитку: її необхідно розробити на період до
2027 року, а враховуючи принцип наступності (спадкоє
мності) та строки реалізації Цілей Сталого Розвитку —
і на період до 2030 року.
При цьому аналогічно вимогам розробки Стратегій
регіонального розвитку згідно з Порядком, що розгля
дається, формування нової Державної стратегії регіо
нального розвитку повинно здійснюватись з їх ура
хуванням (п. 8 Постанови Уряду від 11.11.2015 року
№ 932).
У той же час, у Хмельницькій ОДА протягом друго
го півріччя 2016 року відбувся творчий прорив у страте
гічному плануванні на підставі впровадження системи
Прогнозування — Програмування — Бюджетування
(ППБ) у діяльність облдержадміністрації в контексті за
безпечення стійкого людського розвитку в області (до
сягнення позитивної динаміки усіх складових ІРЛР).
У зв'язку з цим, доцільно було б як при розробці
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2030 року, так і при підготовці Регіональних стра
тегій розвитку адміністративних областей на цей період,
враховувати Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) на період до
2030 року як нових орієнтирів загального бачення май
бутнього світовою спільнотою.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" стала
новим поштовхом у продовженні ініціативних наукових
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досліджень початку другого десятиліття ХХІ сторіччя:
"Наукові основи подальшого розвитку та вдосконален
ня концептуальних положень оновленого Бюджетного
кодексу України" [5], "Провідні складові механізму дер
жавного управління "життям поновому" (в умовах де
централізації влади)" [6], "Науковоосвітянське забез
печення механізму державного управління "життям по
новому" (в умовах децентралізації влади)" [7].
Ідеологічним підгрунтям формування механізму
державного управління "життям поновому" стає ви
значення та еволюційний розвиток національної систе
ми цінностей українського народу, яка призвана забез
печити збереження різноманітних індивідуальних особ
ливостей населення кожного регіону, його моральних
засад: духовності й освіченості, історичної спадщини і
територіальної цілісності, звичаїв і традицій, культури
і світогляду, мирного менталітету та етнічних ціннос
тей, а також досягнення взаємозумовленого емерджен
тного розвитку регіонів як єдиного національного ціло
го ("Наша країна — єдина родина!").
В умовах становлення в Україні "життя поновому"
дзеркалом політичної відповідальності і рівня держав
ного управління стає Індекс людського розвитку на на
ціональному та регіональному рівнях, який має більше
спільного з реальним життям людей та їхніми оцінками
результатів діяльності влади у порівнянні з валовими
показниками економічного зростання. За Індексом
людського розвитку наша країна у 2015 році займала 81
місце серед 188 країн світу, а Хмельницька область за
ІРЛР серед решти 22 адміністративних областей Украї
ни займала 19 місце проти 18 місця в 2014 році [8, с. 224;
9, с. 56].
Формування в майбутньому інноваційного українсь
кого суспільства буде базуватися переважно на гене
рації і використанні нових знань. Тому соціальні інвес
тиції в інтелектуальний капітал будуть перетворюватись
в найбільш ефективний спосіб розміщення державних
та місцевих бюджетних ресурсів. Існує об'єктивна не
обхідність та реальна потреба в підвищенні ролі та ре
зультативності бюджетного механізму, який реалізуєть
ся в оновленому Бюджетному кодексі України в масш
табі реального часу та призваний забезпечити збалан
соване управління сталим розвитком держави на основі
національної системи цінностей.
Збалансоване управління сталим розвитком держа
ви на основі національної системи цінностей повинно
відповідати сучасним уявленням про напрями сталого
розвитку людства, виражених в девізі ЕКСПО — 2005
— Мудрість природи, який розкривають три органічних
складових: Матриця природи; Мистецтво життя; Роз
виток екоспільнот [5, с. 13].
Матриця природи — це розуміння механізмів при
роди як складного взаємовідношення між життям,
інформацією і всесвітом.
Мистецтво життя — це розуміння механізмів при
роди, яке знайдено в світових культурах, мистецтві,
соціальних нормах і технологічній етиці у минулому і
сьогоденні, що відкриває можливості для майбутнього.
Розвиток екоспільнот — це створення нового спо
собу життя, в якому суспільство і уряд планують і роз
вивають національне виробництво, споживання, розви
ток і охорону природи для підтримки саме того спосо
бу життя, яке забезпечує гармонію людини з природою.
Цільовими показниками соціальноекономічного
розвитку регіону, як і національного господарства в
цілому, є показники рівня, стандарту і якості життя на
селення. Саме вони з найбільшою змістовністю відоб
ражають соціальну спрямованість всіх змін що прово
дяться в регіоні [5, с. 15, 16].
Рівень життя — це комплексний показник, що ха
рактеризує досягнуте задоволення матеріальних і ду
ховних потреб людини і суспільства в цілому, відобра
жаючи в кінцевому результаті добробут населення. При
чому структура матеріальних і духовних потреб люди
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ни адекватна структурі людської діяльності початковим
моментом і метою якої є їх задоволення.
Стандарт життя — це соціально прийнятий норма
тив рівня життя. У ряді держав існують офіційні певні
стандарти життя і, крім того, кожна соціальна група і
спільність та навіть кожна людина має свій власний су
б'єктивний стандарт. Стандарт життя також змінюєть
ся із часом, але ця зміна відбувається дискретно у міру
якісної зміни соціальноекономічної системи.
Якість життя — це співвідношення рівня життя та
прийнятого стандарту. Цей критерій показує ступінь
задоволення потреб, а оскільки потреби виникають
тільки за наявності потенційних можливостей (не мож
на бажати того, чого не знаєш), та якість життя фак
тично відображає рівень рівноваги соціальноеконо
мічної системи і характеризує рівень соціальної напру
ги.
В ідеальному варіанті бюджетного механізму зба
лансованого управління сталим розвитком держави на
основі національної системи цінностей управління со
ціальноекономічним розвитком регіонів повинне
здійснюватись на основі цільової функції, яка є індика
тором якості життя. Тобто реально досяжна на певно
му тимчасовому інтервалі зміна значень показників
якості життя, виходячи з соціальноекономічного ста
ну регіону та держави в цілому, їх позицій в зовнішньо
му середовищі і прийнятій стратегії розвитку в умовах
глобалізації.
Виходячи з цих положень, уточнення діючої Стра
тегії регіонального розвитку Хмельницької області на
період до 2020 року та розробка проекту Плану заходів
з її реалізації у 2018—2020 роках включала оцінку до
сягнення 15 національних завдань 7 Цілей Розвитку Ти
сячоліття (ЦРТ), які були визначені на період до 2015
року, і обгрунтування додаткових заходів щодо їх за
вершення до 2020 року.
Публічними результатами роботи науковців Робо
чої групи з впровадження системи ППБ в діяльність
Хмельницької ОДА стали публікації в фахових видан
нях: "Вісник економічної науки" [10—11], "Економічний
вісник Донбасу" [12—14], "Економіка і держава" [15—
16], "Формування ринкових відносин в Україні" [17],
"Вісник Бердянського університету менеджменту і
бізнесу" [18; 19; 20; 24], "Наукові праці Інституту еко
номіки промисловості НАН України" [22].
Отримані результати дослідження в порядку науко
вогромадської ініціативи були направлені до Кабінету
Міністрів України та до Комітету Верховної Ради Ук
раїни з питань податкової політики. Вони використо
вуються в навчальних процесах Хмельницького універ
ситету управління і права та Бердянського університе
ту менеджменту і бізнесу, а також при підготовці магі
стерських, кандидатських і докторських дисертацій.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) на період до 2030 року
як нові орієнтири загального бачення майбутнього
світовою спільнотою містять 169 завдань і продовжу
ють 7 Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), які включали
15 завдань та 33 індикатора. В Україні ЦРТ з 2003 року
слугували єдиним стратегічним документом, який був
уточнений у 2010 році в розрізі завдань й індикаторів та
отримав підсумкову оцінку у 2015 році. Моніторинг ЦРТ
вівся з 2004 року і представлявся у вигляді Національ
них доповідей за відповідний рік.
Серед 10 доповідей щодо ЦРТ доречно відмітити
Національну доповідь 2008 року — "Людський розви
ток та європейський вибір України", коли були встанов
лені взаємозв'язки між ЦРТ, людським розвитком та
європейським вибором України.
У 2003—2015 роках Україна спромоглася здійснити
локалізацію ЦРТ тільки в 5ти адміністративнотерито
ріальних утвореннях: у 2005—2006 рр. — у 3х пілотних
проектах (Луганській, Донецькій, Львівській областях),
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Таблиця 4. Динаміка Регіональних консультацій 2016 року в адміністративних областях України щодо адаптації та локалізації
Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року
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Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України на період до 2030 року
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року
Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»

Підготовка Національних доповідей про сталий
розвиток України, Національних доповідей про
людський розвиток і щорічних статистичних
бюлетенів «Регіональний людський розвиток»

Контроль і аналіз виконання завдань і
заходів Національної та Регіональних
програм людського розвитку
в Програмах сталого розвитку

Моніторинг регіонального
людського розвитку

Визначення стратегічних індикаторів
Цілей Розвитку Тисячоліття і Цілей
сталого розвитку держави та регіонів в
Програмах сталого розвитку

Фінансування Програм регіонального
розвитку з Державного бюджету України
та інфраструктурних проектів
Об’єднаних територіальних громад з
Державного фонду регіонального
розвитку

Бюджетування завдань Національної та
Регіональних програм людського розвитку,
секторальна бюджетна підтримка ЄС та
міжнародна технічна та донорська допомога

Фінансування завдань і заходів
регіонального людського
розвитку

Фінансування та співфінансування
заходів регіонального людського
розвитку з державного та місцевих
бюджетів і завдяки публічно-приватному
партнерству

Локалізація завдань Програм і
Національного плану дій зі сталого
розвитку та розробка Регіональних
програми людського розвитку

Локалізація завдань Програм і
Національного плану дій зі сталого
розвитку та розробка Національної
програми людського розвитку

Розробка заходів з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку та
Програм сталого розвитку

Визначення цілей розвитку,
моделювання, прогнозування і
планування регіонального
людського розвитку

Рис. 1. Провідні елементи та основні складові механізму державного регулювання регіонального людського розвитку
Джерело: авторська розробка Шинкарюк О.В., к.е.н., доцента кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менедж
менту і бізнесу МОН України, члена Робочої групи Хмельницької ОДА з впровадження системи Прогнозування — Програмування
— Бюджетування (ППБ) у діяльності обласної державної адміністрації.

а пізніше у 2010—2012 рр. — в АР Крим і Чернівецькій
області.
Прийняття ЦСР на наступні 15 років відбулось на
Саміті ООН з Порядку денного в галузі розвитку на
період після 2015 року, який відбувся в рамках 70ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2015 року.
Президент України Петро Порошенко, виступаючи
на цьому Саміті ООН, зазначив, що "заради досягнення
Цілей Сталого Розвитку на національному рівні Украї
на здійснюватиме нові програми і проекти, які на прак
тиці забезпечать макроекономічну стабільність, еколо
гічний баланс та соціальну згуртованість. ЦСР служи
тимуть в якості загальної основи для подальших пере
творень в Україні".
ЦСР офіційно вступили в силу з 1 січня 2016 року
і Уряд України разом з бізнесколами та громадським
сектором мають створити умови для повноцінного
досягнення цих 17ти цілей: 1) викорінення злиднів;
2) ліквідація голоду; 3) добре здоров'я і благополуч
чя; 4) якісна освіта; 5) гендерна рівність; 6) чиста вода
і санітарія; 7) недорога і чиста енергія; 8) гідна робо
та й економічне зростання; 9) індустріалізація, інно
вації та інфраструктура; 10) зменшення нерівності;
11) сталі міста і населені пункти; 12) відповідальне
споживання і виробництво; 13) боротьба зі зміною
клімату; 14) збереження морських екосистем; 15) збе
реження екосистем суші; 16) мир, правосуддя та ефек
тивні інститути; 17) партнерство в цілях сталого роз
витку [9, с. 13].
У м. Києві 5—6 липня 2016 року з ініціативи вчених
переселенців з Донбасу (Інститут економіки промисло
вості НАН України (ІЕП НАНУ), як ініціатор створен
ня і засновник Академії економічних наук України),
відбулася консультація з адаптації та локалізації
17 ЦСР, яка була організована Міністерством економі
чного розвитку та ПРООН в Україні за участі Проф
спілки працівників АПК України та IUF.
Протягом липня — жовтня 2016 року було наміче
но провести роботу у 17 групах по кожній цілі окремо,
а результати обговорення представити у Національній
доповіді щодо ЦСР, яка об'єднувала б рекомендації по
їх досягненню в Україні. Але сталося інакше.
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Протягом 2го півріччя 2016 року аналогічні Регіо
нальні консультації у формі "Світове кафе" відбулися в
10ти місцях України (табл. 4).
Вибір з 17 ЦСР 3—4х для регіонів та 3—4х для Ук
раїни в цілому відбувалося з одночасним визначенням
Програм, що сприятимуть втіленню кожної цілі, їх роз
робників та відповідальних за виконання.
У цих Регіональних консультаціях з керівного скла
ду державної влади на рівні ОДА та Облрад взяли участь
перший заступник голови Сумської ОДА Олександр
Марченко, заступник голови Черкаської ОДА Ярослав
Березань, заступник голови Запорізької ОДА Едуард
Гучнін, перший заступник голови Житомирської обл
ради Володимир Ширма та Голова Маріупольської
міської Ради Вадим Бойченко (в 5х з 10ти Регіональ
них консультаціях). Першу Регіональну консультацію,
яка відбулась в м. Дніпро 20.07.2016 року, відкрив рад
ник голови Дніпропетровської облради Віталій Литвин.
За результатами Регіональних консультацій наявне
виникнення проблем узгодження бачень регіонів пріо
ритетних ЦСР до 2030 року як для України в цілому, так
і у Стратегіях регіонального розвитку областей на пер
іод до 2020 року при їх уточненні або при розробці но
вих Регіональних стратегій їх розвитку на періоди до
2027 та до 2030 років.
Недопущення відцентровості цілей Регіональних
стратегій, які будуть визначені органами місцевого са
моврядування та місцевими державними адміністрація
ми, від стратегічних цілей розвитку України в цілому, а
навпаки, забезпечення їх доцентровості, як основи збе
реження територіальної цілісності України, стає голов
ною задачею діяльності обласних та районних держав
них адміністрацій, Ради з національної безпеки і обо
рони України (РНБО), Верховної Ради України, Кабі
нету Міністрів України, Адміністрації Президента Ук
раїни у адаптації та реалізації Цілей Сталого Розвитку
на період до 2030 року на рівні адміністративних облас
тей.
Обгрунтованість та узгодженість стратегічних цілей
розвитку України в цілому як парламентськопрезиден
тської республіки з довго, середньо та короткостро
ковими цілями розвитку регіонів повинно стати базою
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На основі Національного плану дій
буде розроблятися і нова Державна
стратегія регіонального розвитку Ук
раїни та Регіональні стратегії регіо
нального розвитку адміністративних
областей на періоди до 2027 та 2030
НІ
років.
Визначення цілей
На жаль, поки що триває визначен
розвитку, прогнозування та
ня національних завдань і показників
планування регіонального
індикаторів глобальних Цілей Стало
людського розвитку
НІ
го Розвитку на період до 2030 року з
наступною їх адаптацією й локаліза
цією на субнаціональний (регіональ
ний) рівень (як і в минулому, на про
ТАК
тязі 2000—2003 років, це відбувалося
із адаптацією і локалізацією Цілей
Розвитку Тисячоліття на період до
НІ
Фінансування та
2015 р.).
бюджетування
Виходячи з викладеного, уточнен
регіонального людського
ня у 2017 році діючої Стратегії регіо
розвитку
нального розвитку Хмельницької об
НІ
ласті на період до 2020 року з обов'яз
ковим включенням Стратегій розвит
ку Об'єднаних територіальних громад
ТАК
(ОТГ) шляхом приведення її у
відповідність з Державною стратегією
регіонального розвитку на період до
НІ
2020 року та розробка у 2017 році Пла
ну заходів з її реалізації у 2018—2020
Моніторинг регіонального
людського розвитку
роках, які мають бути зорієнтовані на
мобілізацію резервів росту регіональ
НІ
ного потенціалу області та передбача
ти оцінки стану досягнення ЦРТ на
період до 2015 році і, у разі необхід
ТАК
ності, мати обгрунтовані нові завдан
ня і заходи по їх досягненню у 2018—
2020 роках.
НІ
Чергові вибори Президента Украї
Оцінка результативності та
ни повинні відбутися у травні 2019
ефективності механізму
державного регулювання
року. В Передвиборчій Програмі дію
регіонального людського
чого Президента Петра Порошенка,
розвитку
НІ
який буде балотуватися і на другий
строк, та в Передвиборчих Програмах
інших претендентів на цей пост мають
ТАК
міститися обгрунтовані ними разом з
соратниками Соціальні Бачення досяг
Підвищення рівня стандартів та якості життя населення регіону
нення нашою державою Цілей Стало
прямий зв'язок
го Розвитку на період до 2030 року, які
зворотній зв'язок
стануть центральними ланками Націо
Рис. 2. Алгоритм функціонування механізму державного регулювання
нального плану дій.
регіонального людського розвитку
У свою чергу, Програма діяльності
підготовки Передвиборчої Програми і наступних По Кабінету Міністрів України повинна розкривати меха
слань Президента України до Верховної Ради України, нізми забезпечення макроекономічної стабільності та
Програм діяльності Кабінету Міністрів України, Про розвиток національного господарства, основні напря
грам сталого (збалансованого) соціальноекономічно ми і заходи дотримання екологічного балансу з приро
го розвитку держави і регіонів, Державного та місце дою, досягнення соціальної згуртованості українсько
вих бюджетів.
го народу, підвищення рівня і якості його життя.
Задля досягнення ЦСР на період до 2030 року опти
Вочевидь, що передвиборчі програми претендентів
мізацію варіантів забезпечення узгодженості страте на пост Глави Держави та Програми діяльності претен
гічних цілей розвитку регіонів і України в цілому зав дентів на посаду Глави Уряду будуть базуватися на Нау
часно спроможні здійснювати Інститути Відділення ковоаналітичних доповідях "Адаптація і локалізація
економіки НАНУ і Академії державного управління при Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року" усіх
Президентові України за участі Регіональних наукових адміністративнотериторіальних утворень України.
центрів НАНУ при координації РНБО, Міністерством
Механізм державного регулювання регіонального
освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я, Мін людського розвитку, побудований на основі системи
економрозвитком, Мінпраці та соціальної політики, ППБ, передбачає, щоб ці доповіді готувалися місцеви
Мінфіном та Мінрегіоном України.
ми державними адміністраціями разом з органами місце
З використанням програмноцільових методів у си вого самоврядування за участі наукових установ та ВНЗ,
стемі Прогнозування — Програмування — Бюджету представників бізнесу та фахівців і експертів від орга
вання (ППБ) стає можливим побудова "Дерева цілей" нізованої громадськості.
від регіонів до держави в цілому (або від ОТГ і районів
У зв'язку з цим вказану Науковоаналітичну до
до області) як матриці ієрархії відповідних завдань і повідь разом з уточненою Стратегією регіонального
стратегічних індикаторів Національного плану дій зі розвитку Хмельницької області на період до 2020 року
сталого розвитку.
та з Планом заходів на 2018—2020 роки з її реалізації
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Визначення

Уточнення

Розробка і реалізація державної стратегії регіонального розвитку, Національної та
Регіональних програм людського розвитку на період до 2020 року
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
намічено схвалити та затвердити
спільним рішенням Хмельницької
ОДА та Хмельницької облради в
грудні 2017 року. Розпочати цю ро
боту намічено на основі рішення
Облради щодо відповідного дору
чення ОДА на початку 2017 року при
уточненні Програми соціальноеко
номічного розвитку та місцевих
бюджетів Хмельницької області на
2017 рік.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття про
цесів формування механізму дер
жавного регулювання стійкого
людського розвитку Хмельницької
області в умовах бюджетнофіс
кальної децентралізації та обгрун
тування доцільності здійснення
пілотного проектуексперименту з
застосуванням галузевих норма
тивів і стандартів надання публічних
послуг (з використанням соціальних
нормативів за кожним із делегова
них державою органом місцевого
самоврядування повноважень).

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Процедури оцінки
результативності регулювання

Процедури оцінки ефективності
регулювання

Відповідність заходів реалізації
Стратегічних цілей розвитку
регіону з 2010 року
ЦРТ до 2015 року
та ЦСР до 2020 і 2030 років

Локалізація національних цілей,
завдань і індикаторів на
субнаціональний (регіональний)
рівень

Відповідність стратегічних
індикаторів державним
соціальним стандартам та
гарантіям, а також еталонам ЄС

Досягнення узгодженості
показників регіонального
людського розвитку цілям,
завданням і індикаторам
національних ЦРТ до 2015 року
та ЦСР до 2020 і 2030 років

Відповідність заходів щорічних

Внесення змін до регіональних

Планів сталого соціальноцільових і комплексних програм
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
економічного розвитку регіону
шляхом імплементації завдань і
МАТЕРІАЛУ
операційним цілям Стратегій
індикаторів ЦРТ та ЦСР
Робочою групою з впроваджен
регіонального розвитку
ня системи ППБ в діяльність обл
держадміністрації був розроблений
механізм державного регулювання
регіонального людського розвитку,
Відповідність Програм сталого
Забезпечення екологічної,
який призваний забезпечити суттє
розвитку регіонів (за структурою
соціальної і економічної безпеки
ве підвищення ролі регіональних та змістом) вимогам та критеріям
регіонів в гранично-критичних
досягнення збалансованості
органів державної влади в Україні в
значеннях катастрофічних явищ
екологічного, соціального та
умовах бюджетнофіскальної де
економічного розвитку
централізації (рис. 1—3).
У процесах моніторингу і рей
тингової оцінки між областями
рівня та динаміки Індексу регіональ
ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ СКЛАДОВИХ ТА В ЦІЛОМУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ
ного людського розвитку (ІРЛР)
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
провідними елементами механізму
державного регулювання регіональ
прямий зв'язок
ного людського розвитку стають,
зворотній зв'язок
поперше, обгрунтування цілей і мо
Рис. 3. Логічна схема оцінки результативності та ефективності механізму
делювання розвитку, прогнозуван
державного регулювання регіонального людського розвитку
ня і планування людського розвит
ку; подруге, фінансування заходів і завдань регіональ
У 2017 році передбачається значний обсяг планово
ного людського розвитку; потретє, моніторинг регіо аналітичної та фінансовобюджетної роботи Хмельниць
нального людського розвитку.
кої ОДА та Хмельницької облради, виходячи із завдань
Кінцевою метою і одночасно критерієм оцінки ре освоєння принципово нового підходу до стратегічного
зультативності та ефективності механізму державного планування, яке пов'язане з покращенням ІРЛР області.
регулювання регіонального людського розвитку є оцін
Уточнення в 2017 році діючої Стратегії регіональ
ка рівня та динаміки окремих складових та в цілому ного розвитку Хмельницької області на період до 2020
інтегрального Індексу регіонального людського розвит року та розробка Плану заходів з її реалізації у 2018—
ку (ІРЛР). Тому наявність прямих і зворотних зв'язків в 2020 роках мають бути зорієнтовані на:
алгоритмі механізму державного регулювання регіо
1. Визначення завдань зростання складових та в
нального людського розвитку та у логічній схемі оцін цілому Індексу регіонального людського розвитку
ки його результативності та ефективності в процедурах Хмельницької області у 2017—2020 роках як виміру по
обгрунтування заходів покращення ІРЛР забезпечує кращення рівня та якості життя населення регіону.
досягнення їх комплексності, системності та емерджен
2. Виявлення та мобілізацію резервів росту регіо
тності.
нального потенціалу області.
3. Обов'язкове включення Стратегій розвитку
ВИСНОВКИ
об'єднаних територіальних громад, які створені в області.
Розглянувши регламентовані Мінрегіоном України
4. Оцінку стану досягнення Цілей Розвитку Тися
процедури стратегічного планування на національному чоліття, визначених на період до 2015 року і в разі не
та регіональному рівнях та виходячи з завдань адаптації обхідності мати обгрунтовані нові завдання і заходи по
і локалізації в Хмельницькій області Цілей Сталого Роз їх досягненню у 2018—2020 роках.
витку на період до 2030 року, можна констатувати на
5. Досягнення узгодженості Цілей регіонального
ступне.
розвитку Хмельницької області з Цілями Сталого Роз
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витку України на період до 2030 року як еволюційного
продовження реалізації Цілей Розвитку Тисячоліття на
період до 2015 року.
6. Проведення порівняльного аналізу рейтингових
оцінок ІРЛР Хмельницької області з Львівською та Чер
нівецькою областями, які займають перші місця в Ук
раїні, а також з Тернопільською та Вінницькою облас
тями як сусідами в Подільському краї.
7. Уточнення структури, функцій і повноважень
Хмельницької ОДА в умовах реалізації Концепції ре
формування місцевого самоврядування та територіаль
ної організації влади, які усунуть дублювання з функ
ціями та повноваженнями органів місцевого самовря
дування і забезпечать здійснення тільки адміністратив
ного контролю за їх діяльністю.
Здійснення у 2017 році адаптації та локалізації 17
ти Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року на
мічено досягти шляхом проведення регіональних кон
сультацій у кожному із 20ти адміністративних районів
Хмельницької області з обов'язковою участю організо
ваної громадськості і презентацією доповідей керівниц
твом і фахівцями ОДА, облради, райдержадміністрацій
та райрад, об'єднаних територіальних громад.
Завершення Регіональних консультацій Хмельниць
кої області намічено здійснити в обласному центрі за
участі малого і середнього бізнесу та громадських
організацій Подільського краю (додатково Вінницької
та Тернопільської областей), а також представників
центральних органів законодавчої та виконавчої влади
в Україні.
Керівництвом ОДА та облради буде презентована
науковоаналітична доповідь "Локалізація Цілей Ста
лого Розвитку на період до 2030 року в Хмельницькій
області" (з наступним розміщенням на сайті облдержад
міністрації для публічного обговорення мешканцями
Подільського краю).
Обгрунтування у 2018 році відповідних завдань і
стратегічних індикаторів Регіонального та Національ
ного плану дій зі сталого розвитку буде зорієнтовано
на формалізацію пріоритетних Цілей Сталого Розвит
ку на період до 2030 року, які визначені для Хмельниць
кої області та України.
На основі цих планів будуть розроблятися проекти
нової Регіональної стратегії області та нової Держав
ної стратегії регіонального розвитку на періоди до 2027
та 2030 років (по ієрархії від областей до держави).
Починаючи з 1 квітня 2019 року на основі узгоджен
ня ЦСР на період до 2030 року на національному та
регіональному рівнях доречно буде приступити до фор
мування остаточних варіантів нової Державної стратегії
регіонального розвитку та Регіональної стратегії роз
витку Хмельницької області до 2027 та 2030 років (по
ієрархії від держави до областей).
При цьому формування Національного та Регіо
нальних планів дій зі сталого розвитку та Державної і
Регіональних стратегій розвитку адміністративних об
ластей доцільно було б організувати наступним чином:
— Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, маючи багаторічний досвід формування еко
номічної, соціальної і регіональної політики, розробляє
Державну і Регіональні стратегії розвитку адміністра
тивних областей (з використанням науководослідних
робіт НДЕІ колишнього Держплану України, який мав
великий досвід територіального планування та методич
ного забезпечення комплексного розвитку регіонів);
— Міністерство регіонального розвитку, будівниц
тва та житловокомунального господарства України
здійснює розробку Планів заходів з реалізації Держав
ної і Регіональних стратегій розвитку адміністративних
областей (враховуючи досвід розробки Плану заходів
на 2015—2017 роки)[3].
Визначення стратегічних і оперативних цілей регіо
нального розвитку та розробку заходів з їх реалізації
необхідно буде проводити відповідно до завдань ЦСР
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на період до 2030 року з використанням Екологічного,
Соціального і Інвестиційного паспортів Хмельницької
області.
Практична реалізація методологічного підходу до
стратегічного планування, що розглянуто, забезпечить
досягнення в перспективі стійкого людського розвитку
як основи розробки Програм сталого (збалансованого)
соціальноекономічного розвитку держави і регіону.
Саме ці Програми будуть включати інноваційні, науко
вотехнічні та комплексні цільові та регіональні програ
ми людського розвитку на національному і регіональ
них рівнях.
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Исследуется подход к оценке результативности цифровой экономики на основе концепции менеджP
мента качества и предлагаются инструментальные средства его поддержки. Анализируются составляюP
щие индекса цифровой экономики по странам и определяются наиболее значимые в части ценности для
потребителей, компетентности пользователей, инновационности, вклада в экономику. Разработан принP
цип выделения групп показателей по степени важности в формировании индекса, который позволит
сформировать и проанализировать стратегические векторы развития цифровой экономики по странам.
The approach to the evaluation of the effectiveness of the digital economy on the basis of the concept of
quality management is explored, and tools for its support are offered. The components of the digital economy
index are analyzed by country and the most significant in terms of value for consumers, user competence,
innovation, contribution to the economy are determined. The principle of selecting groups of indicators by
importance in the formation of an index is developed, which will allow to form and analyze the strategic vectors
of the development of the digital economy by countries.
Ключевые слова: цифровая экономика, метрики и показатели, оценка результативности, мониторинг ка
чества.
Key words: digital economy, metrics and indicators, performance evaluation, quality monitoring.
Современный этап развития общества характеризует
ся интенсивной информатизацией всех сфер его жизнедея
тельности. В эпоху цифровой экономики (ЦЭ) основным
неиссякаемым ресурсом становится информация, а вся эко
номическая деятельность основана на цифровых техноло
гиях.
В Республике Беларусь массовое внедрение информа
ционнокоммуникационных технологий (ИКТ) в дея
тельность государства осуществляется в направлении ори
ентиров государственной программы "Информационное
общество (2011—2020)". Развитие информационных техно
логий, информатизация общества ставят все новые и новые
задачи, целевые показатели которых устремлены к дости
жению значимых преимуществ в направлениях использова
ния ИКТ, повышению компетентности пользователей, эф
фективного использование интернет и цифровых услуг. Для
решения многих из этих задач может быть использован ми
ровой опыт.
Система индикаторов оценки уровня развития инфор
мационного общества в странах начала формироваться к
2000 г. В настоящее время ряд популярных индексов (Global
Information Technology Report Index (GITR), EGovernment
Development Index (EGDI), Global Retail ECommerce Index
(GREI), Global ICT Development Index (IDI), Digital Economy
and Society Index (DESI)) демонстрирует рейтинг стран [1].
Однако по комплексным индексам сложно объективно
оценивать ЦЭ отдельно взятых стран, индексы ЦЭ дают те
кущий рейтинг стран, но недостаточно удобны для деталь
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ного анализа и стратегического прогнозирования их раз
вития. В настоящее время для мониторинга цифровых ус
луг популярны модели менеджмента качества на основе про
цессного подхода: стандарт ISO 9001:2015 определяет тре
бования качества к продуктам и услугам и применяется для
мониторинга качества показателей и услуг ЦЭ [2], Модель
совершенства качества EFQM, разработанная Европейским
фондом управления качеством [3], дает свою схему группи
ровки и анализа показателей. В основу процесса совершен
ства EFQM положена "логика RADAR", созданная на осно
ве цикла PDCA (планировать — выполнять — отслеживать
— действовать). RADAR (Results / результаты, Approaches
/ подходы, Deploy / развитие, Assess / оценивание, Refine /
детализация и уточнение) определяет структуру и разви
тие процессов оценки цифровых услуг: определение про
цессов, критерии и ресурсы, методы анализа и улучшения.
На этапе анализа перечисленные модели рекомендуют
методы оценки показателей по усмотрению исследователя.
Однако с появлением сложноинтегрированных рыночных
экономик вычислять результативность аналитически стало
очень трудно. Сложность менеджмента качества и резуль
тативности показателей цифровых услуг во многом обус
ловлена проблематичностью их измерения, несогласован
ностью, представлением в относительных величинах; боль
шинство показателей ориентированы на краткосрочный пе
риод, не имеют финансового выражения и не отражают со
здаваемую ими ценность, наборы рейтинговых показателей
не имеют функциональной направленности.
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Таблица 1. Составляющие индекса DESI и его значения для отдельных стран
Индикатор

Показатели

Индекс цифровой экономики (25%, 25%, 15%, 20%, 15%)
1) Связь (33%, 22%, 33%, 22%)
1.1. Стационарный
1.1.1. % домохозяйств, имеющих доступ к ШПД связи (50%)
ШПД
1.1.2. % домохозяйств, подключенных к ШПД (50%)
1.2. Мобильный ШПД 1.2.1. число подключений к ШПД на 100 чел. населения (50%)
1.2.2. доля радиочастотного спектра, предназначенного для мобильной ШПД связи (50%)
1.3. Скорость
1.3.1. % домохозяйств, имеющих доступ к стационарному ШПД NGA, (50%)
1.3.2. доля связи NGA от ШПД подключений (50%)
1.4. Экономичность
1.4.1. доля ежемесячной стоимости самого недорогого ШПД в среднем доходе на человека, в
процентах (100%)
2) Человеческий капитал (50%, 50%)
2.1. Базовые навыки и 2.1.1. доля Интернет-пользователей с частотой доступа в Интернет, по крайней мере один раз в
коммуникации
неделю (50%)
2.1.2. доля Интернет-пользователей (в возрасте 16-74 лет), имеющих базовые цифровые навыки (50%)
2.2. Перспективные
2.2.1. % ИКТ-специалистов среди высококвалифицированных специалистов (50%)
возможности
2.2.2. доля лиц, имеющих дипломы и степени в области науки, математики и технологий (50%)
3) Использование Интернет в том числе в личных целях (33%, 33%, 33%)
3.1. Контент
3.1.1. доля лиц, читающих новости – индикатор новостей (25%)
3.1.2. потребители музыки, видео, индикатор игр (25%)
3.1.3. индикатор подписки на видео по запросу (25%)
3.1.4. иное (25%)
3.2. Связь
3.2.1. % лиц, использующих видеозвонки (50%)
3.2.2. % лиц, использующих социальные сети (50%)
3.3. Сделки
3.3.1. % пользователей электронного банкинга (50%)
3.3.2. % пользователей электронных магазинов (50%)
4) Интеграция цифровых технологий (60%, 40%)
4.1. Электронный
4.1.1. электронный документооборот с ERP (20%)
бизнес
4.1.2. использование радиочастотной идентификации RFID (20%)
4.1.3. взаимодействие с клиентами по социальным медиа (20%)
4.1.4. использование электронных счет-фактур e-Invoices (20%)
4.1.5. потребление облачных услуг (20%)
4.2. Электронная
4.2.1. доля МСП, торгующих в Интернет – индикатор онлайн-продаж (33%)
коммерция
4.2.2. доля среднего онлайн-оборота в торговом обороте (33%)
4.2.3. доля электронного оборота МСП с другими странами (33%)
5) Государственные цифровые услуги (67%, 33%)
5.1. Электронное
5.1.1. % интернет-пользователей услуг ЭП (25%)
правительство (ЭП)
5.1.2. уровень сложности услуг ЭП страны (25%)
5.1.3. доля полностью реализованных услуг ЭП (25%)
5.1.4. индикатор открытых данных (25% )
5.2. Электронное здравоохранение

Евросоюз

По странам
Чехия
Польша

0,869
0,441
0,409
0,585
0,712
0,406

0,926
0,526
0,371
0,41
0,731
0,42

0,316
0,156
0,557
0,767
0,611
0,402

0,686

0,722

0,737

0,611

0,624

0,419

0,591
0,735
0,46

0,573
0,826
0,428

0,406
0,614
0,453

0,531
0,372
0,413
0,413
0,217
0,388
0,578
0,656

0,794
0,468
0,096
0,261
0,175
0,6
0,553
0,794

0,535
0,275
0,443
0,265
0,354
0,464
0,533
0,535

0,264
0,264
0,361
0,231
0,231
0,495
0,292
0,308

0,094
0,094
0,214
0,257
0,186
0,694
0,513
0,476

0,194
0,194
0,175
0,282
0,098
0,298
0,213
0,16

0,345
0,488
0,723
0,545

0,123
0,413
0,563
0,43

0,226
0,661
0,765
0,703

Джерело: [5].

При сравнении ЦЭ отдельных стран на этапе анализа ства, которые представлены в отдельных рубриках сайта ин
показателей целесообразно рассматривать их как характе декса. Индекс DESI суммирует по 30 показателям достиже
ристики развития сложных экономических систем. Здесь ре ния стран Евросоюза и отслеживает их эволюцию во всех
комендованы Парето и АВСанализ, DEAанализ групп сферах ИО по пяти направлениям: связь (25%), человечес
показателей, статистические методы классификации и кла кий капитал (25%), использование интернет в т.ч. в личных
стеризации; нейросетевые алгоритмы и методы когнитив целях (15%), интеграция цифровых технологий (20%), го
сударственные электронные услуги (15%).
ного анализа [4].
Индекс DESI имеет принципиальное отличие от IDI в
Проблема измерения, детального анализа и стратеги
ческого прогнозирования развития ЦЭ попрежнему акту направлениях "Использование ИКТ" и "Навыки в сфере
альна — DEAанализ и методы когнитивного анализа по "ИКТ". В настоящее время индекс набирает популярность,
зволяют сравнить соотношения между странами, статисти и на конференциях UNCAD обсуждаются возможности из
ческие методы и нейросетевые алгоритмы требуют опреде мерения информационного общества, в том числе по индек
су DESI.
ленных объемов выборки за период.
Сводный индекс DESI формируется по иерархии пока
Целью статьи является разработка принципа выделения
групп показателей по степени важности в формировании зателей, приведенных в таблице 1. Базами данных индекса
стратегического вектора развития ЦЭ на основе ограничен являются базы Евростата [6], Международного Союза элек
тросвязи ITU [7] и ООН [8].
ной годовой выборки.
Беларусь представлена в базах ITU и UNIDO, сходная
Исследование результатов развития цифровой эконо
информация представлена в [9]. Это дает возможность вос
мики европейских стран.
Анализ индексов ЦЭ показал, что индексы GITR и IDI полнить пробел и рассчитать индекс DESI для Республики
объединяют экономические и техноло
Таблица 2. Удельный вес пользователей сети Интернет в личных целях
гические показатели; индексы EGDI и
GREI в основном содержат экономи
Показатель - (% от общего числа, 2014 г.)
Значение
ческие показатели. Индекс DESI име 3.1.1
поиск информации
91,9
ет более социальную направленность 3.1.2
просмотр и скачивания фильмов, прослушивания и скачивания музыки
75,5
и отражает социальноэкономическую 3.1.3
игры в компьютерные игры
49,6
интеграцию, он предназначен для 3.1.4
для целей образования
24,2
оценки уровня развития информаци
отправки, получения электронной почты, переговоры
49,0
онного общества Европы. Индекс DESI 3.2.1
3.2.2
общения в социальных сетях
74,5
не является традиционно экономико
покупки, заказ товаров и услуг
24,3
технологическим, принципиальное от 3.3.1
осуществление финансовых операций
17,7
личие индекса состоит в том, что он 3.3.2
3
Использование
интернета
в
личных
целях
0,34
объединяет экономические и со
Джерело: [9].
циальные показатели развития обще
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблица 3. Составляющие индекса DESI в сопоставимой форме
Показатели Дания Евросоюз
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.

0,039
0,022
0,019
0,016
0,038
0,023
0,011
0,056
0,047
0,048
0,031
0,013
0,012
0,019
0,012
0,017

0,036
0,018
0,011
0,016
0,029
0,017
0,019
0,038
0,037
0,046
0,029
0,007
0,005
0,005
0,005
0,010

Чехия
0,038
0,022
0,010
0,011
0,030
0,017
0,010
0,039
0,036
0,052
0,027
0,020
0,012
0,002
0,010
0,007

Польша
0,013
0,006
0,015
0,021
0,025
0,017
0,010
0,026
0,025
0,038
0,028
0,013
0,007
0,011
0,010
0,013

Венгрия
0,032
0,016
0,002
0,016
0,032
0,027
0,008
0,033
0,031
0,061
0,017
0,020
0,009
0,006
0,017
0,027

Беларусь. Как отмечается в Программе инновационного
развития Республики Беларусь, сравнительный анализ Бе
ларуси в рейтинговых системах целесообразно проводить
по среднему по Евросоюзу либо в сравнении с Польшей, Че
хией или Венгрией. Поэтому представляет интерес сравне
ние уровня развития ЦЭ в сопоставлении со странами Ев
росоюза. В таблице 2 представлен расчет показателя "Ис
пользование Интернет для личных целей" для индекса DESI.
Итак, по таблице 2 и формуле расчета индекса в таблице 1
на 2014 г. индекс "Использование Интернет" составил 0,34.
Для комплексной оценки ожидаемого рейтинга Республи
ки Беларусь по индексу DESI выполнено восполнение по
казателей методом статистического прогнозирования с ис
пользованием данных индексов EGDI, индекс UNCTAD, IDI
и отчетам "Индикаторы информационного общества 2016",
в которых представлена Беларусь [1].
Прогнозирование показателей Республики Беларусь по
индексу DESI показало: по индексу в целом — ожидаемое
значение для Беларуси ниже среднего по ЕС (16е место) и
страна занимает позицию 22, одинаковую с Венгрией; по
возможностям подключения расчетное значение для Бела
руси 0,594, что выше среднего по ЕС (18е место), занимает
позицию 17, одинаковую с Эстонией; человеческий капитал:
значение для Беларуси 0,571, что близко к среднему пока
зателю по ЕС (15е место), страна занимает позицию 15 сле
дом за Чехией; использование Интернет в личных целях:
прогнозное значение для Беларуси 0,426, что ниже средне
го показателя по ЕС (16е место), занимает позицию 20,5
следом за Венгрией; интеграция цифровых технологий: рас
четное значение для Беларуси 0,237, что ниже среднего по
казателя по ЕС (17е место), страна занимает позицию 25,5
следом за Чехией; государственные цифровые услуги: ожи
даемое значение для Беларуси 0,427, что ниже среднего по
казателя по ЕС (18е место), занимает позицию 24,5, опере
жая Чехию.
Сравнение Беларуси со средним по Евросоюзу показа
ло, что развитие ЦЭ сопоставимо по уровню ИКТинфра
структуры и развитию человеческого капитала, а по уров
ню интеграции цифровых технологий и государственных
цифровых услуг Беларусь отстает от среднего по Евросою
зу. Обычно уровень развития ИКТ Беларуси сравнивают с
Чехией, Польшей, Венгрией, странами Прибалтики.
Дальнейшее исследование индекса DESI для Беларуси
в части выделения групп показателей и формирования стра
тегического вектора развития ЦЭ позволит выявить как
приоритеты, так и резервы развития.
Проблема измеримости результатов и их оценки.
Показатели ЦЭ имеют различное влияние на ее резуль
тативность, степень их влияния в менеджменте качества

Показатели
3.2.2.
3.3.1.
3.3.2.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
СРЕДНЕЕ

Дания
0,033
0,031
0,013
0,005
0,005
0,010
0,014
0,013
0,020
0,012
0,011
0,022
0,018
0,021
0,016
0,022

Евросоюз Чехия Польша Венгрия
0,014
0,016
0,007
0,006
0,006
0,009
0,006
0,006
0,013
0,008
0,008
0,009
0,012
0,018
0,014
0,015

0,023
0,021
0,020
0,002
0,002
0,005
0,006
0,004
0,018
0,014
0,013
0,003
0,010
0,014
0,011
0,016

0,017
0,020
0,013
0,005
0,005
0,004
0,007
0,002
0,008
0,006
0,004
0,006
0,017
0,019
0,018
0,014

0,018
0,018
0,020
0,006
0,006
0,006
0,003
0,003
0,009
0,006
0,005
0,007
0,013
0,011
0,011
0,016

оценивается правилом Парето. Один из популярных мето
дов — АВСанализ позволяет продолжить и детализировать
ранжирование показателей по нескольким группам.
Нами предложены этапы оценки показателей резуль
тативности ЦЭ:
1) расчет комплексного индекса ЦЭ;
2) определение доли каждого показателя в комплекс
ном индексе с учетом весовых коэффициентов (табл. 3);
3) выделение групп показателей по степени значимости;
4) определение значимости каждого показателя по рей
тингу Парето;
5) оценивание вклада и ценности каждого показателя в
выделенных группах по методу АВСанализа;
6) анализ по логике RADAR — оценивание, детализа
ция, уточнение.
В табл. 3 нами рассчитаны все показатели по странам в
сопоставимом виде. Ниже представлена формула расчета
на примере показателей "% ИКТспециалистов среди вы
сококвалифицированных специалистов" и "% интернет
пользователей услуг ЭП":
i221 = x221*0,5*0,5*0,25
i511 = x511*0,25*0,67*0,15
Приведенные в таблице 3 данные положены в основу
анализа степени вклада показателей по выделенным груп
пам. Для выделения групп в АВСанализе используются эм
пирический метод, методы сумм, дифференциальный, ме
тоды многоугольника, касательных и петли [10]. В эмпири
ческом методе выделяются три пропорции: 80 — 15 — 5. Для
проведения текущего анализа нами выбран дифференциаль
ный метод, в основе которого лежат средние значения по
казателей в сопоставимом виде (табл. 3).
Выделены группы: "Совершенство" — показатели в 6
раз больше среднего; "Ценность" — показатели в 2,3 раза
больше среднего; "Стабильность" — показатели на уровне
и выше среднего; "Фундаментальный" — показатели на уров
не и чуть ниже среднего; "Потенциальный" — показатели
более чем в 2 раза ниже среднего; "Формируемый" — пока
затели более чем в 4 раза ниже среднего.
Прогноз количества показателей по группам выполнен
методом анализа гистограмм с учетом нормально распре
деленной степени вклада показателей в среднем по индек
су и уточнен с помощью Паретоанализа. Прогноз границ
групп (Гр.гр.) выполнен в среднем по индексу и для каждой
из стран соответственно по дифференциальному методу
(табл. 4). Получена доля количества показателей по груп
пам для каждой из стран и представлена на рисунках 1 — 3.
Из таблицы 4 видно, что самым ценным оказался толь
ко один показатель — "% ИКТспециалистов среди высо
коквалифицированных специалистов" (2.2.1).

Таблица 4. Области и доли показателей в областях
Оценка,
%
0 - 10
10-20
20-50
50-80
80-100
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Результативность
Формируемый
Потенциальный
Фундаментальный
Стабильный.
Ценность
Совершенство

Прогноз
%
Гр.гр.
5%
0,004
20% 0,008
35% 0,037
30% 0,038
10% 0,100

Евросоюз
%
Гр.гр.
6,66%
0,004
36,66%
0,008
36,66%
0,015
16,66%
0,036
3,33%
0,093

Доля (%) и граница группы
Дания
Чехия
%
Гр.гр.
%
Гр.гр.
6,66%
0,005
20%
0,004
20%
0,011
26,66%
0,008
43,33%
0,022
36,66%
0,036
23,3%
0,049
10%
0,038
3,33%
0,129
3,33%
0,099

Польша
%
Гр.гр.
3,33%
0,003
33,33%
0,007
46,66%
0,030
13,33%
0,032
3,33%
0,083
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Венгрия
%
Гр.гр.
30%
0,004
23,33%
0,008
43,33%
0,035
0%
0,037
3,33%
0,096
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0,050

100%

0,045

90%

0,040

80%

0,035

70%

0,030

60%

0,025

50%

0,020

40%

0,015

30%

0,010

20%

0,005

10%

0,000

Доли

Значения показателей

Евросоюз

0%

221 211 212 111 131 222 141 112 513 132 332 122 331 514 421 512 121 322 511 413 423 422 311 411 412 414 415 321 313 312
Показатели

Рис. 1. Распределение показателей индекса DESI по Евросоюзу

Стабильность развития ЦЭ на данный момент опреде
ляют как минимум лишь половина показателей из необхо
димых, наибольшая доля показателей относится к катего
рии "Фундаментальный" и создает экономическую основу
развития ЦЭ, сюда относится уровень потребления государ
ственных цифровых услуг. По всем странам резерв возмож
ностей развития ЦЭ составляет электронный бизнес, в сред
нем по Евросоюзу — более активное потребление Интер
нетконтента.
Из рисунка 1 видно, что на текущий момент наиболь
шую ценность в формировании ЦЭ Евросоюза определя
ют высококвалифицированные ИКТспециалисты (1 по
казатель); стабильность развития ЦЭ обеспечивают ба
зовые навыки и доступ к ШПД (5 показателей); фунда
ментом развития ЦЭ является степень использования
коммуникаций в госуправлении, экономике и бизнесе (11
показателей), потенциал развития обеспечивают соци
альная сфера и внешнеэкономическая деятельность (13
показателей).
Из рисунка 2 видно, что сейчас наибольшую ценность в
формировании ЦЭ Польши также определяют высококва
лифицированные ИКТспециалисты (1 показатель); ста
бильность ЦЭ обеспечивается базовыми навыками и ком

муникациями населения (4 показателя); фундаментом раз
вития ЦЭ является степень использования Интернет и уро
вень развития электронного правительства (14 показателей),
потенциал развития обеспечивают концентрация внимания
на развитии электронного бизнеса и электронной коммер
ции.
Как показано на рисунке 3, наибольшую ценность и
стабильность в формировании ЦЭ Венгрии определяют
высококвалифицированные ИКТспециалисты (1 пока
затель); фундаментом развития ЦЭ является обеспече
ние скорости доступа ШПД и повышение базовых навы
ков населения (13 показателей), потенциал развития
обеспечивают социальная сфера, электронный бизнес и
электронная коммерция, госуправление (16 показате
лей).
Дания имеет самый высокий рейтинг по индексу DESI.
Из таблиц 3 и 4 следует, что на текущий момент наиболь
шую ценность в формировании ЦЭ Дании определяют вы
сококвалифицированные ИКТспециалисты (1 показатель);
стабильность ЦЭ обеспечивают доступ к ШПД и степень
потребления Интернетресурсов (7 показателей); фунда
ментом развития ЦЭ является степень использования
коммуникаций в госуправлении и электронной коммерции

Польша
0,045

100%

0,040

90%
80%
70%

0,030

60%
0,025
50%
0,020
40%
0,015

Доли

Значения показателей

0,035

30%

0,010

20%

0,005

10%

0,000

0%
221 222 211 212 131 122 332 513 514 331 512 132 121 322 311 111 313 141 321 421 312 414 112 511 422 411 412 423 413 415
Показатели
Покаатели

Рис. 2. Распределение показателей индекса DESI для Польши

www.economy.in.ua

19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Венгрия
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313
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Рис. 3. Распределение показателей индекса DESI для Венгрии

(14 показателей), потенциал развития обеспечивает более
интенсивное развитие электронного бизнеса (8 показате
лей).
Наибольшую ценность в формировании ЦЭ Чехии оп
ределяют высококвалифицированные ИКТспециалисты
(1 показатель); стабильность ЦЭ обеспечивают базовые на
выки и доступ к ШПД (3 показателя); фундаментом разви
тия ЦЭ является степень использования коммуникаций и
потребление Интернетресурсов (11 показателей), потен
циал развития обеспечивают развитие электронного биз
неса (15 показателей).
Таким образом, опыт развития ЦЭ в среднем по Евро
союзу на примере Чехии, Польши и Венгрии, генерирова
ние индекса для Беларуси дали основу для изучения про
блем развития ЦЭ, в том числе и для Беларуси.
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MARITIME STATE AND MARITIME POLICY

У статті обговорюється поняття "морська держава". Морська держава визначається на основі використання
положень параметричної загальної теорії систем (ПЗТС) за А. І. Уйомовим, що дозволяє описати будьPяку систеP
му за допомогою мови тернарного опису, основу якого складають системоутворюючі категорії — "річ" (субстрат
системи), "властивості" (атрибутивний концепт системи) і "відношення" (реляційний концепт системи).
Морська держава визначається як держава, яка задовольняє триєдності наступних концептів, що забезпечуP
ють синергетичний ефект: морські активи (розглядається з позиції ПЗТС як субстрат системи); властивості морсьP
ких активів, що сприяють активізації морської діяльності (розглядаються з позиції ПЗТС як атрибутивний конP
цепт); відносини, в яких ці властивості проявляються, тобто реалізується активна морська політика (розглядається
з позиції ПЗТС як реляційний концепт).
В статті також робиться огляд сучасної морської політики окремих країн. Розглянуто морський потенціал
України та морська політика України як важлива умова реалізації національних інтересів.
The paper discusses the concept of "maritime state". The maritime state is determined on the basis of parametric
general theory of systems (PGTS) of A. I. Uyomov. This theory describes any system using language of ternary description,
which is based on the systemPbuilding categories — "thing" (substrate of the system) "properties "(attributive concept
of the system) and "relations" (relational concept of the system).
A state is defined as a maritime state if it meets the next criteria: maritime assets (considered from the perspectives of
parametric general theory of systems as a substrate of the system); properties of maritime assets that contribute to maritime
activities (considered according PGTS as an attributive concept); relations in which these properties appear, this means
active maritime policy (considered according PGTS as a relational concept).
The paper identifies the results of maritime policy of particular countries. Ukraine has maritime assets and has all
preconditions to develop as a maritime state. The paper discusses also maritime policy of Ukraine as an important factor
of national interests' protection.
Ключові слова: морська держава, морська діяльність, морські активи, морська політика.
Key words: maritime state, maritime activities, maritime assets, maritime policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У майбутні десятиліття здатність країни забезпечу
вати зростаючі потреби в продовольстві та інших ресур
сах, а також місце на світовій арені будуть значною
мірою визначатися тим, наскільки повно країна буде
використовувати можливості, що представляються
Світовим океаном. Морська діяльність будьякої дер
жави була і залишається однією з найважливіших скла
дових економічного зростання та забезпечення націо
нальної безпеки [1]. Провідні морські країни світу про
водять активну морську політику та досягають значних
успіхів в освоєнні морського середовища.
Україна має славну історію морської діяльності, але
за останні 20—25 років вітчизняний морегосподарський
комплекс зазнав великих збитків. Україна перетворю
ється з міцної морської держави на "країну у моря".
Однак в Україні зберігається значний потенціал для
відродження морської діяльності.

Б.Г. Александров, Б.В. Буркинський, К.А. Виноградов,
В.А. Водяницький, А.Ф. Висоцький, Т.П. Галушкіна,
В.Є. Глушков, П.Ф. Гожик, В.М. Грезе, Е.М. Громова,
В.А. Дергачев, В.М. Єремєєв, Ю.П. Зайцев, А.В. Іщенко,
Н.В. Коржунова, Л.Л. Круглякова, Р.А. Крижановський,
А.М. Котлубай, М.І. Котлубай, В.М. Степанов, М.Л. Та
раканов, Є.А. Черкез, Є.Ф. Шнюков, Ю.Д. Шуйський та ін.
Однак у той же час ключове поняття теорії морсь
кої діяльності "морська держава" залишається недо
статньо розкритим.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з вищевикладених передумов, у роботі
поставлено завдання обговорити поняття "морська дер
жава", розглянути морські активи, зокрема якими во
лодіє Україна та визначити тенденції сучасної морсь
кої політики країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Поняття "морська держава" в сучасній літературі
У вивчення морів і океанів та розвиток морської розкрито недостатньо. Здебільшого це поняття можна
економіки внесли великий внесок українські вчені зустріти в літературі з геополітики, де протиставляєть
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Морську державу як певну систему
можна визначити за допомогою пара
метричної загальної теорії систем
(ПЗТС) за А.І. Уйомовим [6], що дозво
ляє описати будьяку систему за допо
могою мови тернарного опису (МТО),
Матеріальні морські активи
Нематеріальні морські активи
основу якого складають системоутворю
(М-активи)
(Н-активи)
ючі категорії — "річ" (субстрат системи),
"властивості" (атрибутивний концепт
системи) і "відношення" (реляційний
концепт системи).
Н-активи
Н-активи
Тобто морська держава — це держа
групи А
групи Б
ва, діяльність якої задовольняє триєд
ності наступних концептів, що забезпе
чують синергетичний ефект:
Природні ресурси Чорного та
ЕкономікоМорський науково— морські активи (розглядається з
Азовського морів (біологічні
географічне
технічний потенціал
позиції ПЗТС як субстрат системи);
положення країни
мінеральні, енергетичні)
(наука і освіта)
— властивості морських активів, що
(вихід у Світовий
сприяють активізації морської діяль
Морський флот
океан, положення в
ності, такі як транспортнокомуні
центрі Європи)
Потенціал
каційні, рекреаційні, екологічні та інші
забезпечення
Морські та річкові порти (в межах
Морська генетика
(розглядаються з позиції ПЗТС як атри
національної безпеки
Українського Причорномор'я та
(морський слід,
держави в морському
бутивний концепт);
морська пам'ять,
Приазов'я)
напрямку (ВМСУ,
— відносини, в яких ці властивості
морське світогляд),
прикордонна служба)
Берегова інфраструктура, що
що формує морський
проявляються, тобто реалізується ак
забезпечує морську діяльність
код
тивна морська політика (розглядається
з позиції ПЗТС як реляційний концепт).
Україна має достатній потенціал, щоб
Рис. 1. Система стратегічних активів України
розвиватись як морська держава. Украї
для розвитку як морської держави
на має найбільшу серед країн АзовоЧор
ся 2 стратегії розвитку — сухопутна і морська як бо номорського басейну довжину морського узбережжя
ротьба талассократії та теллурократії.
(2759,2 км). На українському шельфі Чорного та Азовсь
Так, наприклад, у статті М.М. Кухтина "Морська та кого морів розвідано 1583,5 млрд куб. м природного газу
сухопутна стратегія скрізь призму геополітики" зроб та до 409,8 млн т сирої нафти. Близько 28% національно
лено ретельний аналіз існуючих геополітичних кон го ВВП створюється сьома адміністративними одиниця
цепцій і підходів щодо переваг у розвитку держави як ми України, які мають вихід до моря. Більшість населен
сухопутної чи морської. При цьому сухопутними нази ня проживає в 60 км смузі від моря фактично зайнято в
ваються держави не ті, які не мають виходу до моря, сферах, пов'язаних з морською діяльністю.
тобто континентальні, а ти, які саме реалізують сухо
Україна має потужний потенціал транспортної та
путні стратегії, а не морські [2] .
виробничої інфраструктури — 18 континентальних мор
При цьому як, наприклад, підкреслює відомий гео ських портів та 12 портових пунктів з пропускної спро
політик С.Б. Переслегін, "...геополітична позиція, яка можністю 262 млн т на рік. Внаслідок тимчасової оку
спирається на морські комунікації, завжди має перева пації АР Крим Російською Федерацією Україна втрати
ги над чисто материковою позицією" [3].
ла частину майна та можливість здійснювати морську
Конвенція ООН з морського права 1982 р. [4] фак діяльність на морських акваторіях, прилеглих до оку
тично зрівняла в обсязі морської правоздатності внут пованих. 5 морських портів знаходяться в окупованому
рішньоконтинентальні і прибережні держави. Вона є ре Криму. Сума збитків, без врахування збитків приватно
зультатом багаторічної договірної практики держав, го бізнесу, встановлює річний ВВП України [7].
протистояння і співробітництва та в певній мірі відпов
Систему стратегічних морських активів України, з
ідає інтересам внутрішньоконтинентальних країн у су точки зору наявності матеріальних та нематеріальних
часному міжнародному морському праві. Конвенція активів, представлено на рисунку 1.
ООН з морського права закріплює за внутрішньокон
Треба підкреслити, що додатковим активом Украї
тинентальними країнами ряд прав:
ни (з точки зору теорії морського коду [8]) є то, що вона
— право мирного проходу через територіальне море має певну історію розвитку морської діяльності —
(ст. 17);
морську генетику, що сприяє її відродженню як морсь
— право експлуатації відповідної частини залишку кої держави.
допустимого улову живих ресурсів у виключних еконо
Реалізація збалансованої морської політики, що за
мічних зонах прибережних держав (ст. 69);
безпечує врегулювання як зовнішніх, так і внутрішніх
— право на свободу відкритого моря (ст. 87);
суспільних відносин, що виникають у процесі провад
— право судноплавства (ст. 90);
ження морської діяльності, є найважливішою умовою
— право на використання ресурсів міжнародного розвитку держави як морської.
району морського дна (ст. 141);
У наступні часи країни реалізують активну морську
— право на морські наукові дослідження (ст. 254, 256); політику. У таких країнах, як Великобританія, Японія,
— деякі положення Конвенції передбачають мож морський транспорт обслуговує 98% всіх зовнішньотор
ливість передачі внутрішньоконтинентальним країнам говельних перевезень, у США — 90% [9]. На країни Да
морських технологій.
лекосхідного регіону, Південної і ПівденноСхідної Азії
На теперішній час існує 44 держави, які не мають ви і країн Західної Європи в 2010—2015 роках припадало
ходу до Світового океану — 16 країн в Африці, 14 країн понад 70% світового морського контейнерного трафіку.
в Європі, 12 країн в Азії та 2 країни в Південній Америці
Більшість країн світу надають значні податкові
[5]. І всі вони можуть розвивати морську економіку. пільги судновласникам (наприклад, пільги на будівниц
Фактично сьогодні морською може стати держава, яка тво нового флоту і його експлуатацію). В області суд
необов'язково має вихід до моря, але та, яка має значні нобудування традиційно лідирують верфі Південної
морські активи та активно реалізує свою морську по Кореї, Японії і Китаю. Це особливо проявляється при
замовленні суден місткістю 20 тис. TEU. Морська по
літику.
Стратегічні морські активи України
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літика цих країн спрямована зокрема на формування
особливого режиму для суднобудування — прямі суб
сидії, дешеві кредити. Держава компенсує те, що з еко
номічної точки зору судноплавство являє собою довго
строкове виведення капіталу з обороту (будівництво
судна триває від 1 до 3 років, ще 2—4 роки експлуатації
направлено на повернення судновласником грошей,
вкладених в будівництво, а ще через 7—10 років судно
може морально застаріти або може змінитися вантаж
на кон'юнктура). Це дає можливість зниження собівар
тості суднобудування і судноремонту, в результаті чого
вона на 17—20% нижче, ніж, наприклад, в Україні.
За першу половину 2015 року південнокорейський
лідер в галузі суднобудування Hyundai Heavy Industries
Co. отримав найбільшу кількість замовлень на нові суд
на серед усіх конкурентів, не дивлячись на той факт, що
загальний обсяг замовлень на судна впав більш ніж в два
рази: з майже 27 млн компенсованих тонн (CGT) за ана
логічний період 2014 до 13,28 у 2015 році [10].
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо танкер
ного флоту. Китай, Південна Корея, Китай і Японія зай
мають провідні позиції в будівництві танкерів. Частка
регіону в світовому будівництві танкерів становить 90%
по тоннажу і 65% — за кількістю суден [11].
Доцільним вважаємо згадати і запровадження
міжнародної реєстрації суден. Це, наприклад, сприяло
концентрації флоту під національним прапором в Данії
на 97%, в Туреччині — 84%, в Португалії — 83%, у
Франції — 81% і в Італії — 70% [12].
За період з 1993 по 2010 рр. такі чорноморські краї
ни, як Грузія і Туреччина, збільшили дедвейт свого фло
ту відповідно на 47,5% і 13% за допомогою установи
Міжнародних реєстрів з наданням судновласникам, які
реєструються в цих державах, відповідних пільг [13].
Так, наприклад, Грузинський прапор привертає низьким
реєстраційним збором, спрощеною та прискореною
процедурою реєстрації (до 10 днів), відсутністю оподат
кування для іноземних судновласників.
Сприятливі умови для іноземних судновласників
створила і влада Молдови. У 2003 році парламент Мол
дови запровадив ряд змін у КТМ, завдяки яким прапор
Молдови став відкритим для судновласниківнерези
дентів, іноземні фізичні та юридичні особи отримали пра
во реєструвати свої судна під прапором республіки, при
цьому судновласники звільнялися від сплати податків і
мит. Серед інших пільг можна відзначити низький реєст
раційний збір, швидку процедуру продовження або ану
лювання реєстрації, видачі документів, а також
відсутність вікових обмежень для реєстрації судна.
За даними World Shipping Register, на сьогоднішній
день під прапором Молдови зареєстровані 206 морсь
ких суден. За даними звіту ЮНКТАД, за період з 2007
по 2015 року обсяг вантажів, що перевозяться молдавсь
кими судами, збільшився з 17 тис. т до 935 тис. т, що є
максимальним показником за динамікою зростання се
ред країн Чорноморського регіону. В Україні за цей же
період спостерігалася негативна динаміка — з 1136 тис.
т до 477 тис. т, що пов'язано зі зменшенням чисельності
українського флоту. Під українським прапором експ
луатується лише 134 судна України, а 172 суден працю
ють під іноземними прапорами [14].
Україна через національну морську політику повин
на забезпечити досягнення національних інтересів у при
бережній зоні, у внутрішніх морських водах, територі
альному морі, у виключній економічній зоні, на конти
нентальному шельфі України та у відкритому морі. Роль
морської політики фактично реалізується через її спро
можність визначати і реалізовувати національні інтере
си й пріоритетні напрямки розвитку держави як учасниці
міжнародного співробітництва, зокрема в сфері корис
тування просторами й ресурсами Світового океану.
Законодавчі засади морської діяльності в Україні
встановлено Водним кодексом України, Кодексом тор
говельного мореплавства України, Земельним кодексом
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України, Законами України "Про охорону навколиш
нього природного середовища", "Про виключну (морсь
ку) економічну зону України", "Про Державний кордон
України", "Про міжнародні договори України" та "Про
тваринний світ".
Істотним недоліком законодавства у сфері морсь
кої діяльності є відсутність у прийнятих законах єди
ного підходу до вирішення питань, пов'язаних з провад
женням морської діяльності та невизначеність основ
формування морської політики.
У перші роки незалежності України були сформо
вані засади державної морської політики України, од
ним з інструментів реалізації якої стала Національна
програма досліджень і використання ресурсів Азовсь
коЧорноморського басейну, інших районів Світового
океану на період до 2000 р., затверджена Указом Пре
зидента України від 16 грудня 1993 р. №595/92.
Ця програма стала організаційною основою для
об'єднання багатого науковотехнічного потенціалу
країни (близько 40 тис. вчених і фахівців) і розробки
більш 50ти спеціальних підпрограм і проектів практич
но в усіх напрямках морської діяльності. На жаль, в силу
ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів зазначена На
ціональна програма не була реалізована.
Надалі програма послужила основою для розробки
Морської доктрини України. Морська доктрина Украї
ни на період до 2035 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. №1307,
є основним документом, який визначає державну по
літику України [15].
Сьогодні морська політика України потребує сис
темної єдності, яка б охопила всі сфери морської діяль
ності. На виконання Рішення РНБО України від 6 трав
ня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки Ук
раїни", введеного в дію Указом Президента України від
26 травня 2015 р. № 287/2015, національним інститутом
стратегічний досліджень під керівництвом Академіка
НАН України В.П. Горбуліна було розроблено нову
редакцію Морської доктрини України на період до 2035
року [7]. Морська доктрина грунтується на результа
тах оцінки ситуації у сфері морської діяльності держа
ви та аналізі загроз національній безпеці України з
морського напрямку. Доктрину можливо буде реалізу
вати за умов внесення змін у чинне законодавство, котрі
повністю відповідатимуть світовому праву.
ВИСНОВКИ
1. Морська діяльність будьякої держави була і за
лишається однією з найважливіших складових еконо
мічного зростання та забезпечення національної безпе
ки. Поняття "морська держава" нами визначається за
допомогою параметричної загальної теорії систем
(ПЗТС) за А.І. Уйомовим. Морська держава — це дер
жава, яка відповідає триєдності наступних концептів, що
забезпечують синергетичний ефект: морські активи
(розглядається з позиції ПЗТС як субстрат системи);
властивості морських активів, що сприяють активізації
морської діяльності такі, як транспортнокомунікаційні,
рекреаційні, екологічні та інші (розглядаються з позиції
ПЗТС як атрибутивний концепт); відносини, в яких ці
властивості проявляються, тобто реалізується активна
морська політика (розглядається з позиції ПЗТС як
реляційний концепт).
2. Провідні морські країни світу проводять активну
морську політику та досягають значних успіхів в осво
єнні морського середовища. Через свою морську полі
тику вони реалізують національні інтереси й пріоритетні
напрямки економічного розвитку, зокрема в сфері ос
воєння Світового океану. Морська політика цих країн
спрямована зокрема на формування особливого режи
му для морегосподарької діяльності — прямі субсидії,
дешеві кредити, державні замовлення та інші.
3. Україна має достатній потенціал, щоб розвива
тись як морська держава, який розглядається як су
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купність матеріальних та нематеріальних активів. Серед
морських активів треба підкреслити природні ресурси,
наявність морських портів та берегової інфраструкту
ри, економікогеографічне положення, морський нау
ковотехнічний потенціал, певна морська генетику.
4. Найважливішою умовою розвитку України як
морської держави є реалізація збалансованої морської
політики, що забезпечує врегулювання як зовнішніх, так
і внутрішніх суспільних відносин, що виникають у про
цесі провадження морської діяльності. Україна через
національну морську політику повинна забезпечити
досягнення національних інтересів в прибережній зоні,
у внутрішніх морських водах, територіальному морі, у
виключній економічній зоні, на континентальному
шельфі України та у відкритому морі.
5. Сьогодні морська політика України потребує сис
темної єдності, яка б охопила всі сфери морської діяль
ності. Базуючись на результатах оцінки морської діяль
ності та аналізу загроз для України, зокрема анексії АР
Крим, було розроблено нову нову редакцію Морської док
трини України на період до 2035 року. Доктрину можливо
буде реалізувати за умов внесення змін у чинне законо
давство, котрі повністю відповідатимуть світовому праву.
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THE DIRECTIONS OF EXPANSION OF EXPORT POTENTIAL OF NATIONAL ENTERPRISES
IN EU MARKETS

Проведено аналіз літературних джерел за тематикою визначення напрямів для розширення експорP
тних операцій з України до країн ЄС. Визначено, що у науковій літературі значну увагу приділено досліP
дженню історичних та політичних факторів, які впливають на співпрацю України і ЄС, у той же час екоP
номічні тенденції визначені на основі актуальної інформації, не висвітлені достатнім чином. Проведено
аналіз динаміки товарних експортних операцій з України до країн ЄС. Визначено, що найбільш перспекP
тивними країнамиPспоживачами національних товарів є Чехія, Бельгія, Польща, Угорщина, Словаччина,
Франція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург.
The research of science literature in sphere of determination the directions of expansion of export operations
from Ukraine to EU has been conducted. Has been determined, that mainly political and historical factors of
cooperation between Ukraine and EU were considered, but current economical trends were not highlighted enough
in science literature. A study of dynamics of the export operations from Ukraine to EU in goods market has been
conducted. It has been detected, that Czech Republic, Belgium, Poland, Hungary, Slovakia, France, Netherlands,
Ireland, Luxembourg are the biggest consumers of Ukrainian goods.
Ключові слова: напрямки, експорт, експортний потенціал, країни ЄС.
Key words: directions, export, export potential, EU.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування вітчизняних суб'єктів господарю
вання в умовах нестабільного політичного та економіч
ного середовища вимагає формування стратегічних
орієнтирів щодо розширення експортного потенціалу.
Це створить передумови для визначення і застосування
конкурентних переваг, залучення інвестицій та впровад
ження інноваційних технологій. Розширення експорт
них можливостей національних підприємств сприятли
во відобразиться на конкурентоспроможності українсь
кої економіки та позитивним чином вплине на стабіль
ність національної грошової одиниці.
Удосконалення експортного потенціалу вітчизняних
підприємств може відбуватись на основі вибору перс
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пективних напрямків щодо реалізації експортних опе
рацій на основі сегментації ринків за галузями і країна
ми. Якщо врахувати актуальні геополітичні тенденції у
Східній Європі, можна підсумувати, що країни ЄС є
більш надійним торговельним партнером для України.
Це зумовлено політичним впливом Російської Федерації
серед країн СНД та її військовою агресією проти Ук
раїни. Частка експортних операцій з України до країн
ЄС станом на кінець серпня 2016 р. становила 37,7 %, у
той же час частка експорту до країн СНД складала лише
16,7 %. Варто зазначити, що частка обсягів експорту до
ЄС у порівнянні із кінцем серпня 2015 р. зросла на 4, 4%,
а для країн СНД даний показник скоротився на 27,1%.
Таким чином, ринки країн ЄС виступають стратегічним
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орієнтиром для виявлення сегментів, на яких можливим
є розширення експортних операцій з України.
Враховуючи актуальні для України політичні та еко
номічні тенденції, виникає необхідність визначення на
прямків розширення експортного потенціалу вітчизня
них підприємств на ринках країн ЄС.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем розвитку торговельних
відносин України та країн ЄС у сфері експортних опе
рацій до Європи займались чимало вітчизняних нау
ковців. Ця проблематика є особливо популярною із вра
хуванням актуальних міжнародних політичних змін у
Східній Європі, які зумовлені агресивною поведінкою
Російською Федерацією, найбільшого торговельного
партнера України до 2011 р., та високою динамікою роз
витку нових індустріальних держава у середній та
східній Азії. Оскільки країни ЄС є одним із найбільших
споживачів продукції, що головним чином виготов
ляється у країнах Азії, то Україна, як торговельний
партнер для європейських держав виступає не менш
привабливо.
До науковців, які розглядаються проблеми розши
рення експортних операцій з України до ЄС слід відне
сти таких вчених, як Власюк О. [1], Мовчан В., Веселов
ський А., Пирожков Л. [2]. Зазначені дослідники багато
уваги приділили вивченню стратегічних орієнтирів щодо
розвитку торговельних відносин України та країн ЄС.
Проте роботи цих авторів носять загальний характер і
не базуються на сегментації ринків за країнами і това
рами, тим самим залишаючи напрямки розширення ек
спортної діяльності з України до ЄС не розв'язаними.
Дослідження експортних можливостей України та
кож відбувалось з точки зору політичних домовленос
тей, на яких базується співпраця вітчизняних та євро
пейських суб'єктів господарювання. Так, визначення
пріоритетних напрямків посилення економічної взає
модії в рамках міжнародних політичних домовленостей
стало предметом дослідження таких науковців, як Галь
періна Л. [3], Гладський О. [4], Гончаренко Н. [5], Єго
ров І. [6], Калина М. [7]. Зазначені науковці глибоко
досліджують стратегічні експортні можливості Украї
ни на риках ЄС. Проте у цих роботах приводяться кон
цептуальні засади реалізації політики покращення кон
курентоспроможності вітчизняної економіки на міжна
родній арені. Дослідження зазначених науковців базу
ються на аналізування внутрішніх проблем збільшення
експорту з України. Багато уваги приділяється право
вому регулюванню та вивченню профільних галузей,
продукція яких може бути успішною на ринках країн
ЄС. Проте поза увагою цих та інших науковців зали
шається вибір напрямків для розширення експортних
можливостей України на ринках ЄС з урахуванням зов
нішньої динаміки розширення або зменшення частки на
ціональної продукції.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Враховуючи актуальність досліджуваної наукової
проблеми та те, що її вирішенню приділено недостат
ньо уваги у наукових джерелах, доцільним є обрати на
ступну ціль написання статті: визначити напрямки роз
ширення експортних можливостей України на ринках
ЄС, сегментуючи їх за товарами та країною з урахуван
ням зовнішніх торговельних тенденцій, характерних для
української продукції та зовнішніх інформаційних дже
рел.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Торговельні відносини України і країн ЄС базують
ся на тривалих історичних, культурних та політичних
домовленостях і протиріччях, які мали місце у спільній
історії народів європейського регіону. Пошук еконо
мічних рішень без врахування ретроспективних політич
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ної та соіціальної взаємодії між Україною та країнами
західної Європи є практично неможливим. Тому дослі
дження торговельної співпраці вітчизняних підприємств
із європейськими має базуватись на історичному аналізі
та врахуванні політичних домовленостей, що впливають
на динаміку експортноімпортних операцій. Цій пробле
матиці приділено значну увагу серед вітичзняних ав
торів. Проте поза увагою залишилась деталізація на
прямків розвитку економічної між Україною та конк
ретними країнами на основі сегментації вітчизняних
експортних можливостей за ринками.
При проведенні цього дослідження важливо орієн
туватись на об'єктивні статистичні дані. Серед офіцій
них джерел інформації — Державна служба статисти
ки України та Європейська комісія. Проте детальний
аналіз інформації, яка представлена цими ресурсами
показує, що інформація інколи суперечить одна одній.
Так, Державною службою статистики України опублі
ковано на офіційному сайті відомості про те, що обсяги
експорту до країн ЄС у 2015 р. становили 13,015 млрд
дол. США [8], у той же час у звіті Європейської комісії
про результати торгівельних відносин з Україною у 2015 р.
[9], зазначено, що обсяги імпорту з України становлять
13,607 млрд дол. США (курс перерахунку долара США
до євро обрано на рівні 1,06). Якщо дослідити темпи
інфляції і порівняти дані, які постачаються Державною
службою статистики України (ДССУ) та Світовим Бан
ком, то можна виявити значні розбіжності. Так, за оф
іційними даними Світового Банку в Україні у 2015 р. спо
стерігалась інфляції 48,7 %, в той же час, за даними
ДССУ — 43,3 %. Якщо дослідити значення обсягів екс
порту та імпорту для України за 2015 р., то можна вия
вити наступні розбіжності:
ДССУ — обсяг експорту з України складає 47,863
млрд дол. США, імпорт — 43,039 млрд дол. США, тобто
спостерігається додатнє торговельне сальдо 4,82 млрд
дол. США.
Світовий Банк — обсяги експорту з України станов
лять 47,817 млрд дол. США, імпорт — 49,624 млрд дол.
США, отже, від'ємне торговельне сальдо — 1,8 млрд дол.
США.
Таким чином, на підставі аналізу інформації з двох
незалежних джерел, можна отримати суперечливі ре
зультати. Враховуючи нестабільність національної гро
шової одиниці та її девальвацію у 2015 р., інформацію
Світового Банку слід вважати більш достовірною,
оскільки нестабільність гривні може бути зумовлена
від'ємним результатом у співвідношенні експортних та
імпортних операцій. Тому у цьому дослідження дані
ДССУ відкинуто як такі, що наводяться із значними по
хибками. Для визначення напрямків нарощення вітчиз
няного експорту доцільним буде використовувати дані
Європейської Комісії.
Дослідження динаміки обсягів експортноімпорт
них операцій України та країн ЄС варто розпочати із
визначення загальної тенденції, яка зображена на ри
сунку 1.
Як бачимо, обсяги торговельних операцій між Ук
раїною та ЄС скорочуються протягом 2012—2015 рр.,
що зумовлено знеціненням національної грошової оди
ниці та переорієнтацією національних виробників на
внутрішні ринки, внаслідок частковою втрати конкурен
тоспроможності європейських імпортних товарів і по
слуг в Україні. Слід зазначити, що на основі рисунка 1,
можна підсумувати, що введення торговельних префе
ренцій для українських підприємствекспортерів товарів
та послуг до ЄС не зумовило зростання вітчизняного
експорту. Динаміка експорту з України неухильно
скорочується з 2012 по 2015 рр. Це несприятливо ха
рактеризує конкурентоспроможність вітчизняних то
варів на європейських ринках.
Динаміка торговельних операцій України з різними
європейськими країнами відрізняється. Так, обсяги
експорту товарів з України до Естонії, Кіпру та Греції
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Рис. 1. Динаміка обсягів експорту та імпорту між Україною та країнами ЄС протягом 2002—2015 рр., млрд євро
Джерело: побудовано авторами на основі даних Європейської комісії.

скоротилися відповідно на 68,2, 35 та 47,7 % за період з
2002 по 2015 р. У той же час величина експорту до таких
країн, як Люксембург та Ірландія зросла у 9 і 52 рази від
повідно (902,26 % та 5182,67 %) протягом 2002—2015 рр.
На рисунку 2 зображено величину приросту обсягів ек
спорту з України до країн ЄС за період з 2002 по 2015
рр., у %.
Як бачимо, окрім аномально високого зростання
експортних операцій до Ірландії та Люксембургу, та
кож протягом досліджуваного періоду величина націо
нального експорту суттєво зросла також у таких краї
нах Європи, як Нідерланди (411,5%), Португалія
(382,2%), Мальта (276,0%), Польща (192,0%), Франція
(131,5 %), Швеція (138,3 %), Словаччина (129,0%), Чехія
(112,8%), Данія (112,9%), Бельгія (106,2%) та Угорщина
(108,0%). Таким чином, визначені країни можуть розг

лядатись як довгострокові торговельні партнери для ук
раїнських експортерів. Розглянемо динаміку темпів при
росту експорту товарів з України за період з 2002 по
2015 рр. з метою визначення чи виявлені на рисунку 2
тенденції є випадковими і носять тимчасовий характер
(рис. 3).
На підставі рисунка 3, можна відзначити, що дина
міка зміни експорту з України до ЄС протягом дослід
жуваного періоду є нестабільною і коливається в межах,
приблизно, від 45 % на рік до +45 %. Це свідчить про
відсутність довгострокових домовленостей про співпра
цю між вітчизняними експортними підприємствами і
європейськими імпортерами. Також варто зазначити,
що значна частка національного експорту складається
із металів та сільськогосподарської продукції, грошові
об'ємів експорту якої залежать від цін на міжнародних

Рис. 2. Величина приросту експорту товарів до країн ЄС за період з 2002 по 2015 рр., %
Джерело: побудовано авторами на основі даних Європейської Комісії.
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Рис. 3. Динаміка темпів приросту експорту товарів з України до країн ЄС за період з 2002 по 2015 рр., %
Джерело: побудовано авторами на основі даних Європейської Комісії.

ринках. Так, у 2008—2009 рр. відбулась глобальна фінан
сова криза, яка спричинила зменшення попиту на сиро
винних ринках, що негативно позначилось на вітчизня
ного товарному експорті.
Середньо річний приріст обсягів експорту з Украї
ни до ЄС протягом періоду з 2002 по 2015 рр. становив
7,83 %. Протягом періоду з 2012 по 2015 рр. спостері
гається зменшення активності національних суб'єктів на
європейських ринках. Таким чином, можна відзначити,
що незважаючи на нестабільність динаміки експортних
операцій з України до ЄС, можна відзначити, що обся
ги продажу вітчизняних товарів на деяких країнах зро
стає швидкими темпами.
При дослідженні динаміки обсягів експорту з Ук
раїни, важливим враховувати особливості економічних
систем, які полягають у нелінійному впливі рішень, що
приймаються суб'єктами господарювання на результа
ти їхньої діяльності. Так, досвід і репутація здобута при

співпраці з підприємствами однієї країни може позитив
но або негативно вплинути на результати взаємодії із
підприємствами вже іншої країни. З цією точки зору,
необхідним є визначення взаємозв'язку між обсягами
експорту з України до різних країн ЄС. Це допоможе
визначити ті країни, співпраця з якими сприятливо впли
ває на результати співпраці з іншими, що логічно ви
пливає із синергії економічних зв'язків (табл. 1).
На основі таблиці 1, можна відзначити, що існує ви
сока додатна кореляція між обсягами експорту до та
ких груп країн: Австрія і Чехія (0,98), Бельгія і Чехія
(0,90), Австрія і Польща (0,93), Австрія і Словаччина
(0,88), Чехія і Польща (0,94), Чехія і Словаччина (0,91),
Франція і Нідерланди (0,88), Німеччина та Італія (0,89),
Німеччина і Литва (0,88), Угорщина і Нідерланди (0,88),
Угорщина і Польща (0,89), Італія і Словаччина (0,93).
Співпраця з деякими із цих країн може допомогти
вітчизняним підприємствам вийти на ринки інших країн.

Таблиця 1. Кореляційна матриця динаміки між обсягами експортних операцій
до країн ЄС, побудована на основі даних за період з 2002 по 2015 рр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1,00
0,87
0,28
0,16
-0,37
0,98
0,50
-0,02
0,79
0,83
0,83
-0,06
0,73
0,39
0,78
0,57
0,62
-0,26
0,07
0,73
0,93
0,72
0,37
0,88
-0,22
0,66
0,41
0,63

1,00
0,07
0,00
-0,46
0,90
0,39
-0,19
0,71
0,83
0,74
-0,19
0,77
0,55
0,60
0,50
0,55
-0,24
0,12
0,83
0,89
0,83
0,26
0,78
-0,30
0,77
0,35
0,79

1,00
0,59
0,30
0,23
0,73
0,03
0,61
0,42
0,56
0,75
0,24
-0,12
0,52
0,40
0,70
-0,12
0,38
0,24
0,33
-0,13
0,18
0,41
0,30
0,07
0,65
-0,23

1,00
0,33
0,22
0,74
-0,02
0,35
0,23
0,42
0,38
0,23
0,19
0,51
0,44
0,65
0,40
-0,02
0,19
0,23
-0,16
0,28
0,49
0,55
0,01
0,59
-0,08

1,00
-0,34
-0,06
0,16
-0,16
-0,45
-0,32
0,65
-0,49
-0,57
-0,08
-0,04
0,00
0,12
0,06
-0,52
-0,41
-0,68
0,17
-0,31
0,33
-0,54
0,04
-0,61

1,00
0,50
-0,02
0,79
0,81
0,82
-0,08
0,75
0,44
0,80
0,60
0,64
-0,17
0,09
0,76
0,94
0,74
0,41
0,91
-0,16
0,71
0,44
0,65

1,00
-0,16
0,62
0,63
0,74
0,25
0,46
0,21
0,65
0,70
0,76
0,16
0,18
0,46
0,56
0,17
0,28
0,72
0,23
0,29
0,69
0,10

1,00
0,07
-0,20
-0,23
0,02
0,04
-0,33
-0,03
0,23
-0,08
-0,21
-0,06
-0,21
0,05
-0,02
0,17
-0,06
0,15
0,00
-0,37
-0,21

1,00
0,74
0,83
0,28
0,70
0,23
0,80
0,54
0,79
-0,24
0,09
0,66
0,84
0,46
0,40
0,82
0,16
0,56
0,50
0,39

1,00
0,85
0,07
0,79
0,60
0,61
0,47
0,68
-0,35
0,34
0,88
0,87
0,74
0,16
0,77
-0,28
0,69
0,52
0,65

1,00
0,15
0,78
0,50
0,89
0,50
0,88
0,00
0,28
0,83
0,89
0,59
0,42
0,92
0,07
0,59
0,78
0,51

1,00
-0,02
-0,27
0,21
0,02
0,42
-0,14
0,48
-0,03
0,00
-0,30
-0,04
0,02
0,18
-0,03
0,41
-0,34

1,00
0,70
0,69
0,44
0,76
-0,16
0,18
0,88
0,89
0,85
0,23
0,81
-0,08
0,84
0,44
0,82

1,00
0,30
0,03
0,43
0,01
0,15
0,82
0,50
0,69
-0,02
0,48
-0,10
0,59
0,37
0,81

1,00
0,58
0,86
0,12
0,14
0,64
0,83
0,46
0,64
0,93
0,30
0,51
0,70
0,36

1,00
0,51
-0,06
0,12
0,37
0,62
0,36
0,42
0,66
0,15
0,50
0,32
0,13

1,00
0,10
0,29
0,71
0,76
0,40
0,39
0,84
0,26
0,51
0,82
0,39

1,00
-0,12
-0,18
-0,18
-0,28
0,03
0,10
0,31
-0,21
0,38
-0,18

1,00
0,39
0,24
0,27
-0,13
0,11
-0,24
0,37
0,50
-0,05

1,00
0,86
0,84
0,19
0,77
-0,13
0,81
0,58
0,78

1,00
0,82
0,41
0,93
-0,10
0,81
0,51
0,67

1,00
0,10
0,64
-0,41
0,90
0,19
0,87

1,00
0,46
0,58
-0,01
0,17
-0,01

1,00
0,10
0,68
0,66
0,56

1,00
-0,28
0,17
-0,39

1,00
0,32
0,74

1,00
0,15

1,00

Умовні позначення:
1 — Австрія, 2 — Бельгія, 3 — Болгарія, 4 — Хорватія, 5 — Кіпр, 6 — Чехія, 7 — Данія, 8 — Естонія, 9 — Фінляндія, 10 — Франція,
11 — Німеччина, 12 — Греція, 13 — Угорщина, 14 — Ірландія, 15 — Італія, 16 — Латвія, 17 — Литва, 18 — Люксембург, 19 — Мальта,
20 — Нідерланди, 21 — Польща, 22 — Португалія, 23 — Румунія, 24 — Словаччина, 25 — Словенія, 26 — Іспанія, 27 — Швеція, 28 —
Велика Британія.
Джерело: побудовано на основі даних Європейської Комісії.
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Так, до країн, експорт в які може позитивно позначи
тись на експорті в інші країни Європи слід віднести краї
нисусіди — Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину та
Австрію. Ринки цих держав можуть розглядатись, як
"двері в Європу" для національного виробника.
Проведемо паралель між країнами, які можна вклю
чити до потенційних торговельних партнерів, у перспек
тиві у яких можливим є нарощення експорту з України.
З цією метою представимо окремо перелік країн, виз
начених на основі дослідження динаміки зміни обсягів
експорту товарів та країн, виділених на основі кореля
ційного аналізу (табл. 2).
Таким чином, можна виділити спільну частину таб
лиці 2, країни ЄС, співпраця з якими не тільки зростає,
а й позитивно впливає на торгівельні відносини з інши
ми країнами. До них відноситься: Чехія, Бельгія,
Польща, Угорщина, Словаччина, Франція, Нідерланди.
Ринки зазначених європейських держав слід вважати
одними із найбільш перспективних для вітчизняних то
варовиробників. Проте враховуючи аномально високі
темпи росту експорту до Ірландії та Люксембургу, ці
країни також слід включити до перспективних країн
партнерів. Частка експорту з України до зазначених
країн протягом 2002—2015 рр. становила 38,32 %. На
рисунку 4 зображено динаміку частки обсягів експорту
до зазначених країн у загальному обсязі експортних
операцій з України до ЄС протягом досліджуваного пе
ріоду у %.
Таким чином, можна відзначити, що частка експор
тних операцій до виділених вище країн ЄС зростає про
тягом 2002—2015 рр., що свідчить про наявність знач
ного потенціалу для національної продукції на цих рин
ках. На рисунку 5 зображено динаміку обсягів експор
ту з України до виділеної групи країн ЄС у євро.
Таким чином, на основі аналізу частки обсягу екс
порту до виділених країн ЄС та загального значення
цього показника можна відзначити, що динаміка зрос
тання експортних операцій з України до виокремлених
європейських держав є значно більш стійкішою та та
кою, що характеризується значним потенціалом щодо
зростання. У таблиці 3 представлено відносну зміну об
сягів експорту протягом 2002—2015 рр. у %.
Слід зазначити, що до групи країн, які є не настільки
перспективними з точки зору збільшення українського
експорту відносяться також Німеччина та Італія, проте
темпи зростання експорту у ці країни та кореляційний
аналіз показує, що теперішні обсяги експортних опе
рацій базується головним чином на домовленостях
сформованих раніше. Актуальні зміни динаміки обсягів
експорту в Німеччину та Італію поступаються ана
логічній зміні обсягів торгівлі з іншими країнами. Крім

Таблиця 2. Перелік потенційно найбільш сприятливих
країнQпартнерів ЄС для України, виділених за двома
типами аналізу
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Країни, виділені на основі
аналізу динаміки обсягів
експорту з України
Ірландія
Люксембург
Нідерланди
Португалія
Мальта
Польща
Франція
Швеція
Словаччина
Чехія
Данія
Бельгія
Угорщина

Країни, обрані на підставі
кореляційного аналізу обсягів
експорту з України
Австрія
Чехія
Бельгія
Польща
Словаччина
Франція
Нідерланди
Угорщина
Італія
-

Джерело: побудовано авторами.

Рис. 4. Динаміка частки експорту з України до таких країн:
Чехія, Бельгія, Польща, Угорщина, Словаччина, Франція,
Нідерланди, Ірландія, Люксембург
Джерело: побудовано авторами.

цього, ринкам Італії та Німеччини притаманний висо
кий рівень конкуренції, що дозволяє будувати торго
вельні відносини виключно у сфері експорту сировини
або продукції із низькою доданою вартістю.

Рис. 5. Динаміка обсягів експорту з України до таких країн: Чехія, Бельгія, Польща, Угорщина,
Словаччина, Франція, Нідерланди, Ірландія, Люксембург
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Таблиця 3. Порівняльна відносна зміна обсягів експорту до визначених груп країн ЄС з України
№ з/п
1

2
3

Країни
Чехія, Бельгія, Польща, Угорщина,
Словаччина, Франція, Нідерланди,
Ірландія, Люксембург
Австрія, Болгарія, Хорватія, Кіпр,
Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина,
Греція, Італія, Латвія, Литва, Мальта,
Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія,
Швеція, Велика Британія
Разом

Зміна, %
163,414

60,637
92,333

Джерело: побудовано авторами.

ВИСНОВКИ
У результаті написання статті проведено досліджен
ня наукових літературних джерел за тематикою аналіз
напрямків розширення експорту вітчизняної продукції
на ринки ЄС, у результаті чого виявлено, що даній про
блемі у науковій літературі приділено недостатню ува
гу.
На основі аналізу інформації про торговельні відно
сини України та ЄС визначено, що найбільш повна, дос
товірна та актуальна інформація публікується Євро
пейською Комісією, тому інформація, яка постачаєть
ся цією організацією, стала основою для аналізу.
У результаті було обрано мету аналізу — визначити
найбільш перспективні ринки за країнами для розши
рення експорту вітчизняної продукції. З цією метою
проведено дослідження динаміки обсягів експорту з
України до кожної з країн ЄС та проведено між ними
кореляційний аналіз. Це дало змогу визначити, що до
найбільш перспективних країнспоживачів вітчизняних
товарів слід віднести такі держави, як Чехія, Бельгія,
Польща, Угорщина, Словаччина, Франція, Нідерланди,
Ірландія, Люксембург. Проте ринки Німеччини та Італії,
найбільших торговельних партнерів слід відкинути як
такі, що характеризуються значними перспективами для
національних виробників, оскільки для них притаман
ний високий рівень конкуренції, а значну частку націо
нального експорту складають в основному товари з
низькою доданою вартістю.
На підставі проведених досліджень можна прове
сти паралель у політичному відношенні країн ЄС до
агресії Російської Федерації на сході України. Так,
політики Німеччини та Італії не виступають з єдиною
точкою зору щодо продовження економічних санкції
проти Росії. А політики Чехії, Польщі, Франції та
Словаччини в основному однозначно впевнені у не
обхідності продовження економічних санкції проти
Росії.
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PRIORITY AREAS FOR STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY

У статті розглянуто класифікацію факторів, які можуть негативно вплинути на економічну безпеку
підприємства. Згруповано функціональні складові економічної безпеки підприємства. Визначено напряP
ми посилення економічної безпеки для підприємств малого та середнього бізнесу. Розроблено загальну
схему процесу забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто різні підходи до оцінки рівня
економічної безпеки підприємства. Визначено послідовність оцінки та характеристики стану економічP
ної безпеки підприємства. З'ясовано проблеми, які перешкоджають економічній безпеці вітчизняних
суб'єктів малого та середнього підприємництва. Запропоновано напрями посилення економічної безпеP
ки малого та середнього бізнесу.
The article deals with the classification of the factors that render negative influence on economic security.
Grouped functional components of economic security. The ways of strengthening economic security for small
and medium enterprises are developed. The general scheme of the process of ensuring economic security is
examined. Different approaches to assessing the level of economic security are determined. The sequence
characteristics of the evaluation and economic security are developed. The problems that hinder the economic
security of domestic small and medium enterprises are determined. The directions to enhance the economic
security of small and medium enterprises are offered.
Ключові слова: економічна безпека, суб'єкти господарювання, підприємство, негативний вплив, оцінка
стану.
Key words: economic security, enterprises, company, negative influence, assessment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На прикладі досвіду зарубіжних країн можна поба
чити, що особлива, а часто і головна роль у ринковій еко
номіці відводиться саме малому та середньому бізнесу.
Сучасне українське суспільство поки що продовжує пе
реживати негативні процеси, що відбуваються в еко
номіці. Україна знову змушена обирати напрями свого
подальшого економічного життя без права на помилку.
Відродження української економіки неможливо здійс
нити без малого і середнього бізнесу, бо саме вони є
таким двигуном, який забезпечує розвиток економічних
та соціальних явищ. Але практика показує, що значна
частина зареєстрованих підприємств зазнають банкрут
ства, або працюють неефективно, часто збитково. В цих
умовах актуальним є дослідження напрямів посилення
економічної безпеки, які мають бути пріоритетними для
кожного підприємства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам посилення економічної безпеки під
приємств присвячено праці провідних вчених таких, як
Баженова О.В., Бойкевич О.Р., Гордуновський О.М.,
Самарцева А.Е., Тамбовцев В.Л., Корчевська Л.О. та ін.,
але багато питань у цій сфері залишаються дискусійни
ми та потребують подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виявлення пріоритетних напрямів посилення еконо
мічної безпеки вітчизняних підприємств малого та се
реднього бізнесу. Аналіз проблем, які перешкоджають
економічній безпеці вітчизняних суб'єктів малого та се
реднього підприємництва. Дослідження різних підходів
до оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Ви
явлення заходів щодо посилення економічної безпеки
підприємств малого та середнього бізнесу.
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Функціональні складові економічної безпеки підприємства

фінансова
інтелектуальна і кадрова
техніко-технологічна
політико-правова
інформаційна
Рис. 1. Складові економічної безпеки підприємства в функціональному розрізі
Джерело: згруповано авторами за [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Малий і середній бізнес знаходиться в залежності
від специфіки національного виробництва і розподілу
валового внутрішнього продукту.
В умовах загального економічного спаду станови
ще в сфері малого і середнього бізнесу все ще складне і
нестабільне. Число прибуткових підприємств знижуєть
ся, так само як і чисельність осіб, зайнятих у малому і
середньому бізнесі. Переважна кількість новостворених
підприємств так і не розпочали господарську діяльність.
Багато проблем розвитку малого і середнього бізнесу
породжені недоліками державної економічної політи
ки, що визначає основні параметри розвитку мікроеко
номічного середовища. В цих складних умовах суб'єкти
малого та середнього бізнесу повинні створювати умо
ви для протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам та ри
зикам, визначаючи пріоритетні напрями посилення своєї
економічної безпеки.
При плануванні бізнесу для кожного суб'єкту гос
подарювання важливими є питання економічної безпе
ки. Своєчасне вирішення цих питань стане запорукою
ефективної діяльності та стабільного розвитку підприє
мства. Перш за все, необхідно виявити ті загрози, які
можуть створити небезпеку для конкретної фірми, щоб
розробити дієві заходи захисту.
Перш за все, потрібно зазначити основні елементи,
які впливають на економічну безпеку підприємства. Стан
економічної безпеки суб'єктів господарювання зале
жить не тільки від ефективності виробництва та рівня
інноваційного розвитку підприємства. Значний вплив на
економічну безпеку підприємства мають структурно
організаційні зв'язки, юридичні і економічні відносини
між суб'єктами господарювання, матеріальні та інтелек
туальні ресурси, які гарантують стабільність функціо
нування підприємства, прибутковість, правильно спла
нований стратегічний розвиток.
Способи покращення економічних показників діяль
ності фірми мають залежати від складових якісного і
кількісного характеру та функціональних складових.
(рис. 1).
Класифікувати негативні впливи можна так [1]:
1) об'єктивного характеру — такі фактори, які з'яв
ляються незалежно від ефективності роботи підприєм
ства та його фахівців;
2) суб'єктивного характеру — впливи, які виникають
як результат халатної та некваліфікованої роботи окре
мих категорій працівників та підприємства в цілому.
Можна зазначити, що розглянуті функціональні
складові мають власний зміст, систему критеріїв та ме
тоди забезпечення.
Основним завданням економічної безпеки суб'єктів
господарської діяльності має бути створення відповід
них умов, не тільки для успішного функціонування
підприємства сьогодні, але й для його ефективного роз
витку в перспективі.
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Шляхи покращення економічного стану підприєм
ства повинні орієнтуватися на оптимальне використан
ня власних активів підприємства, потрібних для досяг
нення поставленої мети, що можливе через зменшення
потенційних економічних загроз і підвищення еконо
мічної безпеки суб'єктів господарювання:
— створення умов для збільшення ефективності
функціонування підприємства через підтримання до
статнього рівня його фінансової стабільності і ліквід
ності;
— впровадження в діяльність підприємства новітніх
інформаційних технологій та сучасного обладнання для
підвищення його рентабельності і конкурентоспромож
ності;
— організація оптимальної організаційної структу
ри для ефективного управління;
— підтримання кваліфікації працівників підприєм
ства на належному рівні та оптимальний розподіл фун
кціональних обов'язків;
— впровадження сучасних заходів для захисту на
вколишнього середовища від шкідливих наслідків робо
ти підприємства;
— забезпечення дієвого юридичного захисту всіх
напрямів діяльності підприємства;
— досягнення належного захисту комерційних інте
ресів та внутрішньої інформації підприємства, досягнен
ня належного рівня взаємодії всіх структурних підроз
ділів компанії;
— забезпечення дієвих заходів безпеки працівників
підприємства, його капіталу, активів і інтересів бізнесу.
Для ефективної і успішної діяльності підприємства
та досягнення головної мети бізнесу, важливо постійно
дотримуватись зазначених рекомендацій. В залежності
від специфіки діяльності та структури підприємства,
кожний із запропонованих заходів посилення еконо
мічної безпеки може мати власну структуру.
Для підвищення економічної безпеки підприємства
важливим є не тільки ретельна розробка та впроваджен
ня зазначених заходів, а й перевірка доцільності засто
сування тих чи інших нововведень.
Загальна структурна схема економічної безпеки
суб'єкта господарювання представлена на рисунку 2.
Діяльність підприємства орієнтується на кінцеву
мету його діяльності, професійних якостей вищого ке
рівництва, особливостей галузі та стану ринкових відно
син. Для якісного виконання поставленої мети бізнесу,
керівництво повинне не тільки спланувати оптимальний
розмір ресурсів підприємства, а й забезпечити їх ефек
тивне використання.
Одним з головних етапів формування структури
економічної безпеки бізнесу є розроблення планів на
майбутнє і моніторинг їх реалізації. На цьому етапі
розробляється стратегічний план розвитку підприєм
ства з урахуванням можливих загроз. План повинен за
безпечити високий рівень економічних показників діяль
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Мета бізнесу

Планування та прогнозування
економічної безпеки підприємства

-

Функціональні складові:
фінансова;
інтелектуальна і кадрова;
техніко-технологічна;
політико-правова;
інформаційна

Фінансово-господарська діяльність
підприємства

Функціональний аналіз економічної
безпеки підприємства
Загальна оцінка рівня економічної
безпеки підприємства
Рис. 2. Загальна схема процесу забезпечення економічної безпеки підприємств
Джерело: розроблено авторами на основі [4].

ності підприємства, раціональність використання
його активів, налагоджену організаційну структуру
взаємозв'язків між всіма підрозділами.
Зазначений план стратегічного розвитку має бути
фундаментом для розробки внутрішніх рекомендацій і
вказівок, які будуть розкривати деталізовані кроки,
мати якісні і кількісні показники, які будуть виконува
ти функцію індикаторів рівня економічної безпеки за
певний період. Стратегічний план повинен розкривати
фінансові та кадрові питання, оптимальні схеми вироб
ництва та реалізації, тощо.
Після складання плану і введення його в дію, по
трібно розробити аналітичне прогнозування та деталі
зований план фінансів підприємства.
На підставі стратегічного плану проводять аналіз
ресурсозабезпечення підприємства та його економічної
безпеки. Визначають доцільність плану оцінюванням
ефективності заходів, які запобігають зниженню рівня
прибутковості.
Розробляючи плани безпеки підприємства, потрібно
розглянути всі можливі ситуації і розрахувати підсум
кові показники по кожному пункту плану.
Рекомендації для поточної діяльності підприємства
розробляються на підставі вибору найкращого плано
вого показника, детального аналізу інших показників та
їх удосконалення. Ці рекомендації повинні мати
кількісні орієнтири та якісні критерії поточної діяль
ності підприємства.
На підставі поточної оцінки економічної безпеки
суб'єкта господарювання і розроблених вказівок про
водиться планування діяльності підприємства на найб
лижчий період, після чого затверджені плани почина
ють застосовувати.
У процесі функціонування на підприємстві виникає
аналітична інформація для визначення фактичного
рівня його економічної безпеки. За даними такої
інформації проводиться оцінка поточних і сукупних
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параметрів економічної безпеки даного підприємства,
їх відхилень від запланованих показників, аналізують
ся причини таких відмінностей. Далі розробляються
вказівки щодо коригування застосованих ресурсів,
показників стратегічного і поточного планування
діяльності підприємства, а також системи управління
на оперативному рівні.
Вагомим кроком є визначення критеріїв оцінки еко
номічної безпеки підприємства. Якісною їх характери
стикою є те, що вони не тільки визначають можливість
загроз, але й показують загальний стан економічної
безпеки підприємства.
Щодо визначення стану економічної безпеки мож
на виділити декілька підходів.
1. Індикаторний підхід. При застосуванні вказано
го методу, рівень безпеки перевіряється шляхом засто
сування спеціальних індикаторів, які обумовлюють межі
допустимих значень, що розкривають показники діяль
ності фірми за різними напрямами та відповідають за
гальному стану економічної безпеки [5]. Оцінювання
економічної безпеки підприємства визначається абсо
лютним і відносним порівнянням фактичних показників
діяльності підприємства з зазначеними індикаторами. У
випадку застосування зазначеного підходу існує про
блема правильності визначення індикаторів. На сьо
годнішній день немає методичного забезпечення щодо
вибору та розрахунку індикаторів, які б могли всебічно
враховувати особливості галузі, специфіку діяльності
підприємства, його технічний рівень, організаційну
структуру, форму власності тощо. У випадку непрофе
сійного визначення індикаторів рівень економічної без
пеки може бути оцінений невірно, що призведе до ухва
лення хибних управлінських рішень, які не сприятимуть
успішному розвитку бізнесу.
Тому індикаторний підхід частіше використовують
на макроекономічному рівні, де значення індикаторів
більш стабільні.
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Таблиця 1. Послідовність оцінки та характеристика стану економічної безпеки підприємства
Номер
етапу в
послідовності оцінки
1

Стан
безпеки

Характеристика стану безпеки

Функціональні
складники, що
підлягають оцінці

Критично
низький

Найвищою є ймовірність припинення
діяльності

Фінансовий,
інституційно-правовий,
силовий

2

Передкритичний

Обсяги доходу є меншими або
відповідають точці беззбитковості

Фінансовий,
інформаційний,
маркетинговий

3

Низький

Забезпечується мінімально
прийнятний рівень рентабельності
власного капіталу та використання
матеріально-технічної бази

Фінансовий,
інформаційний,
техніко-технологічний

4

Задовільний

Інтелектуальнокадровий,
маркетинговий,
техніко-технологічний,
інституційно-правовий

5

Прийнятний

Дотримується більшість параметрів
безпеки, проте характеристики
забезпечення персоналом, його
професійно-кваліфікаційного рівня,
якості та конкурентоспроможності
товарів (послуг) потребують
покращення
Підприємство своєчасно реалізує
превентивні заходи в системі ризикменеджменту з помірними втратами,
забезпечує відтворення та прийнятну
ефективність господарювання

Фінансовий,
інтелектуальнокадровий, технікотехнологічний,
маркетинговий,
логістичний

Індикатори та їх граничні значення
Коефіцієнти: фінансування (1),
поточної ліквідності (1),
швидкої ліквідності (0,6),
абсолютної ліквідності (0,2),
покриття (1); прибуток (0)
Коефіцієнти: автономії (0,5);
рентабельності доходу (0);
маневрування, забезпечення власними
коштами (середньогалузеве)
Коефіцієнти: рентабельності власного
капіталу, фондовіддачі, оборотності
товарних запасів,
зносу основних засобів,
довгострокового залучення позикових
коштів (середньогалузеве)
Коефіцієнти: відношення
товарообороту до витрат на оплату
праці (1);
рентабельності, фондоозброєності,
плинності кадрів (середньогалузеве)
Відношення відхилених втрат до суми
зазнаних втрат і витрат на безпеку (1)

Джерело: [2].

2. Ресурснофункціональний підхід. Відповідно до
цього методу, визначення стану економічної безпеки
базується на оцінці рівня застосування ресурсів підприє
мства за розробленими критеріями [5]. Під поняттям
ресурсів розуміють фактори бізнесу, які необхідні
підприємству для досягнення поставленої мети: акти
ви, працівники, інформаційне забезпечення, технологі
чне оснащення, та інше.
Підвищення економічної безпеки суб'єкта господа
рювання здійснюється у відповідності до кожного гос
подарського етапу та життєвого циклу, специфіки його
діяльності, ефективності застосування матеріальної
бази, особливостей технологічного процесу.
Проте для вирішення зазначених проблем необхід
но враховувати наступні принципи: ефективного управ
ління, дієвості проведених заходів, ретельної сплано
ваності, економічної обгрунтованості, своєчасного ана
лізу і контролю тощо [2].
За сучасних економічних умов, оцінка економічної
безпеки бізнесу потребує моніторингу за такими показ
никами: диференціація показників безпеки для підпри
ємств різних галузей та послідовної оцінки певних етапів
(табл. 1).
Кожен з цільових розділів безпеки підприємства має
свій цільовий підрозділ, зумовлений необхідністю і на
прямом роботи фірми. Ресурснофункціональний підхід
є тривалим. Використовуючи цей підхід для визначення
ступеня безпеки підприємства у власних розрахунках,
потрібно визначити сукупний показник, який базуєть
ся на висновках професійних експертів щодо функціо
нальних показників економічної безпеки цього конкрет
ного підприємства.
Але потрібно зазначити, що подібна оцінка буде
мати суб'єктивний характер.
Суб'єктивність ресурснофункціонального методу
проявляється через аналіз збитковості при визначенні
функціональних критеріїв для кожного конкретного
підприємства з одного боку та розподілу питомої ваги
функціональних складових при розрахунку загального
показника економічної безпеки підприємства з іншого.
3. Програмноцільовий підхід. Цей метод викорис
товує принципи і умови програмноцільового управлін
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ня і розвитку [4], відповідно до якого критерій еконо
мічної безпеки підприємства базується на інтегруванні
сукупності показників, що показують економічну без
пеку. В ході розрахунків застосовуються різні рівні
об'єднання критеріїв і такі методичні прийоми їх оброб
ки, як кластерний і багатовимірний аналіз. Програмно
цільовий метод характеризується високим рівнем склад
ності економічного аналізу із застосуванням методів
математичного моделювання. Використання цього ме
тоду носить переважно науководослідницький харак
тер через можливість отримання достовірних показ
ників стану економічної безпеки підприємства, але має
низьке прикладне значення через важкість застосуван
ня.
Оцінюючи безпеку підприємств, потрібно звертати
увагу на небезпеки і ризики для кожного окремого
суб'єкта господарювання. В деяких випадках можна пе
редбачити несприятливі події та значно знизити рівень
ризику. Для кожного окремого випадку необхідно зас
тосовувати різні методи керування ситуацією. Якість
впливу на ситуацію з боку керівництва залежить від спе
цифіки загрози.
На сьогоднішній день існують проблеми, що пере
шкоджають економічній безпеці вітчизняних суб'єктів
малого та середнього підприємництва, основними з яких
є [4]:
1. Недостатність фінансових ресурсів.
2. Недостатність власних виробничих і офісних при
міщень. Все це відбувається через те, що вільні площі,
як правило, є власністю великих підприємств, що вста
новлюють занадто високий розмір орендної плати для
малого та середнього бізнесу.
3. Складності процедур виділення земельних діля
нок, державних і муніципальних приміщень, ліцензуван
ня, а також сертифікації.
4. Відсутність системи достатнього інформаційного
забезпечення підприємницької діяльності.
5. Відсутність достатніх професійних знань у під
приємців, тому що причиною банкрутств підприємств
може стати відсутність необхідних знань підприємця з
менеджменту, маркетингу, економіки, основ бухгал
терської справи тощо.
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Таблиця 2. Напрями посилення економічної безпеки малого та середнього бізнесу

1.

Напрям посилення
економічної безпеки
Інституційно-правовий

2.

Економічний

3.

Інформаційноаналітичний

№

Шляхи реалізації
- вдосконалення нормативно-правового і методичного забезпечення моніторингу і оцінки рівня
економічної безпеки підприємства;
- розвиток державних наукових і науково-технологічних організацій, що здійснюватимуть ефективну
координацію наукових досліджень та покращення координації діяльності між ними
- створення нових видів продукції (послуг), використовуючи передові технології;
- організація підвищення якості роботи працівників підприємства (підготовка кадрів, підвищення
кваліфікації, матеріальне заохочення);
- підтримка патентно-ліцензійної діяльності винахідників підприємства;
- збільшення частки високотехнологічного експорту, участь у міжнародних проектах та науковотехнічній кооперації;
- формування системи цільового фінансування пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку
підприємства;
- збільшення рівня фінансування інноваційної сфери для забезпечення досягнення стратегічних
пріоритетів розвитку підприємства
- формування системи репрезентативних показників економічної безпеки підприємства;
- налагодження моніторингу стану економічної безпеки та відкрита публікація результатів діяльності;
- визначення реальних та потенційних загроз (ризиків) економічній безпеці підприємства та
планування заходів щодо їх усунення (мінімізації);
- організація виконання та забезпечення контролю за ходом реалізації заходів з подолання або
нейтралізації загроз економічній безпеці підприємства

Джерело: удосконалено авторами на основі [3].

6. Корупційність і наявність адміністративних бар'є
рів, що перешкоджають розвитку підприємницької ді
яльності.
7. Слабка інституційноправова база у сфері підпри
ємницької діяльності.
Вирішення зазначених проблем допоможе розвит
ку малого і середнього підприємництва та збереженню
їх економічної безпеки на належному рівні.
Отже, першочерговим завданням підвищення рівня
економічної безпеки є подолання існуючих загроз та
оптимальне використання внутрішнього потенціалу
суб'єкту господарювання. Тому, на нашу думку, головні
напрями посилення економічної безпеки потрібно вес
ти в кількох напрямах, які можна згрупувати у інститу
ціональноправовий, економічний та інформаційноана
літичний блоки (табл. 2).
Для розвитку потенціалу малого та середнього
бізнесу необхідне комплексне здійснення зазначених
заходів, застосування яких зумовить системний розви
ток діяльності і підвищення рівня економічної безпеки.
ВИСНОВКИ
Отже, загальний рівень економічної безпеки
вітчизняних підприємств малого та середнього бізне
су є низьким, про це свідчить: низький загальний по
казник безпеки, по гіршення якості діяльності
підприємств в фінансовій та господарській сфері, не
достатньо ефективне використання активів, низька
прибутковість на одну гривню власного капіталу, не
достатній професійний рівень працівників та низька
інвестиційна привабливість через застаріле обладнан
ня, зростання кількості збиткових підприємств та сум
збитків. Серед факторів, які до цього призвели можна
виділити: негативний вплив зовнішніх та внутрішніх не
сприятливих умов, недостатній рівень нормативноме
тодичного забезпечення управління економічною без
пекою на рівні підприємств, низька кваліфікація кері
вництва, недостатній досвід боротьби з загрозами еко
номічного характеру та необхідністю підтримки еко
номічної безпеки на належному рівні, нестача фінан
сових ресурсів тощо.
Організаційноекономічний механізм підвищення
економічної безпеки підприємств малого та середнь
ого бізнесу має базуватися на застосуванні системи
методів та організаційних, нормативних, фінансових,
інформаційних і мотиваційних засобах впливу на
підвищення функціональних критеріїв економічної
безпеки, впровадженням служби безпеки чи передан
ням функцій з її забезпечення іншим відділам ком
панії.
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MECHANISM OF HUMAN RESOURCES IN CONDITIONS ENHANCE THE KNOWLEDGE ECONOMY

Стаття містить результати розробки механізму управління розвитком людського капіталу на всіх економічP
них рівнях. Автори пропонують на основі відомих визначень та підходів до формування механізму управління
розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань. Такий механізм повинен бути комплексним
та мати зв'язки щодо поєднання управлінських функцій на всіх економічних рівнях. Карти знань, сформовані на
кожному рівні дозволять мати стратегічне бачення його розвитку та бути основою для деталізації процесів,
функцій, цільових орієнтирів щодо розвитку трудових ресурсів та окремої особистості. Розглянуті підходи
свідчать про те, що запропонований механізм управління розвитком людського капіталу в умовах активізації
економіки знань будується на основі визначених цілей та завдань розвитку, використовує сучасні принципи,
методи, функції менеджменту знань, інструменти візуального моделювання та аналізу з подальшим цільовим
внесенням змін та деталізацією всіх управлінських та інформаційних процесів для кожного економічного рівня.
The article contains the results of development management mechanism of human resources at all economic levels.
The author suggests using the known definitions and approaches to the formation mechanism of management of human
resources in conditions intensify knowledge economy. Such a mechanism must be complex and have relationships on a
combination of administrative functions at all economic levels. Maps for the knowledge generated at each level will have
a strategic vision of its development and serve as the basis for detailing the processes, functions, targets for the development
of human resources and individual.
Mechanism of human resources in terms of activation of the knowledge economy is a structured set of targeted
methods, forms, tools, instruments, criteria, functions, communication links, knowledge, unlike the others, formed and
operated in accordance with the socioPeconomic and social and psychological laws and levels, reflecting the existing
system of socioPeconomic relations and aims to meet social and economic needs of the target groups, people, individuals.
Mechanism of human resources is working on these levels — state, region, local community organization, program,
project, person, household, personality. All levels are interconnected and should have the institutional and informational
support and not have conflict. The approaches indicate that the proposed mechanism of human resources in terms of
activation of a knowledge economy based on the goals and objectives of development, using modern principles, methods,
functions, knowledge management, tools, visual modelling and analysis of further appropriate amendment and detail
throughout management and information processes for each economic level.

Ключові слова: людський капітал, інструменти управління, механізм управління, важелі управління, еко
номіка знань, менеджмент персоналу, система знань, ментальні карти.
Key words: human capital, management tools, management mechanism, levers, knowledge economy, personnel
management, system knowledge mental maps.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Формування і розвиток людського капіталу в Ук
раїні обумовлені потребами забезпечення економічно
го зростання на всіх економічних рівнях, потребами у
покращенні рівня життя населення, самореалізації
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кожної окремої особистості та цільових груп трудо
вих ресурсів. Велика низка науковопрактичних праць
дозволяє стверджувати, що сьогодні головною скла
довою для економічного зростання є людський чинник
та знання людини. Це є головною рушійною силою еко
номіки знань. Саме тому ефективний механізм розвит
ку людського капіталу повинен стати невід'ємною ча
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Цілі та завдання розвитку країни (регіону, території)

Вхідні
передумови

Цілі управління формуванням та використанням
людського капіталу
Завдання управління формуванням та
використанням людського капіталу

Принципи
управління

Функції
управління

Організаційна структура
управління

Методи
управління

Інструменти управління людським капіталом у сфері трудової діяльності
Інституційне
забезпечення

Фінансове
забезпечення

Кадрове
Інформаційне
забезпечення забезпечення

Методологічне
забезпечення

Напрями управлінських впливів

Розробка
політики
стосовно
розвитку
трудових
ресурсів

Управління
розвитком
цільових
груп
населення

Управління
інтелекРозвиток
туальною
мотивації та
активністю
підвищення
цільових
якості життя
груп
населення

Формування
інноваційної
діяльності,
корпоративної
культури

Демократизація
управління,
розвиток
самоуправління

Процеси розвитку людського капіталу в соціально-економічній сфері

Результат

Використання людського капіталу в економічній
діяльності підприємства, розвитку регіону та держави
Соціально-економічний ефект взаєморозвитку людського
капіталу та території (регіону, держави)

Рис. 1. СоціальноQекономічний механізм управління розвитком
людського капіталу відповідно до розвитку території (регіону, країни)

стиною моделі економічного зростання країни [1]. Але
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
зрозуміло, що складові такого капіталу складаються в
ДОСЛІДЖЕННЯ
регіонах, на підприємствах та в головах найкращих
Механізм управління розвитком людського капіталу
особистостей. Стратегічна модель розвитку людсько є соціальноекономічним та соціальнопсихологічним
го капіталу держави деталізується до механізму надан механізмом. Це обумовлено тим, що об'єктом управління
ня можливостей самореалізації кожної особистості. в кінцевому результаті є людина. Саме тому, доцільно ви
користовувати та розвивати відомі підходи, в яких такий
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У ЯКИХ
механізм розглядається, як технічна категорія управлін
ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ня з подальшим уточненням відносно соціальноеконо
Серед багатьох наукових праць, які дозволяють мічних процесів [1]. Крім того, такий механізм викорис
сформувати механізм управління розвитком людського товує різноманітні соціальноекономічні процеси та яви
капіталу можна віокремити роботи Позднякової С., ща. Зрозуміло, що механізм управління можна розгля
Следь О., Грішнової О., Поспєлової Т. та інших.
дати у вигляді чорної скриньки, в якій вхідні процеси пе
Найбільше науковопрактичних наробок у напрямі ретворюються в результати розвитку людського капіта
розвитку людського капіталу на рівні підприємства з лу за допомогою різних методів, інструментів управлін
можливістю формування конкурентних переваг орган ня економічними процесами. В залежності від економіч
ізації на основі високого рівня людського капіталу та ного рівня механізм включає в себе різні форми органі
ефективного менеджменту знань.
зації суспільного виробництва, структури, форми і ме
тоди управління економікою, форми економічних
МЕТА СТАТТІ
зв'язків, економічні стимули і важелі впливу на вироб
Метою статті є розробити механізм управління роз ництво, правові форми і методи його регулювання та соц
витком людського капіталу з врахуванням особливос іальнопсихологічні фактори впливу. Якщо розглядати
тей становлення економіки знань.
основні функції менеджменту, які знаходять своє відоб
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раження в механізмі управління, то вони можуть бути до
повнені функціями регулювання, моніторингу та обліку.
Удосконалюючи загальновідомі визначення економічно
го механізму як сукупності методів і форм, інструментів
і важелів впливу на соціальноекономічний розвиток сус
пільства, спроектованих і задіяних відповідно до еконо
мічних законів і спрямованих на досягнення заданої мети
[2], можна сформулювати визначення механізму управ
ління розвитком людського капіталу в умовах активізації
економіки знань. Таким чином, механізм управління роз
витком людського капіталу в умовах активізації економ
іки знань представляє собою структуровану, орієнтова
ну за цілями сукупність методів, форм, інструментів, ва
желів, критеріїв, функцій, комунікативних зв'язків, знань,
що, на відміну від інших, сформована і функціонує відпо
відно до соціальноекономічних та соціальнопсихолог
ічних законів та рівнів, відбиває наявну систему соціаль
ноекономічних відносин та спрямована на задоволення
соціальноекономічних потреб цільових груп трудових
ресурсів, населення, окремих особистостей. Реалізація
механізму управління людським капіталом має забезпе
чуватися наявністю таких умов.
1. Механізм повинен відповідати природі об'єкта
управління та всім процесам, процедурам та зв'язкам
між ними з визначенням цільової орієнтації одержання
результату.
2. Механізм управління повинен мати можливості
внесення змін у залежності від змін зовнішнього та внут
рішнього середовища.
3. Механізм управління розвитком людського капі
талу працює на таких рівнях — держава, регіон, терито
ріальна громада, організація, програма, проект, підприє
мець, домашнє господарство, особистість. Всі рівні взає
мозв'язані та повинні мати інституційне та інформаційне
забезпечення і не мати протиріччя між собою.
4. Система управління людським капіталом повин
на мати механізм зворотного зв'язку в залежності від
результату його використання. Механізм повинен мати
чітко визначену мету свого впливу задля можливості
визначення його ефективності та ресурсне забезпечен
ня для розвитку.
Одним з інструментів реалізації системи управлін
ня розвитком людського капіталу є карти знань, які доз
воляють позиціонувати об'єкт управління за рівнем
інновації знань [3]. Причому такі карти можуть бути
використані для якісного оцінювання людського капі
талу на будьякому економічному рівні та бути викори
стана для людського капіталу різноманітних цільових
груп. Карти знань можуть бути різними. Система моні
торингу розвитку базується на формуванні таких ві
зуальних карт та системі збалансованих показників [4].
Такі карти знань будуються, як порівняльні візуальні
карти можливостей та результатів реалізації людсько
го капіталу на вибраному економічному рівні з подаль
шим аналізом не використаних можливостей та розвит
ку інноваційних знань.
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Таким чином, розглянуті підходи свідчать про те, що
запропонований механізм управління розвитком людсь
кого капіталу в умовах активізації економіки знань бу
дується на основі визначених цілей та завдань розвит
ку, використовує сучасні принципи, методи, функції
менеджменту знань, інструменти візуального моделю
вання та аналізу з подальшим внесенням змін за цілями
та деталізацією всій управлінських та інформаційних
процесів для кожного економічного рівня.
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REVISITING THE ROLE OF FORMATION OF THE LABOR POTENTIAL OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Систематизовано основні особливості формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств.
Визначено інтегроване бачення умов формування трудового потенціалу з позицій інституційного середовища,
що склалося внаслідок аграрної реформи, демографічної ситуації та мотиваційного механізму. Виявлено клюP
чові аспекти, що становлять обмеження для розвитку трудового потенціалу в сільському господарстві. ОтриP
мані в процесі дослідження результати формують загальне бачення умов становлення трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств, що може бути використано для обгрунтування напрямів його розвитку чи
розробки стратегії управління потенціалом.
The key features of formation of labor potential of agrarian enterprises was systematized. The integral vision of
conditions of formation of labor potential was determined in a view of institutional environment that has developed in
respect of agrarian reform, demographical situation and motivational mechanism. There were key aspects discovered
that keep down the development of the labor potential in agricultural sector. The results obtained in the process of
investigation are forming the general view on conditions of development of the labor potential of agrarian enterprises
and it can be used for grounding of the tendencies of its development or creation of the strategy for managing of potential.
Ключові слова: трудовий потенціал, сільськогосподарське підприємство, сільське господарство, аграрна
реформа, продуктивність праці, структурні перетворення, демографічна ситуація, депопуляція, міграція,
демографічне навантаження, мотивація до праці.
Key words: labor potential, agricultural enterprise, agriculture, agrarian reform, productivity, structural changes,
demography, depopulation, migration, demographic burden, motivation to work.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток аграрного сектору вітчизняної економі
ки характеризується значними інституційними транс
формаціями, спричиненими набуттям державної та еко
номічної незалежності, розробкою нової економічної
парадигми країни, глобалізаційними та лібералізаційни
ми тенденціями. Ключовими засадами аграрної рефор
ми в Україні стали роздержавлення, деколективізація,
трансформація форм власності та господарювання,
впровадження ринкового механізму регулювання відно
син в сфері виробництва та розподілу продукції галузі.
В сукупності це докорінно змінило не лише організа
ційноекономічні засади господарювання на селі, а й всю
систему існуючих тут соціальнотрудових відносин. У
контексті зазначеного В. Дієсперов, стверджує, що "ус
пішний розвиток економіки, тим більше сільської, як
показує світова практика, досягається послідовними,
виваженими, поступовими еволюційними змінами. Усу
переч цьому наше сільське господарство круто ламало
ся перетвореннями радикального, революційного по
спішного характеру" [1, с. 45]. В результаті цього, як
зазначає автор, сформувалися обставини, за яких "в
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організації економічного механізму підприємства пере
оцінюється роль фізичного та грошового капіталу… а
праця оцінюється як найдешевший ресурс, через що
країна втрачає свій трудовий потенціал…" [1, с. 47].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми і ключові аспекти формування трудово
го потенціалу сільськогосподарських підприємств до
сить детально висвітлено в наукових працях багатьох
вчених, зокрема Д. Богині, Н. Василеньки, О. Грішно
вої, В. Дієсперова, О. Єрмакова, М. Маліка, О. Мельни
чука, А. Пасєки, Л. Шаульської, О. Шпикуляка та ін.
Поряд із цим, соціальноекономічна природа поняття
"трудовий потенціал сільськогосподарських підпри
ємств" обумовлює потребу в постійному моніторингу
зміни умов та особливостей його формування.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є виявлення, систематизація і роз
криття основних особливостей, які визначають форму
вання трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств.
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2005

2010

2011

2012

2013

2014

2014 р. до 2005 р.,
%

2014 р. до 2010 р.,
%

2014 р. до 2013 р.,
%

Таблиця 1. Співвідношення динаміки окремих індикаторів продуктивності виробництва в економіці
та сільському господарстві України і Тернопільської області у фактичних цінах

9372

24798

29980

32480

33965

36904

394

149

109

4603

11713

15055

16644

16819

20228

439

173

120

6148

13211

17429

19047

21677

27897

454

211

129

4383

9560

12048

13203

13428

15395

351

161

115

46,8

38,5

40,2

40,6

39,5

41,7

-5,0

3,2

2,2

95,2

81,6

80,0

79,3

79,8

76,1

-19,1

-5,5

-3,7

71,3

72,4

69,1

69,3

61,9

55,2

-16,1

-17,2

-6,8

Роки
Показники

Валовий внутрішній продукт України в
розрахунку на душу населення
Валовий регіональний продукт
Тернопільської області в розрахунку на душу
населення
Випуск сільськогосподарської продукції
України в розрахунку на душу населення, що
проживає в сільській місцевості
Випуск сільськогосподарської продукції
Тернопільської області в розрахунку на душу
населення, що проживає в сільській
місцевості
Відношення до валового внутрішнього
продукту на 1 особу, %
Відношення до валового регіонального
продукту на 1 особу, %
Відношення до випуску
сільськогосподарської продукції України на 1
особу, що проживає у сільській місцевості, %

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аграрна реформа в контексті економічних транс
формацій в Україні спрямовувалася на розвиток рин
кових відносин і забезпечення раціонального викорис
тання усіх факторів виробництва. Проте, як можна су
дити із ходу та результатів реформ, їх основна увага
була зосереджена на врегулюванні відносин власності
(деколективізації, роздержавленні, приватизації) та
організації виробництва (реструктуризації колективних
господарств, створенні аграрних формувань ринкового
типу). При цьому процесам трансформації трудових
відносин відводилася другорядна роль, а її забезпечен
ня відбувалося в рамках слабо регульованого і надмірно
тінізованого ринку праці. В результаті, отримавши окре
мі здобутки, переважно екстенсивного характеру, в
найбільш рентабельних галузях (виробництві олійних та
зернових культур), в цілому сільське господарство Ук
раїни зіткнулося із грунтовними проблемами соціаль
ноекономічного характеру: різким зростанням безро
біття на селі, втратою найбільш продуктивних праців
ників через низький рівень мотивації і трудову міграцію,
руйнуванням виробничої і соціальної інфраструктури
сільських територій, погіршенням демографічної си
туації і стану здоров'я сільського населення тощо.
Таким чином, як зазначає М. Кравченко, "попри
певні позитивні соціальноекономічні зрушення в украї
нському суспільстві протягом останніх років на регіо
нальному рівні залишаються невирішеними проблеми
розвитку трудового потенціалу і забезпечення ефектив
ної зайнятості, збалансованості попиту та пропозиції
на ринку праці, створення нових робочих місць тощо"
[2, с. 225].
Повнота реалізації трудового потенціалу розкри
вається через продуктивність праці, що виражається як об
сяг (вартість) виробленої продукції за одиницю робочого
часу або у розрахунку на одну особу. В найбільш загаль
ному вираженні продуктивність праці розраховується як
обсяг валового внутрішнього продукту на душу населен
ня. Такий показник характеризує загальну продуктивність
праці країни і може слугувати зразком для формування
базових порівнянь, характерних для окремих регіонів
(валовий внутрішній продукт у розрахунку на 1 особу, що
проживає в межах регіону) або галузей (наприклад, ви
пуск сільськогосподарської продукції на 1 особу, що про
живає у сільській місцевості) (табл. 1).
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Наведені у таблиці 1 співвідношення випуску сіль
ськогосподарської продукції Тернопільської області на
1 особу, що проживає у сільській місцевості із іншими
індикаторами продуктивності, свідчать про суттєво ниж
чий рівень продуктивності праці в галузі у порівнянні із
базовими показниками. Так, у порівнянні із загальним
значенням по економіці продуктивність праці в сільсько
му господарстві регіону коливалася в межах 46,8—38,5
%, у порівнянні із продуктивністю праці сільського гос
подарства України — в межах 55,2—72,4 %, а у порівнянні
із продуктивністю праці в Тернопільській області — в
межах 76,1—95,2 % від базового показника на протязі
2005—2014 рр. Загальний тренд динаміки по трьох наве
дених порівняннях — негативний, хоча швидкість зни
ження — сповільнюється. У співвідношенні продуктив
ності праці в межах країни, починаючи із 2010 року на
мітилася певна стабілізація динаміки, яка на сьогодні ха
рактеризується незначним ростом.
Характерним проявом структурних перетворень в аг
рарному секторі економіки стала активізація розвитку
господарств населення. В результаті подрібнення земель
них угідь та реструктуризації сільськогосподарських
підприємств відбувся вихід значної кількості селян зі скла
ду колективних підприємств зі своїм земельним наділом
із подальшим веденням відокремленого товарного вироб
ництва. Інтенсивне виділення земельних ділянок у корис
тування громадянам призвело до того, що площа сільсько
господарських угідь цієї категорії землекористувачів
збільшилася порівняно з 1990 роком практично у 6 разів і
склала 43 % від всієї площі сільськогосподарських угідь
країни. Зазначене супроводжувалося нарощенням пито
мої ваги господарств населення у загальному обсязі ви
робництва сільськогосподарської продукції.
Окреслені тенденції свідчать про трансформацію
аграрного трудового потенціалу із зайнятого у високо
товарному спеціалізованому сільськогосподарському
виробництві у сферу самозайнятості. В результаті, як
стверджує М. Кравченко, "відбувається перехід значної
частини працівників інтелектуальної праці у сфери не
кваліфікованої, але дохідної діяльності, що перетворює
трудову мотивацію з високоефективної праці на моти
вацію виживання" [3].
Аналізуючи фактори впливу та характер розвитку
трудового потенціалу українського суспільства, наго
лосимо, що деформація, руйнація трудового потенціа
лу детермінована трансформаційними процесами, три
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Таблиця 2. Демографічне навантаження на працездатне населення України,
осіб на 1000 населення працездатного віку
Показники
Загальний коефіцієнт демографічного
навантаження
Коефіцієнт навантаження дітьми
Коефіцієнт навантаження особами
старшими за 65 років
Коефіцієнт старіння, %

2010

2011

419
202

421
204

217
15,3

217
15,2

Все населення
2012
2013
Україна
425
208

432
212

217
220
15,2
15,3
Тернопільська область

2014

2010

Сільське населення
2011
2012
2013

443
218

522
243

514
242

510
244

508
246

516
250

225
15,6

279
18,3

272
17,9

266
17,6

262
17,4

266
17,5

520
239

514
238

512
237

281
18,5

276
18,3

275
18,2

10
-5

6
-8

-4
-13

15
+0,9

14
+0,9

9
+0,6

Загальний коефіцієнт демографічного
навантаження
457
449
448
449
454
546
529
Коефіцієнт навантаження дітьми
229
227
227
227
230
246
241
Коефіцієнт навантаження особами
старшими за 65 років
228
222
221
222
224
300
288
Коефіцієнт старіння, %
15,7
15,4
15,3
15,3
15,4
19,4
18,8
Показники Тернопільської області до показників України в цілому, +Загальний коефіцієнт демографічного
навантаження
38
28
23
17
11
24
15
Коефіцієнт навантаження дітьми
27
23
19
15
12
3
-1
Коефіцієнт навантаження особами
старшими за 65 років
11
5
4
2
-1
21
16
Коефіцієнт старіння, %
+0,4
+0,1
+0,1
0,0
-0,2
+1,0
+0,9

валим періодом спаду в економіці, соціальноекономіч
ною кризою, які відбилися на погіршенні якісних харак
теристик трудових ресурсів, негативно вплинувши на
трудовий менталітет і трудові орієнтації людей.
З метою оцінки умов забезпечення кількісної сторони
формування трудового потенціалу наголосимо на основ
них демографічних аспектах, що визначають його стан в
межах Тернопільської області. На початок 2015 року в
області налічувалося 1070 тис. мешканців, з яких 55,6 %
проживали у сільській місцевості. Загальне скорочення
кількості мешканців по області з початку 1995 року скла
ло 107,8 тис. осіб, з них основне скорочення (67 %) припа
ло на сільських мешканців, чисельність яких зменшилася
на 72,2 тис. осіб. У середньому за зазначений період
кількість населення області скорочувалася на 5,1 тис. осіб
щороку. При цьому темпи зменшення сільського населен
ня становили 3,4 тис. осіб щороку. Варто відзначити, що
темпи депопуляції населення області та сільського насе
лення почали сповільнюватися починаючи з 2009 року.
Депопуляція сільського населення в Тернопільській
області та в цілому по Україні накладається на негатив
не сальдо міграції, хоча основною демографічною про
блемою формування трудового потенціалу сільських те
риторій залишається переважання показників смерт
ності над народжуваністю. Цей тривожний сигнал на
буває особливої актуальності не лише з точки зору ско
рочення кількості населення, але й з позиції погіршен
ня демографічних пропорцій.
Розглядаючи динаміку коефіцієнтів демографічно
го навантаження за 2010—2014 рр. (табл. 2) відмітимо
суттєве переважання рівня загального демографічного
навантаження серед сільського населення як в цілому
по Україні, так і по Тернопільській області зокрема, яке
в більшій мірі формується за рахунок навантаження осо
бами старшими за 65 років.
У межах досліджуваного періоду характерною є
тенденція зниження рівня демографічного навантажен
ня серед сільського населення Тернопільської області,
особливо це стосується навантаження особами, стар
шими за 65 років. На цьому фоні логічно виглядає та
кож тенденція щодо зниження коефіцієнта старіння
серед сільського населення, який тим не менш все ще
залишається досить високим.
Серед інших демографічних відмінностей сільського
населення в Україні потрібно звернути увагу на зростан
ня, починаючи з 2003 року, коефіцієнта народжуваності
в розрахунку на 1 жінку з 1,449 до 1,827 дитини у 2014 р.,
що суттєво переважає показник міських поселень (1,067
і 1,351 дитини відповідно). Для Тернопільської області
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така перевага також є характерною (1,563 дітей у
сільській місцевості, проти 1,394 — у міській). Хоча відзна
чена динаміка є позитивною, але недостатньою для за
безпечення навіть простого відтворення населення.
Формування трудового потенціалу сільськогоспо
дарських підприємств окрім наведених демографічних та
інституційних аспектів значною мірою залежить від спри
ятливості умов праці та рівня заробітної плати. Сільське
господарство впродовж багатьох років залишається га
луззю з найнижчим рівнем оплати праці, яка сьогодні
накладається на зруйнований механізм мотивації до ви
сокопродуктивної діяльності. В сукупності такі тенденції
обумовлюють відтік працівників з галузі та їх переорієн
тацію на інші форми зайнятості [4, с. 65]. В контексті цьо
го відмітимо, що тривалий час, рівень заробітної плати в
сільському господарстві залишався нижчим офіційно
встановленого прожиткового мінімуму (до 2006 року по
сільському господарстві України в цілому та до 2007 року
по сільському господарстві Тернопільської області) (рис.
1).
На сьогодні переважання рівня заробітної плати над
прожитковим мінімумом в галузі є суттєвим, проте, дис
баланс у порівнянні із загальним показником по еко
номіці — наявний. Зауважимо, що в 2015 році різниця
між відношенням заробітної плати до рівня мінімаль
ної зарплати в цілому по економіці України і по сільсь
кому господарству скоротилася. По Тернопільській
області згадані показники зрівнялися, тобто заробітна
плата в аграрному секторі вперше з 2000 року досягла
рівня середнього значення по економіці.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У процесі досліджень виявлено, що ключові особ
ливості формування трудового потенціалу сільськогос
подарських підприємств формуються завдяки інститу
ційним, демографічним та мотиваційним показникам.
При цьому інституційні показники характеризують
форму зайнятості та умови використання праці в
сільському господарстві, демографічні показники фор
мують основні кількісні обмеження трудового потен
ціалу, мотиваційні показники — характеризують рівень
зацікавлення працівників у результатах праці. Встанов
лено, що в короткостроковому періоді, ситуація із фор
муванням трудового потенціалу в сільському госпо
дарстві України є складною, проте, за існуючого рівня
попиту на робочу силу — не критичною і дозволяє по
кривати потребу у сільськогосподарській праці в повній
мірі.
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Найбільш інертні та вагомі у довго
строковій перспективі обмежуючі чин
ники формування трудового потенціалу
містяться у демографічній ситуації. До
датковим інституційним стримуючим
чинником є недостатній рівень мотивації
в аграрному секторі, обумовлений, в
першу чергу, низьким рівнем продуктив
ності праці. Вирішення проблеми моти
вації в умовах активної зовнішньоеконо
мічної діяльності аграрної галузі може
стати каталізатором відновлення і наро
щення рівня трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
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LAND COMPONENT OF CAPITAL FACILITIES OF AGRARIAN ENTERPRISE:
DOMESTIC AND FOREIGN APPROACH

У сучасних турбулентних умовах розвитку економіки важливого значення набуває питання включення зеP
мельної складової до балансової вартості необоротних активів сучасного аграрного підприємства для прийняття
ефективних управлінських рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результаP
ти діяльності. До найбільш поширених облікових концепцій, які зумовили придбання бухгалтерським балансом
його особливостей відносяться: англоPамериканська та континентальна.
Досліджено міжнародний досвід організації ведення обліку та відображення у фінансовій звітності необоротP
них активів, їх визнання, класифікацію та порівняння з національним як складову процесу управління. Це дало
змогу запропонувати більш обгрунтований в сучасних умовах підхід щодо визначення та групування необоротP
них активів аграрного підприємства, через відображення в фінансовій звітності вартості земельних ділянок сільськоP
господарського призначення (права їх використання) як складової власного капіталу аграрного підприємства.
Land component as a part of balance value of capital facilities of the modern agricultural enterprise takes special
significance according to the current turbulent conditions of economic development especially in taking effective
management decisions; preparing of full, truthful information about state and results of activity. The most widePspread
accounting concepts that led to the acquisition of the balance of its features include BritishPAmerican and continental.
The international experience of organization of accounting and reflection in the financial statements nonPcurrent assets,
their recognition, classification and comparison with national, as part of the management process are explored. This gave
the opportunity to offer more grounded in modern conditions the approach regarding the definition and grouping of fixed
assets of agricultural enterprises through the accounting value of agricultural land (right of use) as a component of equity
capital of agrarian enterprises.
Ключові слова: необоротні активи, вартість земельної ділянки, фінансова звітність, баланс, аграрне
підприємство.
Key words: capital facilities cost of land, the financial statements, balance, agricultural enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних турбулентних умовах розвитку економі
ки важливого значення набуває питання включення зе
мельної складової до балансової вартості необоротних
активів сучасного аграрного підприємства для прийнят
тя ефективних управлінських рішень, повної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре
зультати діяльності.
Зіставність показників фінансовогосподарської
діяльності за попередні періоди, а також з аналітични
ми показниками інших суб'єктів господарювання, при
дотриманні загальних вимог щодо подання фінансової
звітності, настанов щодо її структури та мінімальних
вимог до змісту, дає можливість здійснення кваліфіко
ваного аналізу, аудиту, прогнозування та планування
діяльності підприємств з урахуванням специфіки їх фун
кціонування.
В аграрному секторі економіки бухгалтерський об
лік є процесом виявлення, вимірювання, реєстрації, на
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копичення, узагальнення, зберігання та передачі інфор
мації про діяльність окремого підприємства зовнішнім
та внутрішнім користувачам для прийняття управлінсь
ких рішень.
Прагнення України до участі у різних фінансово
економічних організаціях, потужний розвиток та вихід
на міжнародний простір аграрного сектору економіки
ставить за мету уніфікацію інформаційного, обліково
фінансового забезпечення, творчу та плідну співпрацю
вітчизняних та зарубіжних законодавчих органів, інве
сторів та наукових шкіл.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми інтеграції системи національного бухгал
терського обліку, наближення української системи об
ліку до вимог Міжнародних стандартів фінансової
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звітності, Системи загальноприйня
тих принципів бухгалтерського об
ліку (GAAP), а також питання їх
інтеграції знайшли відображення у
наукових працях вітчизняних та за
рубіжних вчених: В.Я. Амбросова,
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.П. Голуб
ничої, Г.Г. Кірейцева, Т.Г. Маренич,
С.І. Мельник, В.М. Пархоменка,
Я.В. Соколова, В.Г. Швеця, М.М. Ши
гун та ін. Проте питання відображен
ня в балансі підприємства земельної
складової потребує подальшого дос
лідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ
Метою статті є розгляд міжна
родного досвіду організації ведення
обліку необоротних активів, їх ви
знання, класифікація та порівняння
з національним, як складової проце
су управління, що дасть змогу запро
Рис. 1. Інформаційна складова фінансової звітності підприємства
понувати більш обгрунтований в су
часних умовах підхід щодо визначення та групування
Аналізуючи зарубіжний досвід, доцільно зазначи
необоротних активів аграрного підприємства, через ти, що запорукою довіри інвесторів до економічної
відображення в фінансовій звітності вартості земельних інформації є впровадження в облікову практику країн
ділянок, права їх використання як складових власного світу Міжнародних стандартів фінансової звітності
капіталу підприємства.
(МСФЗ), які визначають загальні правила і процедури
ведення бухгалтерського обліку та формування фінан
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
сової звітності з метою забезпечення користувачів над
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ійною, корисною інформацією для прийняття ними еко
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
номічних рішень, направлених на диверсифікацію еко
Глобалізація суспільних відносин, невпинний роз номіки та фінансову стабільність.
виток інформаційних систем, створення та функціону
МСФЗ мають рекомендаційний характер, вони не
вання транснаціональних корпорацій потребують домінують над національними положеннями (стандар
організації ефективного управління фінансовими пото тами) бухгалтерського обліку, але, якщо фінансові звіти
ками на міжнародному рівні. Перешкодою цьому ста формуються не тільки для внутрішнього використання,
вала наявність розбіжностей в організації обліку та а призначені для акціонерів, кредиторів, широкої гро
фінансової звітності окремих країн. З метою уніфікації мадськості, вони мають відповідати МСФЗ [2].
облікової інформації почали формуватись єдині вимо
На території України, в якості концептуальної ос
ги (стандарти) щодо її збору, накопичення, групування нови, діють Національні положення (стандарти) бухгал
та відображення у звітності.
терського обліку — нормативноправові акти, затверд
жені Міністерством фінансів України,
які визначають принципи та методи ве
Зміст завдання
дення бухгалтерського обліку та скла
дання фінансової звітності, що не су
перечать міжнародним стандартам"
Збільшення (оптимізація) прибутку, активів
Збереження активів
[5].
підприємства у довгостроковому
підприємства
У 2007 році Кабінетом міністрів
України було затверджено стратегію
(короткостроковому) періодах
застосування Міжнародних стан
дартів фінансової звітності. Цю систе
Приклади рішень, що приймаються для виконання поставлених завдань
му стандартизації відносять до англо
саксонської традиції фінансового об
ліку. МСФЗ характеризуються як
- визначення вартості (в т.ч.
- розробка перспективного плану розвитку;
стандарти, що грунтуються на принци
кожного співвласника) з метою
- розробка інвестиційного (включаючи
пах, на відміну, наприклад, від прийня
подальшого функціонування або
інноваційну складову) проекту розвитку
тої у США Системи загальноприйня
відчуження (повністю чи
бізнесу;
тих принципів бухгалтерського обліку
частинами);
- включення до балансу наявних активів, які
(GAAP), яка визначається як стандар
- укладання договору страхування
не знайшли відображення в минулому
ти, що грунтуються на правилах. Це
активів
(вартість права користування та земельної
означає, що стандартизація МСФЗ не
ділянки сільськогосподарського призначення,
ставить на меті деталізувати всі про
тощо)
цедури та механізми фінансового об
ліку, в багатьох випадках віддаючи пе
- розрахунок фінансових показників та визначення можливості
ревагу довірі до професійної само
залучення зовнішніх джерел фінансування;
стійності бухгалтерів, які при вирі
- впровадження визначеної
шенні багатьох питань мають поклада
стратегії
тися на службове сумління та особисті
професійні судження.
Рис. 2. Завдання користувачів фінансової звітності, вирішення яких
Система загальноприйнятих прин
потребує інформації про справедливу вартість аграрного підприємства
ципів бухгалтерського обліку (GAAP)
Сформовано автором.
використовується у двох значеннях —
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Таблиця 1. Нормативне обгрунтування відображення вартості землі в балансі підприємства
Назва документу
Міжнародні стандарти
фінансової звітності
(МСФЗ), (Міжнародні
стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО))

Зміст досліджуваного питання
Суб’єкт господарювання повинен класифікувати актив як поточний, якщо:
а) сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному
операційному циклі;
б) утримує актив в основному з метою продажу;
в) сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; або
г) актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмежень щодо його
використання.
Усі інші активи слід класифікувати як непоточні.
Звіт про фінансовий стан повинен включати, як мінімум, статті, що подають такі суми:
a) основні засоби;
б) інвестиційна нерухомість;
в) нематеріальні активи.
Статті основних засобів деталізуються за класами відповідно до МСБО 16 [3]
Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності
суб'єкта господарювання. Прикладами окремих класів активів є:
а) земля;
б) земля та будівлі;
в) машини та обладнання;
тощо [4]
Розділ активу балансу - основний капітал - включає нерухомість, основні виробничі засоби і
Система загальноприйнятих
устаткування. Основний капітал представляє ті активи, які не призначені для продажу, а постійно
принципів бухгалтерського
використовуються для виробництва продукції, її демонстрації, зберігання, транспортування. Таким
обліку GAAP США
чином, ця категорія включає землю, будівлі і споруди, машини і устаткування, господарський інвентар,
автомобільний і вантажний транспорт [6]
Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи,
Положення (стандарти)
призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з
бухгалтерського обліку
дати балансу;
(П(С)БО Україна
необоротні активи - всі активи, що не є оборотними [5]
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: основні засоби;
земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом тощо [7]
Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі,
споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або
збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг,
адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.
Операційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі,
споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва, або
постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях.
Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первинною
вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (частина будівлі) або їх
поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності
генерують грошові потоки [9]
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного
законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) [8]
Джерело: узагальнено автором за джерелами [3—9].

широкому і вузькому. В широкому розумінні абревіату
рою GAAP (із додаванням відповідного позначення)
називають ту чи іншу систему національної бухгалтерсь
кої стандартизації.
Проте на практиці більше розповсюдження має
вузьке значення GAAP: так позначається система бух
галтерської стандартизації США — найбільша серед на
ціональних систем (тобто цю скорочену абревіатуру ви
користовують замість USGAAP) [10].
Структурованим відображенням фінансового стану
та фінансових результатів діяльності сучасного підприє
мства є фінансова звітність, яка забезпечує надання
інформації про фінансовий стан, фінансові результати
діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання,
що є корисним для широкого кола користувачів у про
цесі прийняття управлінських рішень, а також демонст
рує результати того, як управлінський персонал окре
мо взятої виробничої (підзвітної) одиниці розпоря
джається ввіреними йому ресурсами. На рисунку 1 пред
ставлено інформаційну складову фінансової звітності.
Крім зазначених форм, інформаційний супровід
може бути представлений у Примітках, Пояснювальній
записці до фінансової звітності. Доповнена та розшиф
рована інформація допоможе користувачам спрогнозу
вати майбутні грошові потоки звітної одиниці і, зокре
ма, їхній час та вірогідність.
У відповідності до поставленого завдання (на дов
гостроковий чи короткостроковий період) для корис
тувачів звітності (внутрішнє керівництво, потенційні
інвестори, банки, що кредитують, аудиторські та кон
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салтингові фірми тощо) при розробці стратегії діяль
ності, актуальною постає інформація, щодо реальної
(ринкової, справедливої) вартості суб'єкта господарю
вання окремої галузі економіки (в т.ч. аграрного). Про
вівши оцінку фінансовогосподарської діяльності
підприємства аграрної сфери, зацікавлені особи змо
жуть вирішити завдання представлені на рисунку 2.
Беручи до уваги той факт, що баланс (Звіт про фінан
совий стан) підприємства (як основна фінансова звітна
форма), відображає на певну дату його активи, зобов'
язання і власний капітал (розмір, структуру активів та
джерела їх утворення), доцільно було б у якості показ
ника, що характеризує вартість підприємства, викорис
товувати валюту балансу.
Але, на думку науковців, провідних фахових екс
пертів, бухгалтерів, економістів та фінансистів не вик
ликає сумнівів той факт, що ринкова і балансова
підприємства не відповідають одна одній. Слід зазначи
ти, що на це має вплив інтеграція вітчизняного та міжна
родного фінансових ринків, роль та масштаби інформа
ційних технологій та дещо консервативний розвиток
міжнародної та вітчизняної систем обліку та звітності
До найбільш поширених облікових концепцій, що
зумовили набуття бухгалтерським балансом його особ
ливостей, відносяться:
— англоамериканська облікова концепція, що ви
користовується в Австралії, Великій Британії, Канаді,
Новій Зеландії, США, Японії;
— континентальна облікова концепція, яка розпов
сюджена у більшості західноєвропейських країн.
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Для країн, що відносяться до англоамериканської об
лікової концепції характерний довільний підхід до ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Облікові стандарти даних країн не регламентуються дер
жавою, а розробляються професійними організаціями і
носять не обов'язковий, а рекомендаційний характер. Ними
передбачаються загальні принципи побудови обліку та
звітності, усе інше визначається підприємством самостійно.
Особливістю складання балансу у країнах, що відносяться
до англоамериканської облікової концепції, є відсутність
жорсткої законодавчої регламентації порядку оцінки ста
тей балансу, його змісту, структури та форми подання.
На відміну від англоамериканської облікової концепції,
у західноєвропейських країнах, яким притаманна континен
тальна облікова концепція, стандартам обліку і звітності на
дається статус законів. При цьому форма, зміст і структура
бухгалтерського балансу визначені чинним законодавством
та є обов'язковими для складання усіма підприємствами.
Проте кожна країна має власні особливості щодо
визнання, оцінки і відображення в обліку окремих видів
активів, зобов'язань і капіталу, що суттєво впливають
на зміст бухгалтерського балансу [1].
На сьогодні разом з використанням фінансового,
трудового, інтелектуального капіталу актуальності на
буває використання природного (в т. ч. земельного) в
діяльності сучасного підприємства. Відповідно, наступ
ним етапом дослідження є розгляд концептуальної ос
нови можливості відображення даного виду капіталу за
різних облікових концепцій, що знайшли своє місце як
на території України, так і за її межами.
Концептуальними документами складання фінансової
звітності є (Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ), Система загальноприйнятих принципів бухгал
терського обліку GAAP США, Положення (стандарти) бух
галтерського обліку (П(С)БО Україна) передбачена мож
ливість відображення в балансі підприємства права користу
вання, вартості землі (в т.ч. сільськогосподарського призна
чення). Нормативне обгрунтування відображення вартості
землі в балансі підприємства представлено в таблиці 1.
Дані таблиці 1 дають підстави зазначити, що підхо
ди до визнання, класифікації, відображення вартості
землі в балансі підприємств (у складі необоротних ак
тивів), у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності,
за стандартами МСФЗ (МСБО), GAAP, НП(С)БО, має
свої особливості, проте у цих нормативних документах
передбачена можливість постановки на облік як вартості
самої землі, так і права користування нею.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, розуміння і використання положень
Концептуальної основи складання фінансової звітності
на практиці дасть змогу визначити загальні підходи до її
складання і подання, більш повно та об'єктивно презен
тувати користувачам склад та структуру активів суб'єкта
господарювання аграрного сектору економіки (в т.ч. нео
боротних), через включення до валюти балансу вартості
(права користування) земельних ділянок (у т.ч. сільсько
господарського призначення), що на рівні підприємств
дозволить разом з посиленням фінансової безпеки знач
но підвищити їх інвестиційну привабливість.
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COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY AS AN OUTSTANDING INNOVATION
AND TECHNOLOGY CRITERIA OF UKRAINE ECONOMY

Узагальнено інформацію щодо рейтингових систем, які використовуються для порівняння інноваційності
економік окремих країн. Ідентифіковано місце України в міждержавних порівняннях, зокрема за даними
Глобального індексу конкурентоспроможності, та фактори, що його обумовлюють. Проаналізовано вплив
макроекономічного середовище, рівня технологічної готовності та розвитку інноваційній на міжнародну конP
курентоспроможність країни. Розроблено економікоPматематичну модель для оцінки міжнародної конкуP
рентоспроможності країни та визначення факторів, які найбільше впливають на розвиток інноваційного поP
тенціалу економіки України. У результаті моделювання встановлено, що зі зменшенням рівня інфляції та при
збільшенні розміру внутрішнього ринку Україні, її конкурентоспроможність зросте. Це доводить той факт,
що конкурентні фактори України не вважаються прогресивними, або такими, що можуть забезпечити довгоP
строковий економічний ефект.
Information about the rating systems, which used for comparing innovation economies of individual countries, is
overviewed. The place of Ukraine in crossPcountry comparisons, in particular, according to the Global Competitiveness
Index, and the factors it conditional are identified. The influence of the macroeconomic environment, the level of
technological readiness and innovation in the development of the country's international competitiveness are analyzed.
The economic and mathematical model to assess the country's international competitiveness and to identify the
factors that most influence on the development of the innovation potential of Ukrainian economy is developed. As a
result of the simulation were found that a decrease in the rate of inflation and increase in Ukraine's domestic market
size will increase the country's competitiveness. This proves the fact, that Ukraine competitive factors are not considered
progressive, or those that can provide longPterm economic benefit.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційнотехнологічний розвиток, індекс конкуренто
спроможності, інноваційний потенціал.
Key words: competitiveness, innovation and technological development, the index of competitiveness, innovation
potential.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток світової економіки за сучасних
умов неможливий без використання інтелектуальних та ви
сокотехнологічних ресурсів. Особливо ці тенденції набу
ли розвитку після глобальної економічної кризи 2008—
2009 років, коли з метою зміцнення свого економічного ста
новища більшість країн були змушені переорієнтовувати
ся на інтенсивний шлях розвитку галузей виробництва, які
створюють дороговартісні та конкурентоспроможні това
ри та послуги. Нині, на думку багатьох дослідників, у
міжнародному вимірі конкурентоспроможними вважають
ся ті країни, які змогли перетворити ключові сфери націо
нальної економіки на інноваційні та технологічні, орієн
туючись на економіку знань. Тому основним фактором,
який свідчить про конкурентоспроможність країни, є
здатність та можливість до інноваційних змін і технологі
чної модернізації. При цьому до уваги варто брати й інші
макроекономічні фактори.

www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку різних аспектів конкурен
тоспроможності національної економіки здійснили Л.
Абалкін, О. Амоша, О. Білорус, А. Гальчинський, В. Геєць,
Я. Жаліло, Л. Лігоненко, В. Мунтіян та інші. Проте приско
рені темпи сучасного розвитку світової економіки постійно
актуалізують нові фактори конкурентоспроможності, опе
ративне дослідження яких дозволить розробити ефектив
ну стратегію зміцнення інноваційного потенціалу.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначити конкурентоспроможність Ук
раїни за критерієм інноваційнотехнологічного розвитку
економіки.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи із трактування змісту "конкурентоспро
можність", зрозуміло, що основне місце серед чинників на
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інструментом для полегшення державнопри
ватного діалогу, в якому політики, лідери
бізнесу та інші зацікавлені сторони на
4,48
5
постійній основі можуть оцінювати стан і про
4,1 4,3
4,09 4,14 4,31 4,37 3,86 4,22 4,28
грес у впровадженні інновацій [1, с. 11].
4
— Рейтинг конкурентоспроможності ІТ
3
індустрії проводиться журналом Economist
Intelligence Unit. У ньому оцінюються шість
2
факторів, що визначають створення сприят
1
ливих умов для розвитку ІТіндустрії і підви
0
щення її конкурентоспроможності: кількість
кваліфікованих фахівців, культура інновацій,
технологічна мережева інфраструктура, ре
жим правового регулювання та захисту інте
лектуальної власності, стан конкурентоспро
можності економіки та державна підтримка в
2008 р.
2014 р.
ІТсфері [1, с. 19].
— Міжнародний індекс прав власності ви
Рис. 1. Місце України та інших країн у рейтингу Глобального індексу
користовується для міждержавного порівнян
конкурентоспроможності у 2008 та 2014 роках
ня рівня захищеності прав власності. Оці
нюється в розрізі трьох найважливіших скла
Джерело: [4; 5].
дових: правове та політичне середовище; за
ціональної конкурентоспроможності займають показники хист прав власності; захист інтелектуальної власності [2].
— Індекс економіки знань — комплексний показник, що
стану макроекономічного середовища та соціального ста
ну. У класичній економічній теорії факторами конкурентос характеризує рівень розвитку економіки, заснованої на
проможності країни є наявність у неї ресурсів і дешевої знаннях, у країнах і регіонах світу — розроблюється гру
робочої сили. Однак на сучасному етапі надшвидких дина пою Світового банку в рамках спеціальної програми "Знан
мічних змін економічної кон'юнктури у світі роль цих фак ня для розвитку" для оцінки здатності країн створювати,
торів поступово знижується. Нині витримувати існуючу приймати і поширювати знання [3]. Індекс економіки знань
жорстку конкурентну боротьбу можуть ті держави, які визначає ефективність науковотехнологічної сфери госпо
найбільш повно використовують усі чинники конкурентос дарювання, беручи до уваги такі підіндекси: економічний та
проможності у формуванні конкурентних переваг, особли інституційний режим; інновації; освіта; інформаційнокому
нікаційні технології.
во інноваційного та науковотехнологічного типу.
— Індекс інноваційної ефективності — розраховується
Для визначення конкурентоспроможності країни мож
на основі вищезгаданих показників, шляхом ранжування
на скористатися такими індексами/рейтингами:
— Індекс конкурентоспроможності Міжнародного відношення вихідного та вхідного інноваційних індексів. Цей
інституту розвитку менеджменту — відображає здатність індекс характеризує створення найкращих умов для стиму
національних систем управління створити сприятливі умо лювання інноваційних результатів.
Нині найпопулярнішим є рейтинг, який формує
ви і конкурентоздатне середовище для об'єктів підприєм
Всесвітній економічний форум у Давосі, — Глобальний
ницької діяльності [1, с. 15].
— Глобальний індекс інновацій обчислюється з 2007 р. індекс конкурентоспроможності (ГІК).
Це дослідження охоплює широке коло питань: виявлен
INSEAD Business School у співпраці з AlcatelLucent, компа
нією Booz, Конфедерацією індійської промисловості і Все ня і аналіз чинників найбільшого впливу на конкурентосп
світньою організацією інтелектуальної власності. Для його роможність, порівняльний аналіз відповідних показників у
розрахунку використовується широкий перелік оціночних розрізі більшості країн світу, розробка рекомендацій сто
показників. Глобальний індекс інновацій визнано цінним совно механізмів покращання конкурентоспроможності
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Румунія
(59/68)

Польща
(43/53)

Грузія
(69/90)

Росія
(53/51)

Україна
(76/72)

5,46 5,49

Німеччина
(5/7)

5,5

Фінляндія
(4/6)

5,65 5,74 5,54
5,5

США (3/1)

5,33

Сінгапур
(2/5)

5,61 5,7

Швейцарія
(1/2)*

6

Таблиця 1. Підіндекси Глобального індексу конкурентоспроможності України та інших країн у 2014 р.
Підіндекси
Державні та
приватні
інституції
Інфраструктура
Макроекономічна
стабільність
Охорона
здоров’я та
початкова
освіта
Вища освіта й
професійна
підготовка
Ефективність
ринку
товарів
Ефективність
ринку праці
Рівень
розвитку
фінансового
ринку
Технологічна
готовність
Розмір ринку
Рівень
розвитку
бізнесу
Інновації

Швейцарія

Сінгапур

9 (5,06)

3 (5,98)

5 (6,18)

США

Фінляндія

Німеччина

Україна

Росія

Грузія

Польща

Румунія

30 (4,69)

2 (6,08)

17 (5,23)

130 (2,98)

97 (3,45)

48 (4,21)

56 (4,02)

88 (3,56)

2 (6,54)

12 (5,22)

19 (5,60)

7 (6,09)

68 (4,16)

39 (4,82)

59 (4,31)

63 (4,24)

85 (3,65)

12 (6,40)

15 (6,13)

113 (4,01)

43 (5,32)

24 (5,83)

105 (4,14)

31 (5,54)

48 (5,14)

63 (4,77)

46 (5,20)

11 (6,52)

3 (6,73)

49 (6,06)

1 (6,89)

14 (6,48)

43 (6,14)

56 (5,97)

63 (5,84)

39 (6,17)

88 (5,51)

4 (5,98)

2 (6,09)

7 (5,82)

1 (6,22)

16 (5,52)

40 (4,93)

39 (4,96)

92 (3,89)

34 (5,04)

58 (4,63)

8 (5,39)

1 (5,64)

16 (5,05)

18 (5,03)

19 (4,99)

112 (3,99)

99 (4,09)

60 (4,40)

51 (4,49)

89 (4,18)

1 (5,75)

2 (5,69)

4 (5,30)

23 (4,69)

35 (4,57)

80 (4,12)

45 (4,42)

41 (4,49)

79 (4,14)

94 (4,04)

11 (5,29)

2 (5,84)

9 (5,35)

5 (5,55)

25 (4,76)

107 (3,54)

110 (3,50)

76 (3,90)

35 (4,60)

64 (4,12)

10 (5,97)

7 (6,09)

16 (5,78)

11 (5,97)

13 (5,81)

85 (3,50)

59 (4,19)

67 (3,85)

48 (4,47)

47 (4,49)

39 (4,57)

31 (4,71)

1 (6,94)

55 (4,18)

5 (5,99)

38 (4,58)

7 (5,77)

103 (2,98)

19 (5,12)

45 (4,44)

2 (5,79)

19 (5,07)

4 (5,58)

9 (5,36)

3 (5,65)

99 (3,66)

86 (3,79)

113 (3,49)

63 (4,06)

90 (3,77)

2 (5,70)

9 (5,18)

5 (5,49)

1 (5,78)

6 (5,47)

81 (3,16)

65 (3,29)

121 (2,71)

72 (3,26)

66 (3,28)

Джерело: [4].
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Таблиця 2. Вхідні параметри кореляційноQрегресійної моделі визначення конкурентних переваг
України на міжнародному ринку
Індекс конкуренто-спроможності
Довіра до політиків
Тягар державного регулювання
Якість загальної інфраструктури
Державний дефіцит/профіцит
Інфляція
Державний борг
Дитяча смертність
Тривалість життя
Якість початкової освіти*
Якість системи освіти
Рівень професійної підготовки персоналу
Інтенсивність внутрішньої конкуренції
Тягар митних процедур
Оплата праці і продуктивність
Розвиток фінансового ринку
Доступність нових технологій
Прямі іноземні інвестиції і трансфер
технологій
Індекс розміру внутрішнього ринку*
Кількість внутрішніх поставок
Складність виробничих процесів
Інноваційний
потенціал*
Витрати компаній на НДДКР
Закупівлі державою високотехнологічної
продукції

х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
х10
х11
х12
х13
х14
х15
х16

2006
3,89
1,9
2,8
3,2
-2,4
13,5
46,5
14
67
3,9
3,9
2,9
4,5
3
4,4
3,2
2,7

2007
3,93
1,9
2,9
3,2
-2
13,1
36
13,8
67
4,1
4,1
3,2
4,5
3
4,7
3,3
3,2

2008
4,09
2
2,9
3,1
-1,3
12,8
13,4
13
67
4,6
4,2
3,5
4,4
2,9
5
3,6
4,2

2009
3,95
2
2,7
3,5
-1,5
25,5
19,9
20
68
4,4
3,9
3,4
4,2
3
4,6
3,4
4,3

Роки
2010
3,9
1,9
2,6
4,1
-11,4
15,9
31,3
13,7
68,3
4,4
3,9
3,4
4,1
3
4,5
3,8
4,5

2011
4
2
2,5
4,2
-5,8
9,4
40,5
13,3
69,2
4,2
3,8
3,3
4
2,8
4,3
3,7
4,6

2012
4,14
2
2,4
4,6
-2,7
8
36,5
11,4
70,3
4,4
3,6
3,6
4,3
2,8
4,5
3,8
4,8

2013
4,05
2,2
2,6
4,4
-4,6
0,6
37,4
8,7
70,8
4,7
3,6
3,7
4,5
3
4,5
3,8
4,3

2014
4,14
2,4
2,9
4,1
-4,5
-0,3
41
9,2
70,9
4,7
3,7
3,8
4,7
3,3
4,5
3,9
4,1

х17

4,1

4,2

4,3

3,9

3,8

3,8

4

3,6

3,7

х18
х19
х20

4,3
4,5
3,4

4,3
4,6
3,5

4,4
4,7
3,9

4,4
4,4
3,5

4,3
4,5
3,4

4,3
4,4
3,5

4,4
4,6
3,5

4,4
5,3
3,4

4,4
4,5
3,5

х21

3,7

3,6

3,8

3,7

3,5

3,4

3,3

3,2

3,6

х22

3,4

3,3

3,3

3,3

3,1

3,1

3,2

3

2,9

х23

2,9

3

3,7

3

3

3

2,7

2,7

3,1

у

*У зв'язку з відсутністю даних звітів за 2006—2007 рр. подано середні значення.
Джерело: дані Глобального індексу конкурентоспроможності за відповідні роки.

окремих країн і регіонів, а також надання узагальнених ре
комендацій. Результати проведеного дослідження оприлюд
нюються у звіті The Global Competitiveness Report [4] за
відповідний рік.
Рейтинг конкурентоспроможності визначається на ос
нові методики обрахунку Глобального індексу конкурентос
проможності, яка розробленої професором К. СалаіМар
тіном у 2004 р. Для аналізу конкурентоспроможності еко
номік світу використовуються загальнодоступні статистичні
дані та результати опитування більше ніж 1300 незалежних
експертів із різних країн і сфер діяльності (керівників ком
паній) за 100 показників, а саме: державні інститути, інфра
структура, макроекономічні умови, охорона здоров'я та
початкова освіта, вища освіта та професійна підготовка,
ефективність товарних ринків, ефективність ринку праці,
розвиток фінансових ринків, технологічна готовність, об
сяг ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації [1, с. 6].
При розрахунку Глобального індексу конкурентоспро
можності обчислюють 12 підіндексів показників, згрупова
них у три групи: базові умови розвитку, факторикатал
ізатори (підвищувачі ефективності) та фактори інновацій та
розвитку. Для визначення місця України за конкурент
ною здатністю серед понад 140 країн світу оберемо лише
10 країн, до яких входять 5 країнлідерів (станом на 2014 р.)
та сусідні країни і країни, які за історичним розвитком еко
номіки схожі до України. Відтак, порівняння ГІК для Ук
раїни у 2008 та 2014 рр. подано на рисунку 1.
З графіка видно, що із 144 країн світу найконкурентні
шими у 2014 р. були Швейцарія, Сінгапур та США, а Украї
на займала лише 76 місце, поступаючись Грузії (69 місце),
Румунії (59), Росії (53) та Польщі (43 місце).
Якщо порівнювати конкурентну здатність нашої держа
ви у 2008 р., то за аналізований період вона знизилася на 4
позиції (0,5 до значення). Основними причинами такого спа
ду можна вважати ряд суспільнополітичних та економіч
них трансформацій, що пройшли у 2013—2014 рр. (Револю
ція Гідності, анексія Кримського півострову, початок анти
терористичної операції та інші супутні наслідки).
Тобто основними факторами, які зменшили конкурентні
переваги країни, були чинники макроекономічного середо
вища. Це підтверджує і детальний аналіз ГІК за підіндекса
ми у базовому та звітному роках (табл. 1).
Відтак, у 2014 році найслабшими конкурентними пози
ціями в Україні були державні та приватні інституції (130
позиція у загальному рейтингу), ефективність ринку товарів
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(112), розвиток фінансового ринку (107) та макроекономіч
на стабільність (105 місце), що у середньому на 9—30 по
зицій нижче рівня 2008 року.
Водночас деякі чинники конкурентоспроможності по
рівняно з базовим роком зміцніли. Це у першу чергу торк
нулося соціальної сфери — охорона здоров'я й початкова
освіта (+17 або 0,55 бала), а також вища освіта й професій
на підготовка (+1 або 0,47 бала).
Проте ці показники не настільки значущі, щоб у сучас
них умовах сприяти зміцненню здатності економік різних
країн конкурувати на глобальному ринку. Натомість варто
зосередитись на аналізі показників підіндексів "технологі
чна готовність" та "інновації", як генераторах стійкого еко
номічного розвитку. На жаль, за аналізований період в Ук
раїні ці позиції відповідно знизились на 20 (незважаючи на
те, що значення цього підіндексу порівняно з 2008 р. зросло
на 0,12 бала) та 29 (0,24 бала) позицій, а це свідчить про
зниження конкурентоспроможності не лише короткочас
но, а й далекій перспективі.
Щоб встановити, які фактори впливають на конкурен
тоспроможність України, використаємо методи кореляцій
норегресійного моделювання, які дозволять виявити не
чинники, які визначають конкурентну здатність, але й силу
їх зв'язку. Для цього використаємо показники, які входять
до розрахунку Глобального індексу конкурентоспромож
ності. Для побудови цієї економетричної моделі обрано 9
часових періодів (2006—2014 рр.) та показники, які, на наш
погляд, найповніше характеризують можливості зміцнення
конкурентоспроможності держави за рахунок інноваційно
технологічного розвитку, зокрема: у — Індекс конкурентос
проможності; х1 — довіра до політиків; х2 — тягар держав
ного регулювання; х3 — якість загальної інфраструктури;
х4 — державний дефіцит/профіцит; х5 — інфляція; х6 — дер
жавний борг; х7 — дитяча смертність; х8 — тривалість жит
тя; х9 — якість початкової освіти; х10 — якість системи ос
віти; х11 — рівень професійної підготовки персоналу; х12 —
інтенсивність внутрішньої конкуренції; х13 — тягар митних
процедур; х14 — оплата праці і продуктивність; х15 — розви
ток фінансового ринку; х16 — доступність нових технологій;
х17 — прямі іноземні інвестиції і трансфер технологій; х18 —
індекс розміру внутрішнього ринку; х 19 — кількість
внутрішніх поставок; х20 — складність виробничих процесів;
х21 — інноваційний потенціал; х22 — витрати компаній на
НДДКР; х23 — закупівлі державою високотехнологічної
продукції.
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Таблиця 3. Кореляційна матриця змінних моделі
у
х1
х2
х4
х5
х6
х8
х11
х12
х13
х18
х19
х20

у
1
0,693
-0,108
0,249
-0,641
-0,102
0,667
0,810
0,332
0,060
0,768
0,275
0,419

х1

х2

х4

х5

х6

х8

1
0,161
0,016
-0,722
0,172
0,772
0,783
0,549
0,645
0,620
0,319
-0,016

1
0,373
0,046
-0,201
-0,474
-0,147
0,656
0,632
0,000
-0,073
0,391

1
0,120
-0,227
-0,256
-0,125
0,431
-0,086
0,412
0,049
0,442

1
-0,527
-0,731
-0,556
-0,526
-0,285
-0,245
-0,535
0,106

1
0,369
-0,215
0,236
0,182
-0,444
0,009
-0,731

1
0,784
0,150
0,214
0,492
0,368
-0,340

х11

х12

х13

1
0,223
0,292
0,773
0,412
0,173

1
0,682
0,31
0,373
0,052

1
0,178
0,007
-0,208

х18

х19

1
0,382
0,377

1
-0,03

х20

1

Джерело: розраховано автором.

На нашу думку, обрані показники найповніше відобра
жають потенціал України у різних сферах економіки та соц
іального становища. Масив даних (залежних змінних — х і
незалежної — у) представлено у таблиці 2.
Розуміючи, що не всі з обраних факторів суттєво впли
вають на результативний показник (конкуренто
спроможність країни), встановимо ті чинники, які мають
найбільший вплив і мають найщільніший зв'язок із у.
Тож, для встановлення найбільш значимих параметрів
моделі визначили кореляційний зв'язок між залежною та
незалежними змінними, враховуючи мультиколінераність
(наявність лінійної залежності між двома або більше фак
торними змінними у регресивній моделі, що робить її не
правильною). Результат аналізу зв'язку між параметрами
моделі наведено у таблиці 3.
Встановлений кореляційний зв'язок дозволив встанови
ти взаємозалежні параметри, але з урахуванням коефіцієн
ту кореляції, оберемо 5 факторів, які мають середній (до 0,7)
та сильний (0,7—1) зв'язок зі результативною змінною. До їх
числа увійшли х1 — довіра до політиків, х5 — інфляція, х8 —
тривалість життя, х11 — рівень професійної підготовки пер
соналу, а також х18 — індекс розміру внутрішнього ринку.
Перевірка отриманих даних на статистичну значущість
проведена за допомогою критерія Стьюдента (t). У випад
ку сформованої моделі лише два фактори можна врахову
вати для побудови регресійного рівняння моделі. Так, роз
рахункові значення tрозр. чинників х5 — інфляція та х18 —
індекс розміру внутрішнього ринку, відповідно становлять
— 2,596 і 3,497, що більше, ніж табличне значення tтабл., яке
дорівнює — 1,895.
На основі отриманих розрахунків з допомогою класично
го методу найменших квадратів здійснюється параметризація
моделі, згідно з якою регресійне рівняння має такий вигляд:
у= — 1,2312 — 0,0060х5 + 1,2185х18
(1).
З рівняння моделі випливає як пряма, так і зворотна
форма залежності між результативними факторами і залеж
ною змінною. Тобто зі зменшенням рівня інфляції і при
збільшенню розміру внутрішнього ринку Україні її конку
рентоспроможність зросте.
Також доведено, досліджувана математична модель є
адекватною, неавтокорельованою, немультиколеніарною і
має статистично значимі параметри. Такий висновок мож
на зробити на основі:
— визначення адекватності моделі за критерією Фішера
— Fтеор.= 5,5914 (вірогідність α = 0,05, з v1 = 1 та v2 = 7).
При цьому фактичне значення критерію Фішера рівне Fфакт.=
12,4529. Зважаючи, що Fтеор.<Fфакт., то модель вважається
адекватною. Крім того, коефіцієнт кореляції моделі R скла
дає 0,8977, а коефіцієнт детермінації R2 рівний 0,8059;
— перевірки моделі на відсутність автокореляції відпов
ідно до таблиці ДарбінаУотсона при кількості регресорів
k=m1=1, кількості спостережень n=9 та вибраному рівні
значущості α =0,05, теоретичні значення критерію Дарбіна
Уотсона мають нижню DW1 = 0,824, та верхню DW2=1,320
межі. Оскільки розраховане значення DWфакт.= 2,365 потрап
ляє у допустимий діапазон DW2 (4 — DW2)=1,320 2,680, це
свідчить про відсутність автокореляції у моделі.
Таким чином, можна стверджувати (R=0,8977), що кон
курентоспроможність України на сильно залежить від рівня
інфляції та розміру внутрішнього ринку, а точніше перший
показник на 80,6% залежить від згаданих факторів. Зага
лом побудована економетрична модель конкурентоспро
можності, дозволяє встановити пріоритетні напрямки по
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літики країн з урахуванням загальних та специфічних ха
рактеристик стану економіки за національною стратегією
інноваційного потенціалу.
Проте здійснений аналіз встановив, що, на жаль, кон
курентні фактори України не вважаються прогресивними,
або такими, що можуть забезпечити довгостроковий ефект.
Вони свідчать про залежність країни від внутрішніх еконо
мічних умов та наявного золотовалютного резерву. Водно
час ключові чинники конкурентоздатності сучасних еконо
мічних систем такі, як технологічна готовність, інновації,
зовнішня торгівля, відсутність надмірного регулювання еко
номіки та людський капітал залишаються поза увагою.
ВИСНОВКИ
Отже, формування конкурентоспроможності — це скла
дене динамічне явище, спрямоване на створення та підтримку
певних конкурентних переваг, орієнтованих на забезпечення
домінуючих позицій відносно інших суб'єктів міжнародного
ринку. З огляду на сучасні тенденції функціонування світової
економіки основою формування національної стратегії забез
печення високого або принаймні достатнього рівня конкурен
тоспроможності національної економіки повинні стати такі
пріоритети: інноваційний розвиток, можливість оновлення
технологій і закупівля високих технологій на державному рівні,
вдосконалення ринкової інфраструктури та поліпшення інве
стиційного клімату, залучення підприємництва до інновацій
ної активності, а також розвиток інституційного середовища.
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У статті представлено підхід до визначення складу і ролі суб'єктів інноваційної інфраструктури УкраP
їни як необхідних елементів для забезпечення розвитку національної економіки. Обгрунтовано, що інноP
ваційна інфраструктура є динамічною саморегулюючою системою ринків і суб'єктів, що вступають на
цих ринках у певні економічні відносини та забезпечують створення необхідних умов для розширеного
виробництва інноваційної продукції, технологій, послуг. Представлено модель взаємодії ринків інновацій
у складі інноваційної інфраструктури країни. Визначено фактори впливу на стан ринків інноваційної
інфраструктури.
The aim of the article is to develop a model of interaction between innovation markets as a part of the
innovation infrastructure.
The results of the analysis. The innovative infrastructure is a dynamic selfPregulating system of markets and
subjects, that entry into certain economic relations in these markets, in the limits conditioned by laws, normative
and legal acts of Ukraine, and providing the necessary conditions for enhanced production of innovative products,
technologies and services.
The market of innovations is a set of innovative kinds of products and processes, businesses and individuals
who sell or buy scientific and highPtech products. As specific sphere of sale, the market of innovations defines
the object of trade, technical and socioPeconomic novation, rationalization propositions, inventions, patents,
technological innovations and knowPhow. As the system of economic relations, it directed on development,
implementation and diffusion of innovations at various levels.
The model of functioning of innovation markets consists of markets of intellectual property, information
services, financial services, labor and labor resources production, technical services and innovative products.
On the state of the markets of innovative infrastructure influenced external and internal factors. External
influences are carried out through the global economic crisis, the development process of technology transfer,
outsourcing and other factors of international level. Internal factors are political, economic, scientific,
technological, industrial and financial features development of the country.
Conclusions and directions of further researches. The innovation infrastructure is artificially created
environment that is designed to stimulate of innovation activities. The innovation infrastructure is a dynamic
selfPregulating system of markets services. At the stage of a gradual exit from the economic crisis, particular
importance is the creation on the innovative market of the country favorable conditions for a more complete
realization of creative, intellectual and inventive potential of Ukrainian society. The susceptibility of the national
economy to innovate is largely dependent on the availability in market demand for innovative products by
consumers, accelerating the spread of advanced technologies, including through the expanding the circle of
innovation active enterprises to medium business, creation of new innovative companies and dynamic growth of
its scale.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, ринок інновацій, інтелектуальна власність, інноваційний
проект, технопарки, бізнесінкубатори.
Key words: innovation infrastructure, market of innovations, intellectual property, innovative project, technology
parks, business incubators.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
У XXI столітті чітко визначився загальноприйнятий
імператив інноваційного розвитку національних еко
номік. У той же час у суспільстві діють сили гомеостазу
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(прагнення до стабільності динамічного середовища) і
самозбереження, які, як правило, чинять опір різким
інноваційним змінам. Когнітивний розвиток суспільства
як здатність логічно діяти у взаємодії зі змінами у на
вколишньому середовищі визначає саме концепцію інно
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ваційного розвитку в якості єдиної стратегічної лінії
подальшого саморозвитку підприємництва і суспільства.
Рушійною силою для перетворення результатів науко
вих досліджень у ринково відповідні інноваційні товари
і прибуток є інформаційна підтримка трансферу інно
ваційних пропозицій науки на ринках інновацій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем управління формуванням та
розвитком інноваційної інфраструктури і її головної
складової — ринку інновацій присвячено значну
кількість наукових робіт. Зазначені проблеми активно
досліджувалися у роботах таких зарубіжних вчених, як
Д.Доржиєва [1], Н. Іванова [2], Н. Каленська [3], В. Трі
бушна [9], Р. Чобанова [11], Й. Шумпетер [13] та ін. Різні
аспекти цього питання знайшли своє відображення у
роботах низки українських вченихекономістів таких,
як М. Канаєва [4], В. Соловйов [8], Л. Федулова [10], Т. Шо
тік [12], І. Яненкова [14] і багатьох інших.
НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ПИТАННЯ,
ЩО Є ЧАСТИНОЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питання складу і формування сучасного ринку інно
вацій мають складний і багатоаспектний характер, тому,
незважаючи на значну кількість наукових робіт, вима
гають подальшого дослідження. Постійні соціальні та
економічні зміни в країні і світі ставлять перед науко
вцями та представниками бізнесу ряд завдань, пов'яза
них з необхідністю внесення коректив, обліку динаміки
цих змін і їх впливу на інноваційну інфраструктуру, спе
цифіку розвитку вітчизняного ринку інновацій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка моделі взаємодії ринків
інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою для побудови моделі є попередні дослі
дження автора [5; 6; 7], в яких інноваційна інфраструк
тура розглядається як динамічна саморегулююча сис
тема ринків і суб'єктів, що вступають на цих ринках у
певні економічні відносини в межах, обумовлених зако
нами і нормативноправовими актами України, і що за
безпечують створення необхідних умов для розширено
го виробництва інноваційної продукції, технологій, по
слуг.
Головна мета формування і функціонування інно
ваційної інфраструктури країни — забезпечення комп
лексної інноваційної діяльності, збереження і розвиток
науковотехнічного потенціалу країни в інтересах су
спільства, включаючи подолання спаду виробництва,
його структурну перебудову, зміну номенклатури ви
робів, створення нової продукції, нових виробничих
процесів.
Ринок інновацій являє собою сукупність інновацій
них видів продукції та процесів, юридичних і фізичних
осіб, які продають або купують науковотехнічну нау
комістку продукцію. Як специфічна сфера купівліпро
дажу, ринок інновацій визначає об'єктом торгівлі
технічні та соціальноекономічні нововведення, раціо
налізаторські пропозиції, винаходи, патенти, техно
логічні нововведення, ноухау. Як система економічних
відносин він спрямований на розробку, впровадження
та дифузію нововведень на різних рівнях.
Основне призначення ринку інновацій — комерціа
лізація всіх етапів інноваційної діяльності. Об'єкти рин
ку інновацій на кожному етапі мають певну споживчу
вартість, що дозволяє суб'єктам ринку виконувати ко
мерційний обмін і отримувати прибуток.
Не маючи певного місця для проведення ринкових
операцій купівліпродажу, ринок інновацій функціонує
завдяки рекламі, засобам масової інформації, консал
тинговим організаціям, бізнесцентрам, бізнесінкуба
торам, виставкам, презентаціям тощо. Держава шляхом
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фінансування, призначення грантів, визначення пріори
тетних напрямків досліджень, обгрунтованої інновац
ійної політики формує орієнтири подальшого розвитку
інноваційної економіки країни. Становлення ринку
інновацій обумовлене нормами чинного законодавства
у сфері наукового та інноваційного розвитку, прав інте
лектуальної власності та збільшенням попиту на нові
розробки, товари, технології, які краще задовольняють
потреби споживачів.
У процесі дослідження реального стану дії ринків
інноваційної інфраструктури було використано детер
міноване моделювання і перетворення факторних сис
тем. На стан ринків інноваційної інфраструктури впли
вають як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовніш
нього впливу віднесемо кризовий стан економіки, роз
виток процесів трансферу технологій та аутсорсингу,
інші чинники міжнародного рівня. Внутрішні фактори
представлені політичними, економічними, науковотех
нічними, виробничими та фінансовими особливостями
розвитку країни.
Модель функціонування інноваційної інфраструк
тури, що складається з визначеного числа ринків, пред
ставлена на рисунку 1.
Ринок об'єктів інтелектуальної власності. У рин
ковій економіці постіндустріального суспільства націо
нальне багатство визначається не тільки сумарним об
сягом матеріальних ресурсів країни, а й знаннями, цінно
стями, отриманими у процесі інтелектуальної праці вче
них, винахідників, дослідників.
Інтелектуальна праця — це, без перебільшення, ви
щий вид людської діяльності, пов'язаний з пізнанням на
вколишньої дійсності, що починається від гіпотези, при
пущення і до отримання результату у вигляді ідей, ви
находів, відкриттів, нових знань тощо. При цьому отри
мання інноваційно корисного інтелектуального продук
ту носить імовірнісний характер і може бути як пози
тивним, так і негативним.
Найбільш значимі й перспективні винаходи, раці
оналізаторські пропозиції, ноухау, результати інте
лектуальної праці, які офіційно, юридично зареєстро
вані як об'єкти інтелектуальної власності, стають рин
ковим товаром. Інтелектуальна власність є нематері
альним об'єктом, нематеріальним ресурсом. Їх автор
— вчений, винахідник, дослідник або навіть науково
дослідницька організація — творець об'єкту інтелек
туальної власності отримує виняткове право на його
застосування, використання і виступає як продавець
на ринку об'єктів інтелектуальної власності. З іншого
боку, фізичні та юридичні особи, які бажають отрима
ти право на використання цих об'єктів у своїй вироб
ничій діяльності, виступають у ролі покупців об'єктів
інтелектуальної власності. Взаємовигідна комерціалі
зація інтелектуальної продукції відбувається у процесі
продажу патентів, ліцензій та інших об'єктів інтелек
туальної власності зацікавленим особам, безпосе
реднім виробникам інноваційної продукції, товарів,
послуг.
В умовах глобалізації світової економіки для успі
шного використання інноваційних ідей і поширення но
вих технологій важливого значення для виробничників
набуває придбання і комерційне використання об'єктів
інтелектуальної власності. Розвиваються відносини рин
кового характеру між наукою і виробництвом, зростає
ліцензійна торгівля, передача технологій, відбувається
формування ринку об'єктів інтелектуальної власності.
Найбільшим попитом користується технологія виготов
лення нових видів наукомісткої продукції (вузькоспе
ціалізовані технологічні установки, фармацевтичні пре
парати, обчислювальна техніка тощо).
Про ефективність роботи національного ринку
об'єктів інтелектуальної власності можна робити вис
новки по співвідношенню представлених на продаж то
варів інтелектуальної власності у вигляді патентів,
ліцензій, раціоналізаторських пропозицій, ноухау і
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Рис. 1. Модель функціонування інноваційної інфраструктури країни
Розроблено автором.

кількості подібних товарів, куплених і використовува
них виробниками для виготовлення інноваційної про
дукції, товарів, послуг.
Для пі двищення рі вня і нтелектуально г о та
інноваційного потенціалу країни необхідно активі
зувати діяльність ринку інтелектуальної власності,
підвищити престижність та оплату інтелектуальної
праці.
Ринок інформаційних послуг. Наступним ринком
у складі інноваційної інфраструктури, який працює у
тісній взаємодії і паралельно з ринком інтелектуаль
ної власності, є ринок інформаційних та експертно
консалтингових послуг. На цьому ринку в якості то
вару пропонується інформація про появу нових нау
ковоінноваційних ідей, пропозицій, розробок, саме
тут пропонуються експертноаналітичні послуги з
економічного аналізу та пошуку найбільш перспек
тивних ідей, а також консалтингові послуги з іннова
ційного бізнеспланування. Комунікації на ринку
інформаційних послуг найчастіше носять інтерактив
ний характер. Структура і зміст продукції інформа
ційного ринку найрізноманітніші та надзвичайно мін
ливі.
Сутність ринку інформаційних послуг можна виз
начити як сукупність економічних, правових і соціаль
них відносин, що виникають у процесі задоволення
інформаційних потреб виробничників, які бажають на
лагодити випуск інноваційної продукції, нових товарів,
послуг і готових заплатити за цю інформацію прийнят
ну ціну.
Стрімке зростання і розширення попиту на нау
кову, науковотехнічну та економічну інформацію,
а також підвищення вимог до змісту і форм подан
ня інформаційних даних, є спонукальними стиму
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лами розвитку ринку інформаційних і консалтинго
вих послуг у складі інноваційної інфраструктури
країни.
Україна робить перші кроки щодо виходу ринку
інноваційних послуг на міжнародну арену як аутсорсе
ра для західних країн. Так, у 2015 році в рейтинг "The
2015 Global Outsourcing 100" потрапили чотири ук
раїнські компанії, що займаються ITаутсорсингом:
Eleks, Miratech, Softengi і SoftServe. Також у рейтингу
відзначаються зарубіжні компанії, у яких відкриті ве
ликі офіси в Україні: світова Luxoft, білоруський
Intectics, американські TEAM International Services і
Softjourn. Все це позитивно впливає на поліпшення
іміджу України на світовому ITринку і активізації її
інформаційних послуг.
Ринок фінансових послуг. Однією з найважливіших
проблем, що стоять перед керівництвом країни в умо
вах гострого дефіциту фінансових коштів, є вирішен
ня питання: скільки і які кошти слід виділяти на акаде
мічну науку, на прикладні науковотехнічні досліджен
ня та інноваційні розробки? Крім того, частину держав
них фінансових коштів необхідно розподіляти між суб
'єктами інноваційної інфраструктури для підтримки та
інтенсифікації їх діяльності. Головною дійовою осо
бою, заради якої створюється інноваційна інфраструк
тура країни, є інноваційноактивні виробничі підприє
мства, які перетворюють наукові ідеї у додану вартість
і матеріальні блага. Сучасне фінансове становище
більшості вітчизняних підприємств не дозволяє виді
ляти у необхідному обсязі кошти на закупівлю нових
технологій, на оновлення виробничого обладнання, на
підготовку висококваліфікованих кадрів. Обсяг дер
жавного бюджету завжди обмежений. Труднощі прий
няття рішення про фінансування інноваційного вироб
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ництва полягають, перш за все, в тому, що у більшості
випадків такі вкладення не можуть дати швидку відда
чу. Крім того, інвестування науководослідних і досл
ідноконструкторських робіт, організації інноваційно
го виробництва завжди виступає у якості довгостро
кового, стратегічного рішення, яке доводиться прий
мати з урахуванням загальної інноваційної політики
держави.
Обов'язкова частина державного фінансування
суб'єктів інноваційної інфраструктури включає у себе,
перш за все, фінансування розвитку фундаментальної
(академічної) науки. Витрати на прикладні науково
технічні дослідження та проектні роботи, дослідно
конструкторські та експериментальні розробки, на
технологію і виробничотехнічне освоєння випуску
нової продукції можуть бути профінансовані як за ра
хунок державного бюджету, так і за рахунок інших
джерел. Такими джерелами фінансування можуть ста
ти: банківські кредити; інноваційні кредити; емісія
цінних паперів; використання венчурного капіталу;
самофінансування; фінансування інноваційних про
ектів з доходів, одержуваних у процесі реалізації ко
роткострокових проектів; здача в оренду (або лізинг)
тимчасово вільних активів; надання майна підприємств
під заставу отриманих коштів; продаж ліцензій на ви
користання інноваційних технологій і ноухау; аутсор
синг у інноваційній діяльності як метод залучення іно
земних інвестицій; державне стимулювання, створен
ня пільгових умов для зовнішніх і внутрішніх інвестицій
в інновації та нові технології. Розширення і максималь
но можливе використання всіх потенційних джерел
фінансування є першочерговим завданням для розвит
ку ринку фінансових послуг.
Ринок праці і трудових ресурсів у складі інновацій
ної інфраструктури виступає регулятором соціально
економічних і трудових відносин між державою, робо
тодавцем і працівниками з питань найму, використан
ня, навчання та перекваліфікації, підвищення кваліфі
кації робочої сили у процесі інноваційного виробницт
ва. Інновації у сучасній техніці і технології, систематич
не оновлення продукції, що випускається, пред'являють
підвищені вимоги до якості підготовки трудових ре
сурсів, викликають необхідність постійного навчання та
перекваліфікації кадрів. У багатьох регіонах країни спо
стерігається нестача висококваліфікованих фахівців,
особливо менеджерів, які мають досвід інноваційного
підприємництва.
Ринок праці повністю залежить від стану національ
ної економіки і рівня безробіття. У 2005—2007 роках
економіка України зростала, фахівці були в дефіциті, і
вони диктували свої умови найму роботодавцям. Стан
ринку праці та трудових ресурсів різко змінився вна
слідок останніх соціальнополітичних і військових подій
в Україні. Кількість вакансій зменшилася майже на 20%,
кількість трудових мігрантів (переселенців) всередині
країни весь час збільшується, рівень безробіття стрімко
підвищується.
Перспективним для національної інноваційної сис
теми може стати аутсорсинг кадрових послуг з велики
ми міжнародними компаніями, який буде сприяти гар
монізації ринку праці й соціальних інтересів українсь
кого суспільства.
Ринок виробничотехнологічних послуг включає у
себе послуги та можливості, що надаються інноваційно
активним підприємствам, зі сторони технологічних
парків, інноваційнотехнологічних центрів, інноваційно
промислових комплексів, а також центрів з передачі та
трансферту технологій, центрів колективного викори
стання високотехнологічного обладнання. Необхідність
створення ринку виробничотехнологічних послуг у
сфері інноваційного виробництва обумовлена потреба
ми підприємств у отриманні технічної і технологічної
допомоги, у наданні їм виробничих площ і обладнання,
необхідного для успішної реалізації інноваційних про
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ектів. Супроводжуюча підтримка може бути пов'язана
також з попередньою підготовкою матеріальних ре
сурсів, з впровадженням ресурсо та енергозберігаю
чих технологій, з наданням інноваційним товарам по
вної ринкової готовності.
В Україні протягом останніх десятиліть спостері
гається скорочення промислового виробництва і особ
ливо наукомістких виробництв інвестиційного спряму
вання, що веде до деградації, руйнації національної
економіки і її поступової деіндустріалізації. Основні
виробничі потужності зношені на 50—60%, нове облад
нання не встановлюється у зв'язку з недостатнім об
сягом фінансування. Придбання нових технологій і
поліпшення якості продукції, що випускається відбу
вається дуже повільно, що несприятливо позначаєть
ся на конкурентоспроможності товарів на світовому
ринку.
Одним із шляхів вирішення проблем виробничотех
нологічного сектору може стати створення компаній
аутсорсерів з великими закордонними виробниками
інноваційної продукції. Аутсорсинг виробничих площ,
техніки, технології та робочої сили широко використо
вується у багатьох країнах світу. В сучасних умовах —
це загальновизнаний і один з найбільш ефективних ме
тодів розвитку інноваційної підприємницької діяль
ності.
Для України аутсорсинг з провідними світовими
компаніями є можливістю для залучення іноземних інве
сторів. Україна може стати ефективним майданчиком
для побудови офісних приміщень, виробничих корпусів
закордонних корпорацій, що виробляють автомобілі,
електронне високотехнологічне обладнання, прилади
тощо. Все це, у кінцевому підсумку, відкриє широкі мож
ливості для реструктуризації та інноваційного розвит
ку національної промисловості.
Ринок готової інноваційної продукції. Низький
попит на готову інноваційну продукцію всередині
країни і за кордоном є головною причиною слабкого
розвитку ринку інноваційної продукції. Це пояс
нюється низькою платоспроможністю підприємств,
на яких ця продукція могла б знайти застосування, а
також відсутністю інформації, недостатньою рекла
мою можливостей та якості нових товарів, неефектив
ністю роботи з просування інноваційної продукції на
ринки збуту.
Велике значення для вирішення цього завдання має
оптимізація поєднання ринкового механізму з держав
ним регулюванням. Державне регулювання ринку інно
ваційної продукції може здійснюватися як прямими,
так і непрямими методами, які включають у себе еко
номічні, інформаційні, законодавчі та адміністративні
методи.
Сучасний стан ринків інноваційних послуг в Україні
і особливості їх подальшого розвитку визначаються
наступними факторами:
1) необхідність подальшого розширення кількості
суб'єктів і об'єктів інноваційної інфраструктури, наро
щування обсягів і якості пропонованих ними послуг;
2) проблеми економічного розвитку, дефіцитність
державного і місцевих бюджетів унеможливлюють оп
тимальну фінансову підтримку суб'єктів і об'єктів інно
ваційної інфраструктури;
3) можливість налагодження ефективного функ
ціонування на комерційній основі сервісних господарсь
ких утворень у складі інноваційної інфраструктури;
4) становлення інноваційної інфраструктури об'єк
тивно обумовлене як зростанням потреб суб'єктів інно
ваційної діяльності у послугах, що надаються, так і рів
нем розвитку національної науковотехнічної сфери,
наявністю науковотехнічних розробок, які у подаль
шому можуть бути комерціалізовані;
5) подальший розвиток національної інноваційної
інфраструктури можливий на основі процесів софти
зації і поглиблення сервісної моделі дій її суб'єктів.
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ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Поперше, інноваційна інфраструктура — це штуч
но створене середовище, яке призначене для стимулю
вання інноваційної діяльності. Подруге, інноваційна
інфраструктура — це динамічна саморегулююча систе
ма ринків послуг.
Отже, на етапі поступового виходу з економічної
кризи, особливого значення, набуває створення на
інноваційному ринку країни сприятливих умов для
більш повної реалізації креативного, винахідницької
потенціалу українського суспільства. Сприйнят
ливість національної економіки до інновацій у значній
мірі залежить від наявності на ринку попиту на інно
ваційну продукцію з боку споживачів, прискорення
поширення передових технологій, у тому числі за ра
хунок розширення ко ла і нно ваці йно активних
підприємств у середньому бізнесі, створення нових
інноваційних фірм і динамічного зростання їх масш
табів.
Література:
1. Доржиева Д.Д. Инновационная инфраструктура
как фактор социальноэкономического развития ре
гиона: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 — эко
номика и управление народным хозяйством (региональ
ная экономика) / Д.Д. Доржиева; ГОУ ВПО "Восточно
Сибирский государственный технологический универ
ситет". — УланУдэ, 2009. — 20 с.
2. Иванова Н.И. Национальные инновационные си
стемы: моногр. / Н.И. Иванова. — М.: Наука, 2002. —
244 с.
3. Каленская Н.В. Методология формирования ин
фраструктурного обеспечения инновационного разви
тия промышленных предприятий: автореф. дис. … докт.
экон. наук: 08.00.05 — экономика и управление народ
ным хозяйством (управление инновациями) / Н.В. Ка
ленская; ГОУ ВПО "Казанский государственный техно
логический университет". — Казань, 2010. — 40 с.
4. Канаєва М. Класифікація складових та елементів
інноваційної інфраструктури / М. Канаєва // Вісник
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. — Економіка. — 2008. — № 99. — С. 35—39.
5. Князевич А.О. Ринок інновацій в складі інновацій
ної інфраструктури країни / А.О. Князевич // Марке
тинг і менеджмент інновацій. — № 3. — 2015. — С. 129—
139.
6. Князевич А. Формирование и функционирование
инновационной инфраструктуры Украины: моногр. /
А. Князевич. — Рівне: "Волинські обереги", 2016. — 272 с.
7. Князевич А. Управление на формирането и функ
ционирането на иновационна инфраструктура на Украй
на: автореф. на дисертация за присъждане на научната
степен "доктор на икономическите науки": професио
нално направление 3.7. "Администрация и управление",
докторска програма "Организация и управление извън
сферата на материалното производство" / А. Князевич;
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".
— Варна (Республика България), 2016. — 64 с.
8. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как
системный процесс в конкурентной экономике (синер
гетические эффекты инноваций): моногр. / В.П. Соло
вьев. — К.: Феникс, 2006. — 560 с.
9. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура
как необходимость поддержки наукоёмкого предпри
нимательства: технопарки и стратегическое управление:
моногр. / В.Х. Трибушная. — Ижевск: Ижевский госу
дарственный технический университет, 2011. — 240 с.
10. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. / Л.I. Фе
дулова. — НАН України; Iнт екон. та прогнозув. НАН
України. — К., 2009. — 600 с.
11. Чобанова Р. Иновативност на националната ико
номика: моногр. / Р. Чобанова. — София: Академично
издателство "Проф. Марин Дринов", 2012. — 434 с.

www.economy.in.ua

12. Шотік Т.М. Інноваційні інфраструктури країн
світу / Т.М. Шотік // Вісник Національного універси
тету "Львівська політехніка". — Сер.: Логістика. — 2010.
— № 669. — С. 327—334.
13. Шумпетер Й.А. Теория экономического раз
вития. Капитализм, социализм и демократия; [пред.
В.С. Автономова] / Й.А. Шумпетер. — М.: ЭКСМО, 2007.
— 864 с.
14. Яненкова І.Г. Організаційноуправлінські ресур
си інноваційного розвитку економіки: методологія та
практика: моногр. / І.Г. Яненкова. — Миколаїв: Видво
ЧДУ ім. П. Могили, 2012. — 380 с.
References:
1. Dorzhieva, D.D. (2009), "Innovative infrastructure as
a factor of social and economic development of the region",
Ph.D. Thesis, Economy, EastSiberian State Technological
University, UlanUde, Russia.
2. Ivanova, N.I. (2002), Nacional'nye innovacionnye
sistemy [National innovation systems], Nauka, Moscow,
Russia.
3. Kalenskaja, N.V. (2010), "Methodology of formation
of infrastructural maintenance of innovative development
of industrial enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, Kazan
State Technological University, Kazan, Russia.
4. Kanaieva, M. (2008), "Classification of components
and elements of innovation infrastructure", Visnyk Kyiv
s'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shev
chenka. Ekonomika, vol. 99, pp. 35—39.
5. Kniazevych, A.O. (2015), "Market of innovations
in composition of the innovation infrastructure of country",
Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 3, pp. 129—
139.
6. Kniazevych, A. (2016), Formirovanie i funkcioni
rovanie innovacionnoj infrastruktury Ukrainy [Formation
and functioning of innovation infrastructure in Ukraine],
Volins'kі oberegi, Rivne, Ukraine.
7. Kniazevych, A. (2016), "Management of formation
and functioning of innovative infrastructure of Ukraine",
Ph.D. Thesis, Economy, Varna Free University "Chernori
zets Hrabar", Varna, Bulgaria.
8. Solov'ev, V.P. (2006), Innovacionnaja dejatel'nost'
kak sistemnyj process v konkurentnoj jekonomike
(sinergeticheskie jeffekty innovacij) [Innovation activity as
a system process in a competitive economy (innovation
synergistic effects)], Feniks, Kyiv, Ukraine.
9. Tribushnaja, V.H. (2011), Innovacionnaja infra
struktura kak neobhodimost' podderzhki naukojomkogo
predprinimatel'stva: tehnoparki i strategicheskoe uprav
lenie [Innovative infrastructure as the need to support high
technology entrepreneurship: technology parks and
strategic management], Yzhevskyj hosudarstvennyj tekh
nycheskyj unyversytet, Yzhevsk, Russia.
10. Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan' [Knowledge
economy], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN
Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
11. Chobanova, R. (2012), Inovativnost na nacionalnata
ikonomika [Innovativeness of the national economy],
Akademichno izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", Sofia, Bul
garia.
12. Shotik, T.M. (2010), "The innovation infrastructure
of the world", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka
politekhnika". Lohistyka, vol. 699, pp. 327—334.
13. Shumpeter, J.A. (2007), Teorija jekonomicheskogo
razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [The theory
of economic development. Capitalism, Socialism and
Democracy], JeKSMO, Moscow, Russia.
14. Yanenkova, I.H. (2012), Orhanizatsijnouprav
lins'ki resursy innovatsijnoho rozvytku ekonomiky :
metodolohiia ta praktyka [Organizational and managerial
resources of innovation development of economy: Metho
dology and Practice], ChDU im. P.Mohyly, Mykolayiv,
Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 01.03.2017 р.

55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 334/061.2

І. Я. Ткачук,
к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕГОЇЗМ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
I. Tkachuk,
PhD in economics,
assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

EGOISM AS A FACTOR OF SOCIAL RESPONSIBILITY REALIZATION

Запропоновано розглядати егоїзм як один з основних чинників реалізації соціальної відповідальності.
Розглянуто взаємодії основних суб'єктів соціальної відповідальності з позиції взаємної особистісної вмоP
тивованості носіїв соціальної відповідальності. Досліджено особливості реалізації соціальної відповідальP
ності окремими носіями соціальної відповідальності.
It has been suggested to consider egoism as one of the main factors of the implementation of social
responsibility. We have studied the interaction of the main subjects of social responsibility from a position of
mutual motivation of social responsibility bearer. We have researched the peculiarities of realization of social
responsibility of the individual social responsibility bearers.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах мінливості соціального середовища, над
швидких темпів поширення та накопичення інформації,
а також жорсткої конкуренції суб'єкти економічних
відносин всіх рівнів все частіше звертаються до соціаль
ної відповідальності як, з однієї сторони логічного ме
тоду звершення соціальної діяльності, а з іншого — як
дієвого способу мотивування найманої робочої сили та
й цілих суспільних інститутів до більш ефективної та
злагодженої діяльності.

такі науковці, як Storonianska I., Volynets U, Friedman М.,
Golovinov O., Vorobej V., Zhurovs'ka I., Behma Yu.,
Ohrimenko O., Zvonar V., Denyshchyk O., Kolot A.,
Makukha S., Ivanova T., Pankova A. та ін. Однак, не зва
жаючи на внесок згаданих науковців, проблемам осо
бистісних егоїстичних мотивів носія соціальної відпо
відальності досі не приділено достатньо уваги.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідити природу та характер егої
стичної вмотивованості суб'єктів соціальної відпові
дальності.
Методологічною основою дослідження послугува
ли наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних
вчених, періодичні видання, нормативнодовідкова літе
ратура, міжнародні довідкові бази з обраної проблема
тики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам трактування та максимізації ефектив
ності реалізації соціальної відповідальності в умовах
оптимізації процесів функціонування окремих еконо
мічних суб'єктів та їх взаємодії присвячено чимало нау
кових праць вітчизняних та іноземних науковців. В ос
новному сучасна наука глибоко досліджує організаційні
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
та регуляторні аспекти соціальної відповідальності. Зу
ДОСЛІДЖЕННЯ
стрічаються і дослідження, що намагаються комплекс
но та різносторонньо дослідити феномен соціальної
Соціальна відповідальність у широкому трактуван
відповідальності. Найбільш вагомий внесок у розвиток ня розуміється як волевиявлення, яке визначається пев
теорії та практики соціальної відповідальності внесли ною поведінкою щодо дотримання усвідомлених обме
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Рис. 1. Економічна взаємність основних суб'єктів соціальної відповідальності

жень та соціальних норм, гарантує безпеку та прогре
сивний розвиток, забезпечує узгодження інтересів
суб'єктів, задіяних у суспільних відносинах та управлінні
ними [10, с. 11]. Тобто популярною є думка, що суб'єкти
суспільних відносин, керуючись ідеями соціально відпо
відальної діяльності, прямо чи опосередковано узго
джують свої інтереси задля певної мети (безпеки, про
гресивного розвитку тощо).
Підтримуючи цю наукову хвилю, частина науковців
дотримується думки, що спільна соціальна відпові
дальність заперечує домінування індивідуального та
колективного егоїзму, натомість передбачає рівноцін
ну відповідальність усіх соціальних партнерів [12, с. 164]
Так, наприклад, на думку І. Сторонянської та У. Волин
ця, бізнесова структура, яка виконала свій обов'язок
перед власним персоналом, державою, громадою та
постійно прагне підвищити свій внесок у соціальний
розвиток організації, регіону, держави, вправі очікува
ти адекватної соціальної поведінки від інших партнерів
по суспільній коаліції, зокрема, від держави [12, с. 164].
Однак вважаємо, що саме егоїстичне прагнення отри
мати преференції від соціального партнерства стимулює
власників чи інвесторів бізнесової структури бути соці
ально відповідальними. Підтвердженням є те, що всі
форми прояву соціальної відповідальності бізнесу в
Україні [4, c. 189—190], містять певну егоїстичну скла
дову.
Погоджуючись з тим, що найбільшої результатив
ності та синергетичного ефекту можна досягти при усві
домленні та реалізації соціальної відповідальності всіма
суб'єктами економічних відносин (колективної соціаль
ної відповідальності) [12], розглянемо особливості ре
алізації соціальної відповідальності у взаємодії основ
них її суб'єктів (відповідно до видів соціальної відпові
дальності): держави, бізнесу та неурядових організацій
(рис. 1).
Дослідження взаємодії трьох основних економічних
інститутів в межах колективної соціальної відповідаль
ності (рис. 1) базується на так званій поведінці еконо
мічної взаємності, коли соціальна діяльність будьяко
го з суб'єктів так чи інакше впливає на становище інших
[6, с. 384; 7]. Таким чином, при колективній соціальній
відповідальності кожен з суб'єктів соціальної взаємодії
буде виступати як суб'єктом, так і об'єктом соціальної
відповідальності. При цьому кожен з них як суб'єкт соці
альної відповідальності буде прагнути максимізувати
особисті вигоди від соціальної діяльності.
Поведінка окремих індивідів є основоположною
у процесі дослідження проблем соціальної відпові
дальності, оскільки саме індивіди є виразниками тих
якостей, що є базовими при формуванні всіх інших
інститутів соціальної відповідальності, а саме сім'ї,
бізнесової структури, громади, суспільства та держа
ви в цілому тощо [8, с. 5]. Провідна роль у системі соці
альної відповідальності належить саме людині як го
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ловному суб'єкту конкретної діяльності [11, с. 115—
116].
Природа соціальної відповідальності індивіда но
сить двоїстий характер, адже частина індивідів є соці
ально відповідальною, оцінюючи позитивні наслідки
соціальної діяльності для себе (або ж відсутність нега
тивних), інша частина є соціально відповідальною, очі
куючи позитивних наслідків для прогресу середовища,
в якому вона реалізує свою діяльність (громада, сус
пільство, держава, людство). Варто зауважити, що, не
зважаючи на сутнісні відмінності характеру здійснення
соціальної діяльності кожною із зазначених груп, егої
стичні спонуки є беззаперечними в обох випадках: так
для першої групи особистісна вигода розкривається у
вигляді зростання доходів, руху по кар'єрним щаблям,
суспільного становища тощо, для другої групи вона не
є настільки ж очевидною, але не менш беззаперечною:
підвищення якості соціального середовища, в якому
функціонує індивід, відчуття приналежності до здійс
нення позитивних змін у суспільстві, власної корисності.
Вважаємо, що особистісне мотивування індивіда
значно залежить від рівня його доходів, із збільшенням
яких буде зростати і прагнення до участі у позитивних
змінах соціального середовища та суспільства загалом.
Навіть у тих випадках, коли особа вдається до соці
ально відповідальної діяльності абсолютно безкорисно
(на її думку та на думку оточуючих), як, наприклад, у
випадку допомоги учасникам АТО чи переселенцям зі
Сходу України та АРК, особистісна вигода все одно на
явна: особа задовольняє своє особисте "Я", оскільки гли
бинні психологічні процеси (емпатія, співчуття, співпе
реживання) не дозволяють їй досягти внутрішнього пси
хологічного балансу та спокою у випадку соціальної
бездіяльності.
Важливою є і роль закону та моралі: прагнення уник
нути негативних наслідків у вигляді законного покаран
ня чи суспільного осуду є значним стимулом до здійс
нення соціально відповідальної діяльності окремими
індивідами.
Соціальна відповідальність бізнесу є найбільш еко
номічно дослідженою складовою соціальної відпові
дальності, роль егоїстичної вмотивованості носіїв якої
є беззаперечною.
Як писав ще М. Фрідмен, компанія не відповідальна
перед суспільством і окремими соціальними групами, а
тільки перед своїми власниками, при цьому максиміза
ція прибутку є основною формою соціальної відпові
дальності корпорації [13].
Інституційні причини зародження соціальної відпо
відальності бізнесу в розвинених країнах, як зазначає
О. Головінов, пов'язані не з прагненням до благодійності
або соціального захисту, а насамперед з міркуваннями
поліпшення інвестиційної привабливості, поліпшення
іміджу перед клієнтами, зміцнення репутації, підвищен
ня комерційного успіху компаній [4, с. 188]. Тиск зі сто
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Таблиця 1. Види благодійної діяльності бізнесу
Вид
Пожертвування
Соціальне спонсорство
Безоплатна «оренда» робочого
часу співробітників або надання
безкоштовних консультацій у
рамках сервісу фірми
Натуральний внесок (in-kind)
Синхронне пожертвування
(matched)
Добровільність
Фасилітирувана добродійність
Професійне зростання учасників
партнерства
Розширення кола постачальників
Менеджмент партнерства

Суть
Разове пожертвування наявних коштів на конкретний проект
Підтримка кампанії або заходу неурядових організацій в обмін на оголошення громадськості імені
спонсора
Компанія надає фахівців для роботи в неурядових організаціях або партнерській програмі за
рахунок свого робочого часу. Практика широко розповсюджена на Заході. Такий співробітник
має чітко окреслені «робочі обов’язки»
Дарунки продукції або устаткування, інтелектуальної власності або надання приміщення компанії
Компанія проводить пожертвування синхронно з власними працівниками. Стратегія притаманна
компаніям, зацікавленим в зростанні соціальної відповідальності своїх співробітників
Компанія надає гранти тільки тим громадським організаціям, в яких її працівники працюють
добровольцями
Компанії збирають кошти для соціального проекту серед своїх постачальників і клієнтів
Тренінги для співробітників неурядових організацій й інших партнерських організацій, надані
самою компанією
Компанія жертвує кошти на створення робочих місць для незахищених верств населення в рамках
програми розвитку кола постачальників
Компанія бере на себе видатки у менеджменті різноманітних проектів (зар. плата, премії, офісні й
операційні витрати персоналу, що працює в проекті партнерства)

Джерело: [5].

рони державних органів та різних груп впливу змусив
бізнесові структури ставати соціально відповідальними,
адже в іншому випадку для них існував ризик втрати (чи
не набуття, що не менш погано) позитивної ділової ре
путації, що в кінцевому підсумку означає ризик втрати
ринкової ніші та прибутку. Сьогодні "Спільнота соціаль
но відповідального бізнесу" виділяє 5 основних чин
ників, що спонукають бізнесові структури в Україні до
соціальної відповідальності: позитивна репутація; власні
переконання; розширення ринків; можливість доступу
до дешевих фінансових ресурсів; підвищення капіталі
зації [3]. Очевидно, що кожен з цих чинників яскраво
висвітлює егоїстичну вмотивованість бізнесу при реалі
зації соціальної відповідальності.
Соціальну відповідальність бізнесу можна умовно
поділити на внутрішню: діяльність, спрямована на пра
цівників (дотримання належних умов та оплати праці,
підтримання корпоративного духу серед працівників
тощо), підвищення капіталізації, та зовнішню: діяль
ність, спрямована на позиціонування отримання пози
тивної репутації, розширення ринків збуту, отримання
можливості доступу до дешевих ресурсів, а також за
доволення більш глобальних потреб суспільства (за
грунтуються як на особистих переконаннях керівників,
так і на бажанні отримати вигоду) [2].
Зовнішня соціальна відповідальність бізнесу є більш
цікавою для нашого дослідження, оскільки здатна при
нести не лишень короткотермінові вигоди для суб'єктів
соціальної діяльності. В цьому контексті особливого
значення посідає благодійність бізнесу (табл. 1), адже
вона, носячи відвертий характер соціально відповідаль
ної діяльності, приховує егоїстичні цілі, які переслідує
бізнес.
Тим не менше, вітчизняна практика свідчить про те,
що спонсорська допомога (благодійність) рідко є скла
довою компаній і майже ніколи не втілюється як скла
дова ринкових технологій [1, с. 35]. Наукові доробки
представників Міжрегіональної академії управління

персоналом (МАУП) виділяють як мінімум 3 переваги
на користь такого виду соціально відповідальної діяль
ності бізнесу, відомі у світі [5, с. 108—109]:
Ті юридичні особи, керівники яких усвідомлюють
згадані переваги, намагаються здійснювати благодійну
діяльність на користь різних інститутів громадянсько
го суспільства (громадських, благодійних, релігійних
організацій). Варто зазначити, що такі пожертви не ха
рактеризуються постійністю і спрямовуються на фінан
сування тих проектів, які здатні прорекламувати бла
годійника. Також існує чітка тенденція до зростання
загального рівня фінансування у періодах, на які при
падають передвиборні кампанії, та до його скорочення
у міжвиборний період.
Держава як суб'єкт політичних та соціальноеконо
мічних відносин є головним розробником та реалізато
ром внутрішньої та зовнішньої економічної політики,
тим самим виступаючи регулятором різних соціально
економічних процесів, впливаючи на їх перебіг. Таким
чином, соціальна відповідальність держави полягає в
розробці та реалізації внутрішньої та зовнішньої со
ціальноекономічної політики [9, с. 271—272].
Проте, як було зазначено, носіями соціальної відпо
відальності є окремі індивіди, від особливостей егоїстич
ної вмотивованості яких і залежатиме соціальна ді
яльність. У цьому випадку варто розуміти, що відпові
дальними за розробку та реалізацію соціальноеконо
мічної стратегій та програм соціальноекономічної полі
тики є конкретні особи, що уособлюють в собі держа
ву. Для них важливим є залишитися при своєму статусі,
який дає певні матеріальні та психологічні привілеї. Саме
тому в розвинених економічно та політично країнах
світу державна політика спрямована в основному на
зростання економічного добробуту населення, посилен
ня позицій на міжнародній арені тощо, тобто на все те,
що здатне підвищити рівень довіри громадян як су
б'єктів, від яких прямо залежить тривалість політичної
каденції.

Таблиця 2. Переваги, що їх отримує представник прибуткового сектору від партнерства з ГО, та їх характеристика
Перевага
Пожертвування як суспільний
обов’язок
Підтримка громадськості як
довгострокова інвестиція
Підтримка суспільства - негайні
та короткотермінові вигоди

Характер отримуваної переваги
Свідома корпоративна філантропія є важливим обов’язком фірми і свідченням її якісного і
професійного керування на найвищому рівні. Компанія, що піклується про громадськість і
«ділиться» з нею своїми доходами, в свою чергу отримує підтримку від неї
Для компанії насамперед важливим є вижити за умов жорсткої конкуренції та заробити при цьому
прибуток, але подальший успіх буде залежати безпосередньо від умов того суспільного середовища,
в якому компанія здійснює свою діяльність, адже якість соціального оточення є не менш важливим
фактором тривалого успіху, ніж економічні умови
Співробітники, що працюють у соціально-відповідальній компанії, яка добровільно жертвує кошти і
робочий час на суспільну діяльність, відчувають гордість за свою організацію, що підвищує їх
особистісну мотивацію, а значить продуктивність праці тощо

Джерело: складено автором самостійно на основі [5, c. 108; 55].
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Важливу роль у процесі реалізації соціально відпо
відальної діяльності посідають інститути громадянсь
кого суспільства як суб'єкти, які є об'єднавчою ланкою
між населенням, бізнесом та державою. Об'єднуючи
значну кількість однаково вмотивованих та мислячих
індивідів, громадські організації (як найбільш чисельні
інституційні одиниці громадянського суспільства) здатні
висловлювати прагнення та потреби населення та бізне
су та контролювати діяльність держави, тим самим спо
нукаючи до взаємної соціальної відповідальності всіх
суб'єктів. Зауважимо, що чим вищим є рівень розвитку
громадянського суспільства, тим вищим є рівень соці
альної відповідальності кожного з суб'єктів і держави в
тому числі.
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DECENTRALIZATION ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT

На сьогоднішній день особливо гостро постає проблема фінансової спроможності дрібних громад. Це поP
требує адекватного внутрішньополітичного реагування. Необхідним є посилення слабкої матеріальної бази
окремих населених пунктів в умовах обмежених фінансових можливостей держави. Ефективним способом у
деяких країнах стала бюджетна децентралізація за умови об'єднання територіальних громад. У широкому роP
зумінні передбачається передання більш значних повноважень місцевим органам влади. Це дає можливість
реалізації потреб населення, виходячи з обсягу сформованих доходів.
Метою статті є аналіз основних аспектів децентралізації у територіальній площині. Для реалізації цієї мети
у статті використано метод системного аналізу, синтезу, логічний метод дослідження.
У результаті охарактеризовано основні моменти запровадження бюджетної децентралізації на територіP
альному рівні.
Today financial ability of small communities is a serious problem in our country. This requires adequate domestic
reaction. It is necessary to strengthen the weak material base of some points in conditions of limited financial
possibilities of the state. An effective way in the single countries was the budgetary decentralization in the condition
of union local communities. In a broader sense it assumed transfer significant powers to local authorities. This enables
implement needs of the population, based on the amount of income generated.
The aim of the article is an analysis of the main aspects of decentralization in territorial plane.
For this purpose the article used the method of system analysis, synthesis and logical method of researching.
As a result, in the article described the highlights of fiscal decentralization at the territorial level.
Ключові слова: державні субвенції, децентралізація, місцеві органи влади, податкові надходження, фінан
сові ресурси.
Key words: government subsidies, decentralization, local authority, tax revenues, financial resources.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес децентралізації забезпечує розширення прав
та повноважень адміністративнотериторіальних одиниць
задля підвищення ефективності виконання ними своїх
функцій, які передбачають найповнішу реалізацію місце
вих інтересів. Проте не кожна громада має достатньо
фінансових ресурсів для реалізації необхідних проектів.
Утворення адміністративнотериторіальних одиниць, які
були б фінансово спроможними забезпечити потреби гро
мадян — основна мета децентралізації. Адже, за даними
Асоціації міст України, щороку має місце недофінансуван
ня делегованих місцевим органам повноважень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значна кількість публікацій науковців, фінансистів
присвячені висвітленю сутності процесу децентралі
зації, необхідності реформування окремих галузей еко
номіки, окресленю переваг та недоліків тих чи інших змін
у порівнянні суспільних втрат та вигод. На сучасному
етапі перших кроків на шляху до децентралізації бю
джетної системи необхідним є поетапнй аналіз подат
кових платежів як основного джерела надходжень до
бюджету. Це дасть змогу провести первинний аналіз
ефективності втілених заходів.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних аспектів децентра
лізації у територіальній площині.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Децентралізація має забезпечувати підвищення ал
локаційної ефективності функціонування бюджетної
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системи, що спричиняється кращим розумінням місце
вою владою потреб громадян, інтереси якої вона пред
ставляє, та місцевої специфіки. Проте для запобігання
негативних наслідків послаблення державного контро
лю за реалізацією повноважень органів місцевого само
врядування необхідним є наявність дієвих інститутів
громадянського суспільства на місцях.
Тісні канали комунікації між владою і населенням
дають змогу громадянам реалізовувати свої інтереси та
посилити ступінь підзвітності місцевої влади. Це, у свою
чергу, підвищує якість управління, вимагає пошуку но
вих, ефективніших підходів до вирішення проблем, зас
тосування ефективного досвіду. Адміністративна авто
номія дозволяє проводити фіскальну політику на
місцях, обмежуючи вплив центру.
Жителі окремих територій порізному відчувають
потреби в тих чи інших суспільних благах, які володі
ють неоднаковим ступенем охоплення. Тому їх вироб
ництво має покладатись на різні рівні влади, які краще,
ніж центральна влада, можуть врахувати різно
манітність потреб у кожному регіоні. Єдиний підхід до
створення суспільних благ у різних регіонах може при
звести до перевиробництва на одних територіях (а це, у
свою чергу, до надлишкових витрат) та недовиробницт
ва на інших.
Для ефективної реалізації процесу децентралізації
грошових коштів необхідна повна та достовірна інфор
мація про інтенсивність фінансових потоків, їх струк
туру в територіальному розрізі. Важливим є аналіз до
ходів, що дає змогу оцінити можливості та потреби ад
міністративнотериторіальних одиниць, їх фінансову
спроможність забезпечувати власний розвиток (табл. 1).
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Таблиця 1. Надходження до місцевих бюджетів за об'єднаними територіальними громадами Тернопільської області,
2016 рік, тис. грн.
Об’єднана
територіальна громада
А
Байковецька
Білобожницька
Васильковецька
Великогаївська
Гусятинська
Заводська
Золотниківська
Золотопотіцька
Іванівська
Козлівська
Колиндянська
Колодненська
Коропецька
Лопушненська
Мельнице-Подільська
Микулинецька
Новосільська
Озернянська
Озерянська
Підволочиська
Почаївська
Скала-Подільська
Скалатська
Скориківська
Теребовлянська
Шумська
Всього

Власні
ресурси
1
31219,1
2817,5
6675,9
13450,4
16262,7
7773,9
5766,4
2230,1
4131,5
2871,4
1808,0
1918,0
1882,6
873,7
6467,9
5101,2
2155,3
2679,8
1813,3
23167,9
7228,0
6639,4
12894,8
4260,9
31222,1
18417,3
221729,1

Акцизний
податок
2
1250,0
103,0
48,0
4803,0
2500,0
501,0
290,3
89,7
60,2
54,0
63,0
31,6
46,2
70,1
287,0
1386,4
85,7
510,5
207,0
1382,6
2835,0
840,0
649,4
99,1
4825,3
2492,0
25510,1

Плата за
землю
3
2710,0
751,0
692,7
960,0
1202,7
843,8
1486,7
312,9
293,2
706,1
153,5
541,8
341,3
218,4
550,5
779,7
132,1
252,0
315,9
2557,4
420,0
1074,0
1856,2
408,0
3024,3
1418,8
24003,0

Єдиний
податок
4
903,0
891,0
692,2
2274,4
2355,0
573,5
934,8
120,3
1750,2
574,3
750,8
419,1
96,0
211,8
1094,0
556,2
676,2
313,1
391,9
5544,4
976,5
1556,2
2369,3
939,1
2266,0
3052,4
32281,7

Інші
податки та
збори
5
284,1
13,0
611,0
373,0
400,0
55,6
237,8
140,1
27,9
44,9
42,7
61,7
104,3
2,7
78,1
55,4
30,9
24,2
19,3
1715,6
211,0
209,4
2571,6
74,7
1461,9
884,1
9735,0

Державні
субвенції

ПДФО
6
26072,0
1059,5
4632,0
5040,0
9805,0
5800,0
2816,8
1567,1
2000,0
1492,1
798,0
863,8
1294,8
370,7
4458,3
2323,5
1230,3
1580,0
879,2
11967,9
2785,5
2959,8
5448,4
2740,0
19644,6
10570,0
130199,3

7
4309,8
3186,6
4765,0
8172,7
1153,8
957,0
8508,9
6427,1
4010,0
2900,1
4106,8
2668,2
1788,1
2046,9
10038,8
3680,1
3217,0
5293,1
2256,8
11421,2
1666,0
5082,1
8914,9
4261,4
14986,6
15735,4
141554,4

Джерело: http://decentralization.gov.ua/

Така інформація є базою прийняття індивідуальних за
змістом обгрунтованих рішень про необхідність фінан
сової підтримки кожної території.
Державні субвенції виділяються з державного бюд
жету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури
обєднаних територіальних громад. Субвенції спрямову
ються на фінансування проектів згідно з планом соці
альноекономічного розвитку об'єднаної територіаль

ної громади [1]. Проблема полягає у відсутності чітко
го механізму зворотного зв'язку "громада — місцева
влада — центральна влада", який є важливим аспектом
дієвої співпраці.
У світовій практиці для управління розвитком тери
торій використовують рейтинг, що дає змогу прослідку
вати ситуацію у кожній територільній одиниці, здійснити
порівняння та виявити наявні резерви. Рейтинг є резуль

Таблиця 2. Рейтингова оцінка об'єднаних територіальних громад Тернопільської області за обсягом власних ресурсів
Об’єднана територіальна
громада
А
Байковецька
Білобожницька
Васильковецька
Великогаївська
Гусятинська
Заводська
Золотниківська
Золотопотіцька
Іванівська
Козлівська
Колиндянська
Колодненська
Коропецька
Лопушненська
Мельнице-Подільська
Микулинецька
Новосільська
Озернянська
Озерянська
Підволочиська
Почаївська
Скала-Подільська
Скалатська
Скориківська
Теребовлянська
Шумська

Акцизний
податок
1
0,7458
0,9851
0,9966
0,0047
0,4851
0,9021
0,9460
0,9879
0,9940
0,9953
0,9934
1
0,9970
0,9920
0,9467
0,7174
0,9887
0,9001
0,9634
0,7182
0,4152
0,8314
0,8711
0,9859
0
0,4867
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Плата за
землю
2
0,1087
0,7860
0,8062
0,7137
0,6298
0,7539
0,5316
0,9375
0,9443
0,8015
0,9926
0,8583
0,9277
0,9702
0,8553
0,7761
1
0,9585
0,9364
0,1614
0,9005
0,6743
0,4039
0,9046
0
0,5551

Єдиний
податок
3
0,8519
0,8541
0,8906
0,6002
0,5854
0,9124
0,8460
0,9955
0,6964
0,9122
0,8798
0,9407
1
0,9787
0,8168
0,9155
0,8935
0,9602
0,9457
0
0,8384
0,7320
0,5828
0,8453
0,6017
0,4574

ПДФО
4
0
0,9732
0,8342
0,8183
0,6329
0,7888
0,9048
0,9534
0,9366
0,9563
0,9834
0,9808
0,9640
1
0,8410
0,9240
0,9666
0,9529
0,9802
0,5488
0,9060
0,8993
0,8024
0,9078
0,2501
0,6032

Інтегральна
рейтингова
оцінка
6

Інші податки
та збори
5
0,8905
0,9960
0,7632
0,8559
0,8453
0,9794
0,9085
0,9465
0,9902
0,9836
0,9844
0,9770
0,9604
1
0,9706
0,9795
0,9890
0,9916
0,9935
0,3332
0,9189
0,9195
0
0,9720
0,4320
0,6569

3
16
11
6
7
13
10
22
15
18
23
19
25
26
14
12
24
20
21
2
8
9
4
17
1
5
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Таблиця 3. Надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до зведеного бюджету
Тернопільської області за 2015 р. (Загальний фонд)
О ДПІ
А
Бучацька О ДПІ
в т. ч. Бучацький р-н
в т. ч. Монастириський р-н
2.
Гусятинська О ДПІ
в т. ч. Гусятинський р-н
в т. ч. Теребовлянський р-н
3.
Збаразька О ДПІ
в т. ч. Збаразький р-н
в т. ч. Лановецький р-н
в т. ч. Підволочиський р-н
4.
Козівська О ДПІ
в т. ч. Козівський р-н
в т. ч. Бережанський р-н
в т. ч. Зборівський р-н
в т. ч. Підгаєцький р-н
5.
Кременецька О ДПІ
в т. ч. Кременецький р-н
в т. ч. Шумський р-н
6.
Чортківська О ДПІ
в т. ч. Чортківський р-н
в т. ч. Борщівськи р-н
в т. ч. Заліщицький р-н
7.
Тернопільська О ДПІ
м. Тернопіль
в т. ч. Тернопільський р-н
ВСЬОГО по області
1.

Надходження
всього, тис. грн.
1
103376,7
72203,3
31173,3
224766,0
102471,8
122294,3
222824,9
76747,8
41557,1
104520,1
180057,1
40853,6
64628,9
52428,4
22146,1
147810,0
105444,5
42365,5
270764,9
121714,2
96427,4
52623,3
2040811,4
1842403,4
198408,0
3190410,9

в т. ч.
Державний
бюджет
2
34680,6
24982,2
9698,5
87672,0
36013,2
51658,8
86189,2
25968,0
12341,9
47879,3
55827,3
9931,3
23430,6
17147,8
5317,6
54191,7
42442,9
11748,8
91364,4
40466,7
34952,2
15945,5
297521,3
210234,0
87287,3
1707446,5

Місцевий
бюджет
3
68696,0
47221,2
21474,9
137094,1
66458,6
70635,5
136635,7
50779,7
29215,2
56640,8
124229,8
30922,3
41198,3
35280,6
16828,5
93618,3
63001,6
30616,7
179400,4
81247,5
61475,2
36677,8
743290,1
632169,4
111120,7
1482964,4

Частка надходжень, %
Державний
Місцевий
бюджет
бюджет
4
5
33,6
66,4
34,6
65,4
31,1
68,9
39,0
61,0
35,2
64,8
42,2
57,8
38,7
61,3
33,8
66,2
29,7
70,3
45,8
54,2
31,0
69,0
24,3
75,7
36,3
63,7
32,7
67,3
24,0
76,0
36,7
63,3
40,3
59,7
27,7
72,3
33,7
66,3
33,3
66,7
36,3
63,7
30,3
69,7
63,6
36,4
65,7
34,3
44,0
56,01
53,5
46,5

Джерело: розраховано на основі даних податкової звітності Тернопіільської області.

татом багатофакторного аналізу, що знаходить своє прак
тичне застосування при визначенні тенденцій соціально
економічного розвитку, типології об'єктів і має важливе
значення для управління економічнимии процесами.
Складність одночасного врахування великої кіль
кості показників, що характеризують сферу оподатку
вання зумовлює необхідність комплексної оцінки. Для
визначння рейтингів обєднаних громад Тернопільської
області методом комплексних статистичних коефіці
єнтів розрахуємо комплексний коефіцієнт вагомості,
який дозволяє більшою мірою врахувати значення кож
ного окремого показника (табл. 2).
Приймаючи рішення про ефективне використання
наявних ресурсів, місцева влада, знаючи нагальні потре
би своїх громадян, зацікавлена, щоб при мінімальних
затратах грошових коштів отримати якнайповніше за
доволення вимог того часу. З цією метою здійснюється
вивчення передового досвіду самоврядування в інших
країнах та застосування найбільш прийнятних для
місцевих реалій рішень.
Аналізуючи можливість децентралізації процесу
управління, Wallis J. і Oates W. зазначили, що ключови
ми є наступні фактори: розмір території, щільність на
селення, урбанізація, дохід на душу населення та роз
поділ доходів за регіонами. Позитивним для запровад
ження в систему управління децентралізаційних про
цесів є достатньо велика площа країни, значна чисель
ність населення, високий рівень урбанізації, нерівном
ірний розподіл доходів за регіонами. Високий рівень
доходу на душу населення зумовлює участь державно
го управління задля його перерозподілу [4].
Усі територіальні проблеми та потреби повинні ви
рішуватись на місцях, не чекаючи об'єктивної реакції з
центру, яка б максимально ефективно задовільнила ви
моги суспільства. Реальна децентралізація влади перед
бачає фінансову децентралізацію, при якій 80 % подат
кових платежів залишались би на рівні громад. Але при
цьому виникає необхідність вирішення соціальних, ме
дичних, комунальних, освітніх проблем у регіонах, де
влада не завжди має досвід розв'язання таких питань.
Тому, щоб не виник колапс місцевого самоврядування,
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необхідним є встановленя органами центральної влади
чітких механізми контролю та важелів коригування не
гативних для добробуту громадян та цілісності держа
ви тенденцій [2].
Експертами прогнозувалось зростання у 2015 р. час
тки податкових платежів, які залишаються на місцевому
рівні до 60 %. У Тернопільській області цей показник ся
гав 46,5 %, а в розрізі О ДПІ коливався у межах від 36,4 %
(Тернопільська О ДПІ) до 69,0 % (Козівська О ДПІ).
Частка відрахувань податкових платежів з О ДПІ до
Державного бюджету залежить від різних факторів,
серед яких розмір ВРП, який створюється на території,
рівень прибутковості суб'єктів господарювання, вид
оподаткування підприємств, наявність пільг, рівень зай
нятості населення, його платоспроможність тощо.
Податковий кодекс України, який регламентує про
цес нарахування та сплати податків, передбачає частку
їх відрахувань до Державного бюджету за видами пла
тежів. Враховуючи норми законодавчих актів та конк
ретні фактори впливу на економічні процеси в районі,
можливо обгрунтувати обсяг надходжень податкових
платежів до Державного бюджету та відповідно частки
таких надходжень, що залишаються на місцевому рівні.
Статистичні дані щодо розподілу доходів між бюд
жетами за видами податкових платежів у Тернопіль
ській області наведені у таблиці 4.
Місцеві бюджети мають прямі відносини з Держав
ним, однак необхідно збільшувати частку місцевих по
датків. Місцеві податки і збори є важливою підсисте
мою процесу оподаткування. Стабільне надходження
коштів до місцевих громад забезпечує можливість про
гнозування витрат. У такому випадку виникає узгод
женість дій та інтересів. З одного боку, збільшення роз
міру громади забезпечує появу додаткових ресурсів, які
можна раціонально використовувати на місцях для
удосконалення благоустрою територій. З іншого — це
залежить від влади та від громади загалом. У такому
випадку влада має бути зацікавлена у зборі податкових
платежів (перш за все місцевих), а мешканці — у їх
сплаті, що мало б сприяти підвищенню ефективності
процесу оподаткування.
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Таблиця 4. Надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до зведеного бюджету
Тернопільської області за видами платежів, 2015 р. (Загальний фонд)
Назва податків

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

А
Всього збір (Загальний фонд)
Податок з доходів фізичних осіб
Військовий збір
Податок на прибуток підприємств
ПДВ з вироблених в Україні товарів
Акцизний збір з вироблених в Україні
товарів
Плата за землю
Акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів
Екологічний податок
Плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності
Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
Єдиний податок для суб’єктів малого
підприємництва (всього)
Місцеві податки і збори
Інші податкові платежі

1
3190410,9
1154940,3
123923,4
382522,1
842236,5

Державний
бюджет
2
1707446,5
304836,0
123923,4
339214,2
842236,5

Місцевий
бюджет
3
1482964,4
850104,3
0,0
43307,9
0,0

Частка надходжень, %
Державний
Місцевий
бюджет
бюджет
4
5
53,5
46,5
26,4
73,6
100,0
0,0
88,7
11,3
100,0
0,0

38342,1

38342,1

0,0

100,0

0,0

149087,1

0,0

149087,1

0,0

100,0

166461,2

0,0

166461,2

0,0

100,0

5078,5

1015,7

4062,8

20,0

80,0

17104,6

0,0

17104,6

0,0

100,0

15865,2

0,0

15865,2

0,0

100,0

203170,2

0,0

203170,2

0,0

100,0

1197,7
90482,0

0,0
57878,6

1197,7
32603,4

0,0
64,0

0,1
36,0

Надходження
всього, тис. грн.

в т. ч.

Джерело: розраховано на основі даних податкової звітності Тернопіільської області.

Порівняно з практикою західних країн в Україні
місцеві податки відіграють значно меншу роль у за
гальній сумі податкових надходжень органів регіональ
ного і місцевого самоврядування. Місцеві податки і збо
ри у 2013 році становили 0,11 %, в 2014 році — 0,09, а в
2015 році — 0,08 % усіх податкових надходжень до місце
вих бюджетів Тернопільської області. Якщо говорити про
їх частку у податкових надходженнях Тернопільської
області за цей період, то вона сягала рівня 0,05%, 0,04%
та 0,04% відповідно. Існує багато проблем, які не доз
воляють місцевим податкам зайняти більш вагоме ста
новище у дохідній частині бюджету органів місцевого
самоврядування.
Передача частки податків у місцеві бюджети ство
рює зацікавленість громад у розвитку бізнесу, вироб
ництва. Існує теоретична можливість виявлення ініціа
тиви на рівні громади, але не завжди є ресурси для їх
реалізації. Утворення в результаті укрупнення терито
ріальних комплексів з високим потенціалом економіч
ної самодостатності спричиняє зародження у
суспільстві прагнень на правосуб'єктність щодо політич
них інтересів, які суперечать загальнонаціональним,
сприяє посиленню регіональних ідентичностей серед
населення, соціальної дистанції. Існує безліч факторів,
які потребують вчасного коригування з боку централь
ної влади, дії якої мають бути чітко продуманими і ба
зуватись на напрацьованих механізмах втілення реформ
та закріплених важелях впливу.
ВИСНОВКИ
Реальна фінансова децентралізація зумовлює децен
тралізацію влади та вимагає високого рівня професіо
налізму та соціальної відповідальності. Адже завжди
виникають комунальні проблеми, медичні, освітні, соц
іальні питання, які також децентралізуються та потре
бують чіткого механізму впливу центральної влади на
місцеву.
Тож нам, як країні, в якій відбуваються децентралі
заційні процеси, необхідно зважувати кожен крок та
передбачати ризики, що можуть виникати. Надзвичай
но важливо забезпечити економічне зростання Украї
ни, зберігши її територіальну цілісність, створивши ус
пішну державу зі здоровою нацією, де співіснують істо
рично складені різні етноси, вирішуючи важливі для них
питання на місцях, не залежачи від суб'єктивних рішень
з центру.
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У статті представлено дослідження процесів бюджетної децентралізації в Україні на базовому рівні
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість розгляду обраної теми базується на
тому, що у 2014—2016 роках в Україні нарешті було
зроблено ряд дуже важливих кроків щодо децентралі
зації державного управління, насамперед прийняття
Закону України "Про добровільне об'єднання терито
ріальних громад", а також внесення змін до Бюджетного
та Податкового кодексів перед прийняттям Бюджету
2015, Бюджету — 2016 та Бюджету — 2017 та ін. За цих
умов зростає роль територіальних громад місцевого са
моврядування у соціальноекономічному розвитку краї
ни завдяки ряду реформ, що започатковані та вже
здійснюються.
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У зв'язку з реалізацією реформи децентралізації
державного управління, в тому числі бюджетної децен
тралізації, значна частина повноважень і відповідаль
ності у фінансовій та бюджетній сфері переходить "на
місця", зокрема в новостворені об'єднані територіальні
громади (далі ОТГ) та виявляється безліч складних і
болючих проблем у їх функціонуванні, від вирішення
яких залежить в цілому соціальноекономічний розви
ток нашої держави.
Однією з перших виступає проблема належного ви
конання територіальною громадою своїх функцій, яка
переплітається з питаннями наповнення бюджету ОТГ,
формуванням фінансових ресурсів, достатніх для на
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лежного фінансування нагальних соціальних потреб
громад на основі принципу субсидіарності, реалізації
програми їх економічного, технологічного та ін. розвит
ку. Тому ОТГ необхідно, поперше, мати реальні мож
ливості формувати певний обсяг фінансових ресурсів,
щоб бути фінансово спроможними, а подруге, мати
адекватні законодавчо визначені повноваження як суб'єк
та влади, що і є першочерговими завданнями українсь
ких реформ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукових публікацій, присвячених формуванню та
функціонуванню ОТГ в контексті реформи децентралі
зації державного управління в Україні, за період 2014
— 2016 рр., поки що обмаль. Різні аспекти аналізу цієї
проблематики представлені в доробку ідеолога украї
нської реформи децентралізації Ткачука А., науковців
та практиків, серед яких: Кириленко О., Малиняк Б.,
Письменний В., Русін В., Павлюк А.П., Олійник Д.І., Ба
талов О.А., Патока І.В., Оленківська Л.П., Рошило В.І., Про
ніна О.В., Серьогін С.М., Липовська Н.А., Дрешпак В.М.
та ін.
Однак варто наголосити, процес об'єднання тери
торіальних громад, що відбувається вже третій рік
поспіль, а відтак реформа бюджетної децентралізації,
що має стати фінансовою основою економічних зрушень
в Україні, є дуже складними трансформаціями не тільки
для економіки країни, але й загалом для свідомого
сприйняття цих процесів пересічними українцями, тому
потребують консолідації зусиль усіх рівнів влади та по
стійної підтримки міжнародних партнерів. Враховую
чи, що реформи відбуваються за дуже несприятливих
умов, що провокує запитання щодо їх доцільності та
реальної імплементації, актуальність аналізу процесів
бюджетної децентралізації на найнижчому рівні місце
вого самоврядування — на рівні новостворених ОТГ —
є безперечною.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити оглядовий аналіз процесу
формування ОТГ з точки зору перших результатів, ри
зиків та викликів, які мають місце за сучасних умов.
Наразі саме в них, осередках громадської ініціативи,
співучасті та партнерства, можуть бути закладені ре
альні основи фінансової автономії місцевого самовря
дування з урахуванням досвіду реформ децентралізації
в інших країнах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За оцінками зарубіжних експертів, децентралізація
є однією із найскладніших реформ, яка в окремих краї
нах тривала десятки років. За оцінками українських
експертів вона потребує консолідації зусиль усіх рівнів
влади та постійної підтримки міжнародних партнерів.
Робочою групою з питань реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади, утво
реною при Міністерстві регіонального розвитку, будівниц
тва та житловокомунального господарства, профільними
міністерствами, Асоціацією міст України, фахівцями Ко
мітету з питань бюджету Верховної Ради України, пред
ставниками наукових установ розроблено нову модель
фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюд
жетних відносин з урахуванням передового зарубіжного
досвіду впровадження бюджетних реформ. Ця модель
наразі проходить перші випробування, має як позитивні
здобутки, так і певні проблеми та виклики [1].
Для нинішнього етапу розвитку унітарної України
за інформацією директора з науки та розвитку Інсти
туту громадянського суспільства Анатолія Ткачука, іде
олога реформи, актуальним є врахування практичного
досвіду формування нового змішаного типу міжбюд
жетних відносин в рамках моделі бюджетного унітариз
му в країнах Європи, зокрема Данії, Норвегії, Польщі
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та Швеції, що вже реалізується нинішньою реформою
бюджетної децентралізації.
Формування ОТГ в Україні, яке відбувається після
узгодження та прийняття Закону України "Про добро
вільне об'єднання територіальних громад" (2015) [2]
третій рік поспіль, відповідає чітко окресленій політиці
децентралізації державного управління. Найголовні
шою частиною цієї реформи за нинішніх умов Уряд обрав
формування базового рівня місцевого самоврядування
— спроможних, ефективних, здатних до розвитку
об'єднаних територіальних громад (ОТГ), яким можна
передати повноваження, ресурси і відповідальність, що
означає самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирі
шувати питання місцевого значення в інтересах їх жи
телів, тобто забезпечувати належний рівень освіти,
культури, охорони здоров'я, соціального захисту, жит
ловокомунального господарства та ін. Враховуючи за
рубіжний досвід, за експертними оцінками, очікується,
що саме створення фінансово спроможних ОТГ стане
одним із головних каталізаторів економічного зростан
ня, а відтак, реальних соціальних зрушень в Україні.
У найпростішому розумінні, децентралізація влади
означає передачу політичних, адміністративних та/або
фінансових повноважень підрозділам середнього та/або
нижчих рівнів державної ієрархії[3]. Однак найважли
вішою складовою у процесі децентралізації є надання
саме фінансових (бюджетних) повноважень ОТГ, тоб
то проведення бюджетної децентралізації, що дозво
лить створити умови для забезпечення їх сталого еко
номічного зростання та розвитку, високої продуктив
ності наявних ресурсів та добробуту населення.
Очевидним є те, що кожна європейська держава має
свою специфіку розподілу фінансовоправових компе
тенцій, що грунтуються на принципі субсидіарності,
який "передбачає розподіл повноважень між органами
різного територіального рівня, що дозволяє, з одного
боку, максимально наблизити процес прийняття рішень
до громадянина, з другого — забезпечити належну
організаційну, матеріальну та фінансову основу для на
дання населенню повних та якісних соціальних послуг
відповідно до загальнодержавних стандартів з дотри
манням пріоритетності низового рівня"[1]. Оглядово
аналіз компетенцій, що належить суб'єктам владних
повноважень базової ланки адміністративнотерито
ріального устрою європейських держав — органам місце
вого самоврядування громади представленио на при
кладі Данії, Норвегії, Польщі, та Швеції (див.: табл. 1).
У рамках основних напрямів реформи бюджетної
децентралізації (див. рис. 1) [4], вже за її результатами
2015 року та І півріччя 2016 року мають місце реальні
перетворення, які торкнулися всіх місцевих бюджетів
України, й насамперед ОТГ.
Досвід провідних країн у впровадженні нової сис
теми управління, побудованої на децентралізації вла
ди, може отримати реальне застосування і в Україні. Але
шлях цих країн також вказує, що об'єднуючи громади
уніфіковано, без урахування характерних особливос
тей, використання навіть найбільш правильної моделі,
може виявитися неефективним.
Як наголошують експерти, задекларовані процеси
проведення добровільного об'єднання місцевих громад,
розширення повноважень, зокрема, користування зе
мельними ресурсами, зміна адміністративнотерито
ріального устрою країни несуть в собі приховані ризики,
адже практичне їх втілення відбувається часом шляхом
примусового об'єднання громад та приєднання тери
торій всупереч принципам добровільності, законності,
прозорості та відкритості [6].
Так, серйозними негативними проявами процесу
укрупнення громад, що відбувається нині, є, з одного
боку, часто примусовий спосіб їх об'єднання без ак
центуації на головній меті, заради якої це відбувається,
тобто забезпечення локальної демократії та створення
умов для найбільш ефективного вирішення соціальних
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Таблиця 1. Компетенція органів місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи
Держава
Данія
(рівень
муніципалітету)

Компетенція органів місцевого самоврядування

- Забезпечення надання та фінансування соціальних послуг;
- піклування про дітей та їхній соціальний захист;
- початкова школа, включно з будь-якою спеціалізованою освітою та спеціалізованою педагогічною допомогою
для малих дітей;

- спеціалізована освіта для дорослих;
- піклування про людей похилого віку;
- охорона здоров’я: профілактика захворювань, лікування та реабілітація, які не потребують госпіталізації,

лікування алкогольної та наркотичної залежності, амбулаторне лікування, місцева стоматологічна допомога,
спеціальна стоматологічна допомога та психологічна підтримка;

- забезпечення проектів із запобігання безробіття для осіб без страховки;
- забезпечення інтеграції та вивчення мови іммігрантами;
- надання публічних послуг громадянам щодо сплати податків та забезпечення збору податків у співпраці з
державними податковими центрами;

- ресурсна забезпеченість громад та готовність до надзвичайних ситуацій;
- охорона довкілля та місцеве планування (планування щодо водопостачання, переробки побутових відходів та

каналізації);

- сприяння місцевому бізнесу та туризму;
- участь у регіональних транспортних компаніях;
- підтримка в належному стані доріг місцевого значення;
- підтримка та забезпечення бібліотек, музичних шкіл, спортивних майданчиків та культури

[У Данії близько двох третин усіх державних функцій виконуються на комунальному рівні. Жодна країна ЄС
або ОЕСР ще не досягла цього показника. Приблизно три чверті всіх публічних службовців Данії працюють у
органах комунального рівня, тому що держава відмовилася від багатьох власних або підпорядкованих органів]

Норвегія
(рівень
муніципалітету)

Польща
(рівень
гміни)

Швеція
(рівень
муніципалітету)

- Дитячі дошкільні заклади;
- початкова і середня неповна освіта;
- первинні пункти медичної допомоги;
- служби соціального страхування;
- догляд за людьми похилого віку та інвалідами;
- культура і спорт;
- церква;
- комунальне господарство (водопостачання, каналізація, вивіз сміття);
- місцеве планування та землекористування
- Землеустрій;
- управління нерухомістю;
- охорона довкілля;
- водне господарство;
- житлова технічна інфраструктура;
- місцевий транспорт;
- соціальна допомога;
- охорона здоров’я;
- освіта;
- культура й охорона пам’яток архітектури;
- спорт і активний відпочинок;
- ярмарки, ринки та торговельні центри;
- озеленення на рівні гміни;
- цвинтарі на рівні гміни;
- запобігання пожежам та повеням, громадський порядок і безпека громадян, пожежна безпека
Сфери повноважень, які реалізуються згідно з принципом місцевого самоврядування:

- культура та рекреація;
- підтримка мережі доріг місцевого значення;
- благоустрій громадських парків;
- водопостачання, управління каналізаційними системами та переробкою побутових відходів;
- енергопостачання;
- захист довкілля.
Сфери повноважень за спеціальним законодавством:

- піклування про людей похилого віку;
- соціальні послуги;
- школи;
- міське планування;
- послуги, які надаються у надзвичайних ситуаціях;
- територіальне планування
Джерело: складено на основі джерела [5].
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Рис.1. Основні напрями реформи бюджетної децентралізації в Україні

проблем на місцях (до прикладу, дискусія про агломе
рацію навколо Львова щодо плану створити єдину об
'єднану мегагромаду) [7], а з другого боку, містечкові
інтереси, що формують спротив громад до об'єднання,
опір та саботаж. Крім громадських активістів та
сільських голів, що втрачають посади, до так званої гру
пи опору реформі входять народні депутати та депута
ти обласних рад, які розцінили децентралізацію як мо
мент для формування зручних меж виборчих округів,
представники бізнесу, особливо агрофірм, що мають на
меті зручніше управляти землями. Одним з суттєвих
чинників пробуксовки реформи є значний вплив чинов
ників з районних адміністрацій. В цьому контексті ак
туальною постає проблема активів ОТГ, тобто законо
давчого уточнення майнових прав територіальної гро
мади на землю, лісові, водні та інші ресурси, що знахо
дяться на території сіл, селищ, містечок і т.д., та навко
ло них, з метою подальшого ефективного їх викорис
тання, забезпечення благоустрою територій та виконан
ня всіх функцій, передусім соціальних.
Зважаючи, що з дати підписання Закону України
"Про добровільне об'єднання територіальних громад"
пройшло вже 2 роки, вже є змога проаналізувати перші
досягнення реформи та виклики, які можна очікувати у
найближчому майбутньому.

Поперше, відповідно до Закону України "Про доб
ровільне об'єднання територіальних громад", було за
початковано конкретний механізм добровільного об'єд
нання територіальних громад, якого раніше не існува
ло, і який дає змогу відповідно до перспективного пла
ну громади отримати дохідну базу та видаткові повно
важення, як у міст обласного значення (див. рис. 2) [4].
Подруге, практичний поштовх процесу децентра
лізації в Україні дав перші результати: нині вже на
лічується близько 184 об'єднаних громад, кожна з яких
включає в середньому понад 10 населених пунктів, а
окремі громади мають у своєму складі понад 50 посе
лень. До реформи в Україні існувало 11520 територіаль
них громад, з них 458 міських, 783 селищних, 10279
сільських. Після завершення об'єднавчого процесу має
стати близько 1500 потужних громад [7]. До кінця 2016
року, за інформацією Віцепрем'єрміністра — Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житловокому
нального господарства Геннадія Зубка в країні функці
онуватиме вже 367 ОТГ (на 11 та 18 грудня призначено
перші місцеві вибори у 184 з них), які складатимуть 18%
усіх громад та стануть "висхідними точками економіч
ного розвитку України" з точки зору як розширення ма
лого та середнього бізнесу, створення інфраструктури
та інших проектів розвитку місцевого самоврядування,

Рис. 2. Основні законодавчі засади механізму добровільного об'єднання територіальних громад
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Рис. 3. Законодавче закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів у рамках реформи

так і формування системи надання соціальних послуг,
що призведе до зміни якості життя людей [7].
Потретє, вагомим результатом реформи бюджет
ної децентралізації стало закріплення за місцевими бю
джетами стабільних джерел доходів, та розширення до
хідних джерел загального фонду місцевих бюджетів, що
стосується й бюджетів ОТГ (див. рис. 3) [4].
Такі кроки реформи, за даними моніторингу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житловокомунального господарства, за І півріччя 2016
року вже принесли наступні фінансові результати: фак
тичні надходження доходів загального фонду місцевих
бюджетів 159 ОТГ (у яких 25 жовтня 2015 року відбу
лися місцеві вибори) з урахуванням трансфертів з дер
жавного бюджету склали 3093 млн грн., що більше май
же в 7 разів порівняно з надходженнями аналогічного
періоду 2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійш
ли до складу ОТГ [8]. Отже, найнижча ланка місцевого
самоврядування у формі ОТГ вже має певні можливості
та деякий досвід залучення необхідних коштів.
Почетверте, як вважають фахівці, за 2015 та 2016
роки найбільш проблемною та суперечливою виявилось
запровадження бюджетної децентралізації в частині ви
датків, тому що їх фінансування потребує адекватного
обсягу фінансових ресурсів. За Законом України "Про
місцеве самоврядування в Україні" передбачено, поділ
повноважень органів місцевого самоврядування на
власні та делеговані. Після розмежування функцій в
рамках нинішньої реформи до власних та делегованих
повноважень органів місцевого самоврядування, зокре
ма в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), нале
жать наступні функції, що представлені в таблиці 2 [9].
Послуги соціального забезпечення (виплати пенсій,
субсидій, забезпечення пільгами), реєстрації актів ци

вільного стану в громадах, казначейського обслугову
вання, контролю санітарного та епізоотичного стану на
даватимуть підрозділи державних органів влади.
На перший погляд, органи місцевого самоврядуван
ня, насамперед ОТГ, одержали визначений перелік по
вноважень, що їм делегуються для виконання. Однак
забезпечення відповідності фінансового ресурсу реаль
ним потребам місцевих бюджетів у здійсненні видатків
на весь комплекс делегованих державою повноважень
потребувало додаткових трансфертних коштів з дер
жавного бюджету. Тому з метою усунення такого роду
викликів була запропонована нова трансферна політи
ка, що передбачає надання місцевим бюджетам нових
різновидів трансфертів: базової дотації; освітньої суб
венції; субвенції на підготовку робітничих кадрів; ме
дичної субвенції; субвенції на забезпечення медичних
заходів окремих державних програм та комплексних за
ходів програмного характеру, яка окрім ряду позитивів
має й негативні моменти, які теж треба вирішувати.
Адже міжбюджетні трансферти використовуються для
фінансування поточних видатків і дестимулюють орга
ни місцевого самоврядування у пошуку власних джерел
наповнення доходів місцевих бюджетів та ін. [9].
Як зазначається в резюме аналітичного дослідження
Тараса Баранецького "Бюджети об'єднаних громад
Львівщини: нові виклики та можливості" бюджети більшості
об'єднаних громад Львівщини є залежними від офіційних
трансфертів з Державного бюджету та використовують
близько 2/3 коштів на поточне фінансування установ та
закладів соціальної інфраструктури. За таких умов реалі
зація "розвиткових" проектів, необхідних для якісного на
дання послуг, може здійснюватися, як правило, лише за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвит
ку та субвенції на формування інфраструктури об'єднаних

Таблиця 2. Власні та делеговані повноваження об'єднаних територіальних громад в Україні
Власні повноваження
реалізація пов’язана з необхідністю вирішення питань місцевого значення,
наданням громадських послуг населенню

Делеговані повноваження
здійснення пов’язане з необхідністю
ефективнішого виконання функцій державної
влади на місцях, тобто реалізації принципу
субсидіарності

- планування розвитку громади та формування бюджету;
- забезпечення економічного розвитку, в т.ч. залучення інвестицій та

- соціальна допомога через територіальні центри;
- адміністративні послуги через центри їх надання

розвиток підприємництва;

(в громадах);

- управління земельними ресурсами, надання дозвільно-експлуатаційних

- управління школами та дитсадками;
- первинна медична допомога;
- утримання та організація роботи будинків

послуг на будівництво;

- розвиток місцевої інфраструктури та благоустрій територій;
- надання житлово-комунальних послуг;
- утримання вулиць і доріг на території громади;
- організація пасажирських перевезень на території громади;
- громадська безпека силами муніципальної поліції;
- пожежна охорона
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культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних
майданчиків
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Таблиця 3. ОТГ: фінансові ресурси та повноваження (на основі опитування)
Передача повноважень
Переваги
Недоліки
1. Вагоме зростання бази
1. Більшість витрат спрямована
фінансових ресурсів, якими ОТГ
саме на вирішення проблем
можуть розпоряджатися
короткострокового характеру, а
проектів, стимулюючих
довгостроковий розвиток –
обмаль
2. ОТГ отримали можливість
вирішувати проблеми своїх
громад, які накопичувались
роками і на які постійно
бракувало коштів

3. Окрім звичних інцестпроектів набувають поширення
заходи з енергозбереження,
покликані зекономити кошти в
майбутньому
4. Наближення послуг напряму
жителям громади та вирішення
нагальних проблем розвитку цієї
громади

2. Використання коштів лише на
поточні витрати загрожує
фінансовій спроможності самих
ОТГ. Якщо не буде створено
додаткових джерел доходів, існує
небезпека, що їм забракне коштів
на виконання нових
повноважень, які з часом їм
передасть держава
3. Витрачання грошей на
роздування управлінського
апарату та зарплат посадовців
ОТГ

4. Брак інформації щодо того, на
які потреби ОТГ,
використовують кошти

Передача повноважень
Переваги
Недоліки
1. Освоєння повноважень у
1. Нестача кваліфікованих
найважливіших сферах:
кадрів у новостворених ОТГ
− освіти;
− надання адміністративних
послуг;
− охорони здоров’я;
− соціального захисту
2. Фінансові, соціальні аспекти,
2. Присутні значні
майнові та земельні питання
прогалини в законодавстві і
тепер вирішуються громадами, а
існує неврегульованість
не обласними та районними
процесу передачі
чиновниками
повноважень і майна від
районної влади до органів
ОТГ
3. Допомога від держави та
міжнародних організацій у
підвищенні кваліфікації

4.Здатність швидко реалізовувати
проекти, спрямовані на
вирішення конкретних проблем
громад

3. Погіршення стосунків з
органами районної влади
після завершення процесу
об’єднання та небажання
районної влади віддавати
повноваження новоствореним
ОТГ
4. Деякі керівники ОТГ у
своєму новому статусі
відчувають вседозволеність і
можуть виходити за рамки
дозволеного законом

Джерело: складено на основі джерела [11].

громад. Такий висновок, за думкою багатьох експертів, сто
сується не тільки ОТГ Львівщини, але й більшості новоство
рених громад України. Тому ключовим завданням об'єдна
них громад є нарощення власних доходів та підвищення
ефективності поточних видатків, шляхом оптимізації та мо
дернізації мережі соціальної інфраструктури [10].
Щодо оцінки результатів реформи бюджетної де
централізації досить цікавим є дослідження, яке
здійснив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька
Кучеріва в рамках проекту "Посилення місцевих громад
завдяки діалогу та участі" за фінансової підтримки На
ціонального фонду демократії (National Endowment for
Democracy). Це дослідження було спрямоване на ви
вчення думок і позицій ключових учасників і стейкхол
дерів реформи децентралізації (4 групи опитаних — на
селення, експерти, голови ОТГ та представники район
них державних адміністрацій).

Протягом серпня 2016 р. було здійснено опиту
вання громадської думки — 2 040 респондентів, про
тягом жовтня — листопада 2016 р. методом на
півструктурованого інтерв'ю було опитано голів 50
об'єднаних територіальних громад з різних областей,
21 експерт, представників 27 районних державних
адміністрацій, розташованих у районах, де вже ство
рено ОТГ [11]. У результаті аналізу чітко окреслені
недоліки від передачі як повноважень, так і фінан
сових ресурсів. У той самий час, вже отримані ре
зультати (переваги) від реформи є надзвичайно важ
ливими та вказують на позитивні зрушення та ще
більші метаморфози у найближчому майбутньому.
Варті уваги рекомендації опитаних груп респон
дентів, узагальненим висновком з яких є двоїстий ха
рактер проведених перетворень (детальніше див. таб
лицю 3 та 4).

Таблиця 4. Рекомендації опитаних груп респондентів щодо просування реформи бюджетної децентралізації
Необхідність змін
1. Вдосконалити чинну нормативно-правову базу

2. Закріпити в законодавстві право громад розпоряджатися
землями за межами населених пунктів
3. Врегулювати адміністративно- територіальний устрій країни
4. Законодавчо врегулювати і розмежувати повноваження
органів районного рівня та громад
5. Спростити процес отримання і використання
інфраструктурної субвенції, навчати посадовців ОТГ і навіть
надати ОТГ додаткові фінансові ресурси та джерела надходжень
до місцевих бюджетів.
6. Різним гілкам влади слід краще координувати свої кроки в
рамках децентралізації. Зокрема, скорочення державної
підтримки і покладання додаткових витрат на ОТГ у проекті
державного бюджету на 2017 р. йде урозріз із завданнями
реформи
7. Завершити на певному етапі процес добровільного
об’єднання і надати йому обов’язковий характер.

Зміст рекомендації
Необхідно ухвалити так звані «децентралізаційні» закони. Найчастіше
мова йде про законопроекти №4772 і №4773, які спростять
приєднання звичайних громад до уже утворених ОТГ і дадуть змогу
ОТГ набути статусу спроможних.
Дуже важливим зараз є дочекатися моменту, коли ОТГ зможуть
акумулювати достатню кількість повноважень та надати їм
можливість регулювати питання землі вже на місцях.
Прийняти загальну систему поділу території усередині країни, а
також повноваження, які нестимуть утворені структури.
Необхідне чітке та зрозуміле розподілення повноважень, а також
право державним адміністраціям контролювати виконання
повноважень з боку ОМС, інакше представники ОТГ відчуватимуть
свою безкарність.
Доступ ОТГ до фінансових ресурсів як державних, так і власних, має
бути максимально спрощеним (для громад, які відповідають
Програмам). У поєднанні з кваліфікованими кадрами буде отримано
найефективнішу систему.
Пропозиції про необхідність розробити чіткий план дій і графік
завершення основних етапів реформи. Недопущення скорочення бази
державного фінансування ОТГ.
Після проходження підготовчого етапу та отримання результатів, які
можливо проаналізувати та зробити висновки, надати дані громадам
та спонукати їх до об’єднання.

Джерело: складено на основі джерела [11].
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Серед негативних моментів, пов'язаних з реформою
децентралізації, варто назвати виникнення так званих
"псевдогромад", орієнтованих на приховану федералі
зацію, які вільно трактують українське законодавство
та присвоюють повноваження без проведення виборів
та залучення населення, зі створенням "народних"
органів влади, з видачею свідоцтв "народних підпри
ємців", дозволів на ведення бізнесу, документів на зем
лю, навіть паспортів (новостворених "народних рес
публік") та ін., що існують, за даними СБУ, практично в
усіх областях (яскраві приклади — в Хмельницькому,
Тернополі, Сумах, які займаються "налагодженням на
родної економіки", збирають податки, планують ство
рення "народних митниць" і "народної міліції". Між цим
самовільно займають приміщення, що знаходяться у
комунальній власності та агітують за Росію) [12].

8. Аналітичні матеріали Департаменту місцевих
бюджетів Міністерства фінансів України "Моніторинг
виконання місцевих бюджетів" станом на 1 жовтня 2015
р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.minfin.gov.ua
9. Куценко Т.Ф. Реформа бюджетної децентралі
зації: орієнтація на соціальні результати // Модерні
зація управління національною економікою: матеріали
ІV Міжнар. наук.практ. конф. (25—26 листопада 2016 р.).
— К.: КНЕУ, 2016. — С. 246—252.
10. Баранецький Т. Бюджети об'єднаних громад
Львівщини: нові виклики та можливості: аналітичне до
слідження [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.dialog.lviv.ua
11. Децентралізація: результати, виклики та перс
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COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT THE LEVEL OF COMPETITIVENESS
OF GRADUATES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF EMPLOYER 'S
REQUIREMENTS

Авторами статті запропоновано комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності виP
пускників освітніх організацій, заснований на системі кількісних та якісних показників. Ця система поP
казників складена авторами статті на основі узагальнення нормативних вимог державного стандарту
України із спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього рівня та вимог працеP
давців (провідних українських операторів зв'язку таких, як "КиЇвстар", "Vodafone (Україна)", ПАТ УкртеP
леком, "lifecell", "Інтертелеком"), представлених у типових посадових інструкціях, як то: менеджер з перP
соналу, менеджер з дистриб'юції, менеджер з продажу послуг та керівник структурного підрозділу. Крім
того, в роботі наведено послідовність проведення комплексної оцінки та представлено інтерпретацію
результатів оцінки на прикладі випускників із спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського)
освітнього рівня.
The authors of the article proposed a comprehensive approach to assessing the level of competitiveness of
graduates of educational organizations, based on a system of quantitative and qualitative indicators. This system
of indicators was compiled by the authors on the basis of generalization of the summarizing regulatory
requirements of the Ukraine's state standard 073 specialty "Management" second (master's) educational level
and the requirements of employers (the leading Ukrainian operators, such as "Kyivstar", "Vodafone (Ukraine),"
JSC Ukrtelecom , "lifecell", "Intertelecom") presented in typical job descriptions, such as: HR manager, distribution
manager, sales manager and head of structural unit. Besides, the work presents the sequence of the complex
assessment and presents the interpretation of the evaluation results on the example of graduates in the specialty
073 "Management" of the second (master) educational level.
Ключові слова: конкурентоспроможність випускника, кількісні та якісні показники конкурентоспромож
ності випускника, комплексний підхід до оцінки, освітня організація.
Key words: competitiveness of the graduate, quantitative and qualitative indicators of competitiveness of the
graduate, comprehensive approach to evaluation, educational organization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ Й
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасному світі вища освіта стає однією зі сфер, де
активно формуються нові підходи до організації та управ
ління діяльністю освітніх організацій (вишів), спрямовані на
підвищення результативності, динамічності, здатності до
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адаптації та їх подальшого розвитку. Будучи пов'язаними з
новими обов'язками та свободами, процеси управління у
вишах стають все більш адекватними тим, що використову
ються у сфері підприємництва, проте, справа не зводиться
до досягнення суто фінансовокомерційного ефекту, ре
зультативність діяльності освітньої організації, у першу чер
гу, є похідною від соціального ефекту, від визнання су
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спільством значущості конкретної осв
Показники конкурентоспроможності випускника освітньої організації
ітньої організації та затребуваності її
випускників ринком праці.
зі спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) освітнього рівня з
Освітня організація зацікавлена в
урахуванням вимог працедавців
тому, щоб її освітні послуги, як можна
повніше, відповідали вимогам ринку
праці. Поперше, ринок праці визначає
Якісні
основні стандарти якості освіти у виг
(результати особистісного розвитку та
ляді зміни попиту на тих чи інших
Кількісні
соціальної (корпоративної) відповідальності)
фахівців, формулювання комптентос
(результати навчання)
тей та програмних результатів (знань та
умінь), якими повинні володіти претен
Особистісні
Корпоративні
денти на певні вакансії. Подруге, перс
пектива працевлаштування є важливим
мотивом, що обумовлює вибір освітніх
- рівень володіння набутими
- партнерство;
- поняття бізнесу;
послуг споживачем.
компетентностями за спеціальністю
- результативність;
- навички ведення
Випускник освітньої організації, в
(оцінюються за системою ЄКТС від 0 до
- відповідальність;
презентації;
результаті споживання запропонованої
100 балів);
- сміливість;
- планування;
освітньої послуги, а також власних зу
- творчість;
- аналітичне і
силь, впливу родини, зовнішнього сере - рівень володіння іноземною мовою ( від
А2 до С2, що підтверджується
концептуальне
- відкритість.
довища, національної культури тощо,
сертифікатами);
мислення;
набуває відповідних комптентностей,
- управління
які здатні задовольнити потреби орган - рівень володіння комп’ютером;
людьми;
ізації у відповідній в робочій силі необ - рівень володіння іншими додатковими
знаннями (друга освіта, професійна освіта
- навички ведення
хідного рівня та кваліфікації. Чим
переговорів.
тощо, що підтверджується сертифікатами).
більше професійні компетентності ви
пускника — здобувача вищої освіти ко
релюють із вимогами підприємствпра Рис. 1. Показники конкурентоспроможності випускника освітньої організації зі
цедавців, тим більшу лояльність цільо спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього рівня з
урахуванням вимог працедавців
вого сегменту ринку праці отримує
відповідна освітня організація. Ло
Джерело: складено авторами на основі узагальнення матеріалів [4—22].
яльність працедавців до освітньої орган
ізації має прояви як у матеріальних, так і нематеріальних стану її показників. Цей аспект конкурентоспроможності
вигодах, які отримує освітня організація, зокрема: цільове об'єктів соціальнотрудової сфери є найбільш розробленим
фінансування навчання особистостей на замовлення серед вчених, зайнятих вивченням зазначеної проблеми.
Питання, пов'язані з конкурентоспроможністю випус
підприємств, науководослідні роботи, виконані за рахунок
коштів та на замовлення підприємств, створення навчаль кників освітніх організацій розглядали у своїх працях такі
новиробничих комплексів (виш — підприємство) тощо. У науковці, як О. Грішнова, І. Заюков, І. Каленюк, В. Каліні
разі повторного звернення випускника за освітніми послу ченко [4 — 7]. Крім того, цю проблему досліджували на
гами (продовження навчання на наступному освітньому (на ступні українські фахівці: М. Кримова, Л. Лісогор, В. Оні
уковому) рівні, програми підвищення кваліфікації тощо), ви кієнко, М. Семикіна, О. Цимбал [8—12], а також такі за
пускники знову стають здобувачами — споживачами вищої кордонні автори, як Я.Х. Гордон, В.І. Добреньков, А.Я. Кіба
нов А. Кара, В. Петров, С. Резнік [13—18]. Всі ці науковці
освіти.
У зв'язку з цим, досить актуальною стає проблема роз приділяють особливу увагу проблемі визначення конкурен
робки чіткого визначення параметрів та показників оцінки тоспроможності випускників освітніх організацій.
При цьому слід підкреслити, що зазначеними науковця
рівня конкурентоспроможності цього специфічного това
ру — здобувачів вищої освіти — випускників освітніх орган ми акцент зроблено саме на якісних показниках (критері
ізацій, які є носіями освітніх послуг конкретних освітніх ях) оцінки рівня конкурентоспроможності випускників
освітніх організацій, залишаючи поза увагою кількісні по
організацій.
казники та самі підходи до оцінки носять суб'єктивний ха
рактер, що обумовлює необхідність розробки авторської
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, У
позиції вирішення комплексного підходу до цієї проблеми.
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Реферування ряду наукових джерел, спрямованих на
МЕТА СТАТТІ
визначення поняття "конкурентоспроможності випуск
Метою статті є обгрунтування комплексного підходу до
ників", дозволяє нам стверджувати, що найбільш прийнят
оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх
ним є наступні:
— конкурентоспроможність випускника — це здатність організацій, заснованого на визначенні якісних та кількісних
виграти у інших претендентів змагання на ринку праці за показників оцінки з інтерпретацією результатів оцінки на
працевлаштування на "хороше" робоче місце, відповідне от прикладі випускників зі спеціальності 073 "Менеджмент".
риманій спеціальності, за рахунок максимальної відповід
ності умовам рівня його професійної підготовки та особис ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
тісних характеристик вимогам робочого місця і суб'єктив
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ним уподобанням працедавців [1];
Порівняльний аналіз існуючих підходів до оцінки рівня
— конкурентоспроможність випускника — це конку
рентоспроможність "особистості, здатної швидко і безбо конкурентоспроможності випускників освітніх організацій
лісно адаптуватися до постійних змін соціальних умов, на показав, що велика їх частина характеризується:
— застосуванням суто експертної оцінки, яка зумовлює
уковотехнічного прогресу і нових видів діяльності та форм
спілкування за умови збереження позитивного внутрішнь спотворення, в певних межах, одержуваного результату;
— обмеженням складу показників оцінки, як правило,
ого психоенергетичного потенціалу і гармонії" [2];
— конкурентоспроможністю випускника вишу — це особистісними та професійними здібностями здобувачів
ступінь його затребуваності на ринку праці. Затребуваність вищої освіти;
— ігноруванням кількісних показників оцінки на ко
залежить від отриманої спеціальності і компетенцій, які здо
був випускник в процесі навчання. Причому випускника ристь проведення якісного оцінювання і відсутністю, відпо
вишу, здатного використовувати набуті компетенції в рам відно, усебічного аналізу та оцінки конкуренто
ках отриманої спеціальності найближчим часом після закі спроможності випускника;
— відсутністю взаємозв'язку між конкурентоспромож
нчення вишу, автор вважає конкурентоспроможним, а ви
пускників, які займають вакантні місця, що не відповідають ністю випускників освітньої організації і результуючими
здобутому фаху, а також з деякою тимчасовою затримкою показниками їх трудової активності, що виражають ступінь
працевлаштування, автор роботи [3] визначає як неконку їх корисного впливу на результати фінансовогосподарсь
кої діяльності підприємства.
рентоспроможних.
Аналіз наукових праць таких, як [19—22] присвячених
Аналіз конкурентоспроможності об'єктів будьякої ка
тегорії неможливий без дослідження та оцінки фактичного визначенню показників оцінювання не лише конкурентос
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Таблиця 1. Якісні показники конкурентоспроможності випускника освітньої організації зі спеціальності
073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього рівня з урахуванням вимог працедавців
Назва показника
Партнерство

Результативність
Відповідальність
Сміливість
Творчість
Відкритість

Поняття бізнесу

Навички ведення
презентації
Планування
Аналітичне та
концептуальне
рішення
Управління людьми

Навички ведення
переговорів

Змістовне наповнення
Особистісні показники
- залучає учасників до командної роботи, підтримує діалог, стверджує про необхідність
досягнення загального результату;
- пропонує і надає підтримку учасникам;
- надає інформацію іншим учасникам, орієнтуючись на їх цілі та задачі
- чітко формулює ціль і визначає критерії і засоби її досягнення;
- забезпечує розуміння задач учасниками і зв‘язок з індивідуальними результатами;
- оцінює власну результативність за досягненим результатом
- несе особисту відповідальність за те, що відбувається, не обмежується формальними
повноваженнями чи інструкціями;
- аналізує ситуацію, враховує та озвучує ризики, в тому числі за межами своєї функції
- приймає рішення в ситуації невизначеності, усвідомлюючи можливі наслідки;
- діє невідкладно, рішуче, не чекаючи більш комфортної ситуації
- пропонує нестандартні рішення задач;
- спрямовує творчу роботу інших людей, не дає готових рішень
- розуміє та визнає позицію інших учасників ситуації, задає уточнюючі питання, перепитує та
резюмує підсумки зустрічі;
- допускає існування альтернативних точок зору;
- відкрито ділиться своїми знаннями з оточенням
Корпоративні показники
- розуміє, як функціонує бізнес (володіє основною економічною термінологією);
- слідкує за розвитком сфери національної економіки, розуміє основні тенденції, технології,
стандарти, які впливають на розвиток компанії;
- орієнтується на комерційну доцільність, оцінює економічний ефект заходів, що приймаються;
- збирає інформацію про конкурентів компанії, розуміє їх особливості, переваги та недоліки
- легко адаптує свій виступ, враховуючи особливості різних аудиторій;
- вміє проводити презентації на різні теми в різних умовах;
- тримається впевнено, говорить виразно, правильно, витримує зоровий контакт
- формулює цілі та задачі, розбиває роботу на окремі процеси;
- визначає складність окремих задач в рамках проекту и точно планує їх тривалість;
- розробляє графіки і плани, визначає завдання учасників процесу
- якісно аналізує інформацію, враховуючи всі аспекти напряму бізнесу;
- ефективно визначає сильні та слабкі сторони, а також потенційні можливості та загрози;
Створення ефективних команд:
- обирає команду виконавців з урахуванням особливостей поставленого завдання;
- довіряє членам своєї команди виконання складних завдань, підтримує в них почуття
відповідальності і гордості за досягнуті результати.
Мотивація підлеглих:
- створює атмосферу залученості, в якій співробітники досягають найкращих результатів;
- застосовує різні види мотивування співробітників, орієнтуючись на індивідуальні особистості
кожного.
Розвиток підлеглих:
- ставить співробітникам складні та розвиваючі задачі;
- регулярно обговорює зі співробітниками питання їх професійного росту і розвитку;
- виявляє кар‘єрні очікування своїх підлеглих, допомагає в визначенні зон розвитку
- впевнено веде переговори в складних ситуаціях як із внутрішніми, так і зовнішніми клієнтами;
- зберігає спокій в напружені моменти переговорів, ефективно розв‘язує конфліктні ситуації;
- завойовує довіру партнера

Джерело: складено авторами на основі узагальнення вимог працедавців.

проможності випускників освітніх організацій, а взагалі,
об'єктів ринку праці, дозволив нам встановити:
— поперше, спільність наукових поглядів різних дослід
ників, які пропонують за показники оцінювання рівня кон
курентоспроможності випускників освітніх організацій
приймати професійні компетентності та особистісні харак
теристики;
— подруге, необхідність врахування результуючих кри
теріїв, що визначають загальну задоволеність працедавця
персоналом на основі виконання ним роботи, що забезпе
чує конкурентоспроможність підприємства, та формуван
ня власне конкурентного статусу на ринку праці.
Для усебічної (комплексної) оцінки рівня конкурентос
проможності випускників доцільно застосовувати систему
як якісних, так і кількісних показників. На рисунку 1 пред
ставлено орієнтовний перелік таких показників, як приклад,
для випускників зі спеціальності 073 "Менеджмент" друго
го (магістерського) освітнього рівня, який складений авто
рами статті на основі узагальнення нормативних вимог дер
жавного стандарту України із зазначеної спеціальності та
вимог працедавців (провідних українських операторів зв'яз
ку таких, як "Київстар", "Vodafone (Україна)", ПАТ Укрте
леком, "lifecell", "Інтертелеком", представлених у типових
посадових інструкціях, як то: менеджер з персоналу, менед
жер з дистриб'юції, менеджер з продажу послуг та керів
ник структурного підрозділу відповідно до переліку первин
них посад випускників зі спеціальності 073 "Менеджмент".
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Дослідження методів оцінки конкурентоспроможності по
казали, що впродовж останнього часу використовуються різно
манітні методи оцінки, жоден з яких не дає оцінку конкурен
тоспроможності саме випускників освітніх організацій, чи не
враховує повний спектр якісних та кількісних показників
конкурентоспроможності випускників. Саме тому для оцінки
рівня конкурентоспроможності випускників освітніх органі
зацій, з можливістю подальшого прийняття управлінських
рішень, є доцільним застосування комплексного підходу до оц
інки, який передбачає використання інтегрального показника.
Розширене трактування якісних показників конкурен
тоспроможності випускника освітньої організації зі спе
ціальності 073 "Менеджмент" другого освітнього рівня з
урахуванням вимог працедавців наведені в таблиці 1.
При цьому інтегральний показник оцінки рівня конку
рентоспроможності випускника освітньої організації (Кв)
є імовірністю складної події, яка складається з незалежних
якісних та кількісних подій (див. формулу 1):

∑

К В = α × К к + β × К як
(1),
де Кв — інтегральний показник конкурентоспроможності
випускника освітньої організації; Кк — груповий показник
конкурентоспроможності випускника освітньої організації
за кількісними параметрами; Кяк — груповий показник кон
курентоспроможності випускника освітньої організації за як
існими параметрами; α, β — вагові коефіцієнти груп.
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Мета оцінки рівня
конкурентоспроможності випускника
освітньої організації

1. Визначення переліку випускників для
оцінки рівня їх конкурентоспроможності
2. Вибір методу оцінки рівня конкурентоспроможності
випускника
4. Вибір
іншого
методу
оцінки

Ні

3. Обрано інтегральну
оцінку?

16. Підтримка досягнутого рівня
конкурентоспроможності випускника та
подальший особистісний розвиток

Так
5. Визначення одиничних показників кількісної оцінки
рівня конкурентоспроможності
6. Визначення одиничних показників якісної оцінки
рівня конкурентоспроможності

Ні

Так
15. Чи досягнута
поставлена мета оцінки рівня
конкурентоспроможності
випускника?

Ні

7. Всі параметри
конкурентоспроможності
увійшли до оцінки
Так

8. Визначення вагомості впливу якісних та
кількісних показників на рівень
конкурентоспроможності випускника

14. Високий рівень конкурентоспроможності, що
говорить про системні організаційно-управлінські
знання випускника та можливість їх самостійного
застосовувати на практиці

9. Оцінка рівня конкурентоспроможності
Ні
Ні
10. Інтегральна оцінка рівня
конкурентоспроможності
випускника К В ≤ 59 ?
Так

12. Інтегральна оцінка
конкурентоспроможності
випускника 60 ≤ К В ≤ 84 ?
Так

11. Низький рівень
конкурентоспроможності, що
потребує прийняття відповідних
управлінських рішень на рівні
освітньої організації

13. Середній рівень конкурентоспроможності, що
говорить про достатньо хороші організаційноуправлінські знання випускника, але не може їх
самостійно застосовувати на практиці

Рис. 2. Послідовність проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності випускника освітньої організації
Джерело: авторська розробка.

Послідовність проведення оцінки конкурентоспромож
ності випускника освітньої організації, в узагальненому виг
ляді, представлена на рисунку 2.
Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності ви
пускника освітньої організації може складати від 0 до 100
балів. За результатами оцінки, відповідно до набраної
кількості балів, приймається рішення про визначення
відповідного рівня конкурентоспроможності випускника:
низький, середній чи високий рівень. Інтерпретація резуль
татів оцінки конкурентоспроможності випускника освіт
ньої організації розроблена авторами статті та представ
лена в таблиці 2 на прикладі випускників зі спеціальності
073 "Менеджмент" другого (магістерського) освітнього
рівня.
Авторами статті було організовано та проведено екс
пертне опитування для визначення вагомості впливу
кількісних та якісних показників на рівень конкурентосп
роможності випускників зі спеціальності 073 "Менеджмент"
(всього в опитуванні брало участь 20 експертів), що склада
ють відповідно 0,64 та 0,36. Обробка думок експертів доз
волила визначити, відповідно до формул математичної ста
тистики, представлених в роботі [23], показники, що харак
теризують однорідність досліджуваної сукупності
(надійність отриманих результатів) та узгодженість екс
пертів. Ступінь узгодженості думок експертів дорівнює 0,55,
що свідчить про достатню надійність отриманих результатів
експертизи.
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Таким чином, показник оцінки рівня конкуренто
спроможності випускника, представлений в роботі на при
кладі випускника зі спеціальності 073 "Менеджмент", мож
на виразити формулою (2):
К В = 0,64 × К к + 0,34 × К як
(2).
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У ході проведених досліджень, нами було запропонова
но комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспромож
ності випускників освітніх організацій, що, на нашу думку,
дозволить освітній організації глибше зрозуміти вимоги спо
живачів, зокрема ринку праці щодо конкретних результатів
у сфері вищої освіти, як самого здобувача, так і працедавця.
Представлена, на прикладі випускників зі спеціальності
073 "Менеджмент" система показників як якісних, так і
кількісних, дозволяє відійти від суб'єктивності існуючих
підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності випуск
ників з огляду на те, що використовує об'єктивні показни
ки, які відбивають кількісні результати навченості та ком
петентності здобувачів вищої освіти, а також працедавців,
які проводять відбір випускників на певні посади.
Результати дослідження можуть бути застосовані на
різних рівнях:
— на рівні освітньої організації — для здійснення пере
ходу на багаторівневу систему вищої професійної освіти;
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Таблиця 2. Інтерпретація результатів оцінки рівня конкурентоспроможності випускника
зі спеціальності 073 "Менеджмент" другого освітнього (магістерського) рівня

до 59

Рівень конкурентоспроможності
випускника
Низький рівень

60 - 84

Середній рівень

85 - 100

Високий рівень

Бали

Опис рівня конкурентоспроможності випускника
- випускник має загальне уявлення про знання, уміння, навички виконання організаційно-управлінської
діяльності, але вони поверхневі і не повні, не сформовані. При застосуванні організаційно-управлінських
знань в конкретних, практичних ситуаціях відчуває великі труднощі;
- у випускника недостатньо добре розвинені якості, необхідні для підприємця, зокрема: впевненості в
собі, готовність ризикувати, відповідальність. Він не здатний ефективно управляти організацією як
системою, не вміє організовувати економічні потоки всередині організації і поза нею, погано знає різні
законні способи отримання й розподілу прибутку;
- навички роботи випускника з управлінською інформацією знаходяться на низькому рівні. Він володіє
загальними уявленнями про способи збору, обробки та аналізу інформації;
- випускник погано розуміє важливість науково-дослідної діяльності менеджера. Він не здатний
самостійно аналізувати управлінську дійсність, виявляти її тенденції та проблеми, формулювати цілі та
розробляти систему завдань дослідження;
- у випускника є лише загальні уявлення про майбутню професійну діяльність та спілкування в
трудовому колективі. Знання основ професійної педагогіки відсутні, або носять поверхневий ситуативний
характер;
– особистісні якості, які сприяють ефективній роботі менеджера: працездатність, гнучкість,
комунікабельність, стресостійкість, дбайливе ставлення до здоров’я знаходяться на низькому рівні
- випускник володіє певними організаційно-управлінськими знаннями, вміннями, навичками. При
цьому організаційно-управлінські знання на хорошому рівні, він знає багато, але не всі знання досить
міцні. Він здатний правильно виконувати управлінські функції, приймати, підготовляти ефективні
управлінські рішення, ефективно організовувати групову роботу, розробляти і реалізовувати стратегії
тільки за допомогою сторонніх;
- випускник володіє рядом якостей в області підприємницької діяльності: він досить упевнений в собі,
відповідальний, готовий діяти в умовах ризику. Він знається в комерційних тонкощах роботи організації,
розуміє суть інноваційної діяльності, здатний організовувати співпрацю з іншими організаціями та
партнерами;
- знання випускника в області аналізу інформації переважають над навичками, чим і обумовлені
труднощі у вирішенні проблем управління організаційними системами. У той же час, він успішно виконує
більшість робіт, пов’язаних з аналітичною діяльністю в окремих сферах менеджменту.
- випускник явно не новачок в дослідницькій діяльності. Він здатний бачити і інтерпретувати помилки,
проблеми в управлінській діяльності і своїй роботі, на досить хорошому рівні вміє шукати, знаходити,
аналізувати і систематизувати інформацію, працювати з літературою, має почуття відповідальності за
реалізацію програми дослідження. Разом з тим у нього виникають труднощі у визначенні логіки
дослідження, розробці гіпотез, виборі способів їх перевірки;
- випускник усвідомлює значимість професійно-педагогічної підготовки для майбутньої професійної
діяльності. Однак його здатність до застосування педагогічних знань при вирішенні комунікативновиробничих ситуацій носить ситуативний характер.
– особистісні якості, необхідні менеджеру знаходяться на стадії формування - прагнення розвивати
свою працездатність, гнучкість, комунікабельність, аналітичне мислення, стресостійкість
- випускник володіє необхідними організаційно-управлінськими знаннями, вміннями, навичками в
області функцій управління, групової роботи, управлінських рішень, стратегії організації, для здійснення
якісної діяльності. Ці знання міцні, повні та системні;
- випускник володіє всіма необхідними якостями, що дають йому високу ступінь
конкурентоспроможності підприємця: готовий ризикувати, має яскраво виражену відповідальність за
справу. Він здатний керувати організацією як системою, не тільки в умовах стабільного функціонування і
розвитку, але і в умовах ризику, розуміє важливість інновацій, здатний об’єктивно вивчати і виявляти
потреби суспільства, організовувати діяльність для реалізації цих потреб;
- випускник володіє високим рівнем інформаційно-аналітичної компетенції. Його вміння працювати з
інформацією дає значні конкурентні переваги та можливість оперативно приймати правильні рішення
серед безлічі альтернатив;
- випускник розуміє сенс і значення власних рішень щодо дослідницької діяльності, здатний самостійно
здійснювати дослідження, виявляє наполегливість у своєчасному виконанні роботи і несе відповідальність
за їх якісну реалізацію. Він здатний розробляти критеріальну базу дослідження, адекватно обирати
методики контролю і корегування результатів управлінської та дослідницької діяльності;
- у випускника сформована система педагогічних знань і стійкого інтересу до їх поповнення. Він
стабільно грамотно застосовує знання педагогіки у вирішенні комунікативно-виробничих ситуацій, прагне
до саморозвитку, здатний проектувати розвиток колективу та прогнозувати ефективність результату його
вдосконалення;
– особистісні якості, необхідні для професії менеджера знаходяться на високому рівні розвитку:
здатність довго і наполегливо працювати, швидко адаптуватися під мінливі умови, встановлювати
конструктивні контакти з людьми, аналізувати свою діяльність, успішно протистояти стресам і
піклуватися про своє здоров’я

Джерело: авторська розробка.

підготовки нових освітніх програм, навчальнометодичних
комплексів, контролю якості освітнього процесу, підвищен
ня якості підготовки здобувачів вищої освіти;
— на рівні здобувачів вищої освіти — для кращого ро
зуміння ними нових вимог ринку праці до сучасних фахівців,
самооцінки якостей, необхідних для роботи з цього напря
му, розвитку своєї конкурентоспроможності;
— на рівні працедавців — для формування образу та
оцінки конкурентоспроможного випускника — здобувача
вищої освіти, відповідного вимогам сучасної цифрової еко
номіки (економіки 4D), визначення замовлення на його
діяльність, формування ринку праці, зокрема.
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Перспективами подальших досліджень авторів статті є
розробка критеріїв та підходів та шкал оцінювання якісних
показників конкурентоспроможності випускників освітніх
організацій.
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FEATURES OF DEVELOPMENT MARKETING STRATEGY FOR HIGHER SCHOOL

У статті визначено головні аспекти, які впливають на розробку маркетингової стратегії вищого навчальноP
го закладу. Використано для дослідження методи аналізу та синтезу. У статті представлено елементи, які форP
мують маркетингову стратегію вищого навчального закладу. Підкреслено значимість використання маркеP
тингових стратегій в діяльності вищих навчальних закладів. Розглянуто особливості розробки маркетингової
стратегії ВНЗ, що є ефективними для застосування на практиці.
In the article described the main aspects that influence on the development of marketing strategy for higher
education. The methods of analysis and synthesis are used to make research. Presents the elements that form the
marketing strategy of higher education. Emphasized the importance of using marketing strategies of higher education
institutions. Described the features of marketing strategy development institutions that are effective for use in practice.
Ключові слова: маркетингові стратегії, ринок освітніх послуг, освітня послуга, маркетинг освітніх по
слуг, розробка маркетингової стратегії.
Key words: marketing strategies, market of educational services, educational services, marketing of educational
services, development marketing strategy.
ВСТУП
Сьогодні жодна з організацій не може ефективно
функціонувати без застосування маркетингу — управ
ління розробкою товарів і послуг та механізмів їх реа
лізації як єдиним комплексним процесом. Безпосеред
ньо це стосується й освітніх послуг ВНЗ. Використання
маркетингу на ринку освітніх послуг є першочерговим
завданням кожного з ВНЗ, які прагнуть надавати якісні
послуги, володіти інформацією про своїх конкурентів
та споживачів, мати змогу прогнозувати попит на освітні
послуги та знати як стимулювати їх розподіл.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток освіти є пріоритетним напрямом в розвит
ку держави та суспільства, оскільки рівень і стан ринку
освітніх послуг впливає на соціальну стабільність краї
ни, її національну безпеку, економічний ріст, конкурен
тоспроможність та інвестиційну привабливість. Страте
гічною ціллю будьякої держави є не просто надавати
можливість отримати освіту всьому населенню, а нада
ти всім представникам суспільства можливість здобу
вати якісну освіту. Виникає необхідність побудови інди
відуальних стратегій для кожного ВНЗ з врахуванням
специфіки діяльності. Зростає роль використання мар
кетингових методів та інструментів в розбудові плану
реалізації поставлених цілей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сьогодні база наукових робіт по темі управління
діяльністю ВНЗ значно зростає. Найбільш актуальними
та достовірними є роботи таких зарубіжних та вітчиз
няних вчених, а саме: Галкіна В. [4], Кельчевська Н.Р.
[5], Котляревска І.В. [5], Сагінова О.В. [10], Тіхоміро
ва Н.В. [11], Кузьміна О.Є. [6], М. Портер [2], Ніколаєн
ко С.Н. [7], Оболенська Т.Є. [8], Александров В. [3].

www.economy.in.ua

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Освітній комплекс є невід'ємною частиною будь
якої національної економічної системи. У Законі Украї
ни "Про вищу освіту" сформульовано, що освітній про
цес є інтелектуальною, творчою діяльністю у сфері
вищої освіти і науки, що проводиться у вищому навчаль
ному закладі (науковій установі) через систему науко
вометодичних і педагогічних заходів та спрямована на
передачу, засвоєння, примноження і використання
знань, умінь та навичок у осіб, які навчаються, а також
на формування гармонійно розвиненої особистості [1].
Поняття освітня послуга має низку різних тлума
чень. У таблиці 1 представлено найбільш поширені.
Таким чином, виходячи з наведених в таблиці 1 виз
начень поняття "освітня послуга", можна зробити уза
гальнююче тлумачення, а саме: специфічні економічні
блага, що надають, для задоволення різноманітних
освітніх потреб, які становлять взаємну зацікавленість
суспільства й кожного індивіда в їх подальшому вико
ристанні в професійній діяльності. Такий підхід підкрес
лює, що освітні послуги є специфічними щодо інших не
матеріальних послуг, тому що наслідки від споживання
цих послуг є благом не тільки для індивіда, але і для еко
номіки й суспільства в цілому [10].
У свою чергу, маркетинг освітніх послуг розгля
дається як філософія (сукупність загальних принципів
ринкових відносин), стратегія і тактика відносин та взає
модії споживачів, посередників та виробників, освітніх
та супутніх послуг, вільного вибору пріоритетів та дій з
обох сторін, обміну цінностями [11].
Освітні послуги відносяться до некомерційних по
слуг, оскільки ціллю їх виробників (ВНЗ та інших на
вчальних закладів) є досягнення соціального ефекту, а
не отримання прибутку. Некомерційні послуги володі
ють наступними характеристиками:

77

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Трактування поняття "освітня послуга"
Автор/джерело
В. Александров [3]
Т. Оболенська [8]
С. Ніколаєнко [7]

Визначення
Освітня послуга – це організований процес навчання для одержання необхідних знань, навичок і вмінь. Це –
особливий інтелектуальний товар, який надається стороною, що організує і здійснює процес навчання, та
утримується іншою стороною, яка може бути одночасно і учнем, і контролером якості послуги, і платником за неї
Освітня послуга – специфічний товар, який задовольняє потребу людини в набутті певних знань, навичок і вмінь
для їх подальшого використання в професійній діяльності
Освітні послуги – це не матеріальні, а соціальні блага, система знань, інформації, умінь і практичних навичок
задоволення її різноманітних освітніх потреб і реалізації особистих здібностей їх споживача

Джерело: [3].

— низькій ступніть відчутності (кожен викладач по
своєму подає навчальний матеріал, тому досить склад
но оцінити його об'єктивно);
— мінливість якості: насамперед спричинена наяв
ністю людського фактору;
— неможливістю зберігання та одночасного вироб
ництва і споживання: відсутні студенти втрачають ма
теріал, що був наданий на лекції. Освітні послуги спо
чатку продаються, а вже потім одночасно виробляють
ся і споживаються;
— якість освітніх послуг є відчутною протягом три
валого часу — десятиліть: випускник ВНЗ може корис
туватись отриманими знаннями декілька років;
— неоднаковий рівень доступності освітніх послуг:
характерне для регіонального розподілення — абіту
рієнти, які живуть у великих містах мають вищий рівень
підготовки та якість знань;
— специфіка організації виробництва освітніх по
слуг;
— висока чутливість ринку освітніх послуг: зумов
лена впливом фактору старіння інформації;
— невизначеність кінцевого результату: якість на
даної освіти проявляється з часом [6].
Ринок освітніх послуг представляє собою систему
економічних відносин, які склалися між виробниками
освітніх послуг, споживачами і посередниками з приво
ду виробництва, обміну і споживання освітніх послуг.
Існує більше лаконічне визначення ринку освітніх по
слуг: "… всі потенційні споживачі, що прагнуть задо
вольнити свої потреби в освіті, здатні вступити у відно
сини обміну з продавцем" [10].
Виділимо позитивні та негативні фактори розвитку
ВНЗ в межах ринку освітніх послуг (табл. 2).
В управлінні сучасним маркетингом найдоцільніше є
застосування стратегічного планування, в межах якого:
— затверджуються освітні послуги і продукти, рин
ки і сегменти, з якими ВНЗ буде працювати, а також
кількісні та якісні цілі (імідж, частка ринку і т.д.);
— встановлюються стратегії маркетингу, тобто ви
значаються принципи поведінки по відношенню до рин
кових партнерів і підходи до формування комплексу
маркетингу;
— розподіляються ресурси по організаційним струк
турам у відповідності зі стратегічним планом [4].
У розробці маркетингової стратегії ВНЗ головною
складовою є аналіз ринку освітніх послуг. Класичні

стратегії Майкла Портера щодо вузів включають на
ступні програми дій
— виробництво освітніх послуг з найменшими вит
ратами;
— диференціація освітніх послуг;
— орієнтація на широкий ринок;
— орієнтація на вузьку ринкову нішу [2].
Використання будьякої моделі передбачає форму
вання споживчої цінності, яка повинна враховувати
особливості освітніх програм та позиціонування ВНЗ на
ринку освітніх послуг.
Розробка маркетингової стратегії ВНЗ включає
кілька етапів рисунка 1:
— проведення аналізу (господарської діяльності
підприємства, ринку і його перспектив розвитку, рин
кового середовища, цільових сегментів, споживачів та
конкурентів, SWOTаналіз);
— розробка стратегій бізнесу і маркетингу (визна
чення основних цільових ринків, виділення основних пе
реваг, позиціонування продукту і т.д.);
— розробка програм впровадження (планування
комплексу маркетингу, розробка бюджету, контроль та
оцінка ефективності плану) [6].
Розробка стратегії є надзвичайно складним проце
сом, для якого потрібно проводити дослідження стану
і перспектив розвитку ринку послуг, також необхідно
оцінити позицію підприємства на ринку. Після збору
інформації та її комплексного аналізу, можна обрати
стратегію, яка підійде конкретному підприємстві в кон
кретному положенні [9].
Розглянемо більш детальніше особливості розроб
ки маркетингової стратегії, які здійснюють безпосе
редній вплив на реалізацію сформованої концепції мар
кетингу ВНЗ [5]:
— ВНЗ узгоджують свою діяльність згідно з основ
ним ринковим законом попиту і пропозиції: постає зав
дання розробки у вишах необхідних практичних реко
мендацій та методології пов'язаних із зростаючою кон
курентною боротьбою на ринку освітніх послуг, оскіль
ки в освітньому середовищі зустрічаються інтереси ко
мерційного та некомерційного сектору економіки.
— Головне гасло маркетингу: "Виробляти те, що
продається, а не продавати те, що виробляється" зумов
лює розширення та оновлення асортименту освітньої
пропозиції з урахуванням запитів усіх сторін. Слід ви
ділити серед освітніх спеціальностей ті, які не мають до
статнього рівня попиту у спо
Таблиця 2. Фактори розвитку ВНЗ у межах ринку освітніх послуг
живачів для того, щоб перероз
поділити фінансове наванта
Фактори
Характеристика
ження вишу на більш рента
Організаційно-економічна самостійність ВНЗ.
Надання державними вузами додаткових платних освітніх послуг.
бельні спеціальності. Формува
Розвиток недержавних освітніх установ.
ти необхідні освітні послуги
Позитивні
Застосування нових комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.
відповідно до сучасного роз
Впровадження інноваційних освітніх технологій.
витку ділового середовища,
Впровадження багаторівневої підготовки
тобто постійно оновлювати
Відсутність практичного досвіду застосування методології та інструментарію маркетингу.
інформаційну базу та вистежу
Відсутність чіткої спеціалізації підготовки кадрів.
вати головні тренди на ринку
Нерегульований попит на освітні послуги.
освітніх послуг та ринку праці.
Скорочення бюджетного фінансування вузів та інших освітніх установ.
Негативні
Непрозорість ринку освітніх послуг.
— Орієнтація системи уп
Розрив між теоретичними знаннями, які студенти отримують у ВНЗ, і практичними
равління ВНЗ на досягнення
навичками, які необхідні роботодавцям.
позитивного маркетингового
Складність організації та проходження студентами практики
ефекту шляхом її реорганізації.
Джерело: розроблено автором.
Менеджмент ВНЗ асимілюється
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У статті розглянуто особливо актуальне питання фінансового забезпечення вищої освіти України. ПроP
аналізований стан та недоліки законодавчої підтримки вищої школи, на основі чого автором запропоноP
вано ряд практичних рекомендацій у вигляді пріоритетних напрямів покращення фінансового забезпеP
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Перехід України до інноваційного типу економіки,
поставив перед державою ряд принципових вимог, го
ловною з яких, є реформування сфери вищої освіти в
Україні. Основним фактором, що гальмує розвиток
вищої школи України є брак коштів, спрямованих на
розвиток вищої освіти. Саме тому особливої актуаль
ності набуває розгляд системи державного фінансуван
ня вищої освіти а також пошук шляхів вдосконалення
її фінансового забезпечення. З цією метою автором було
виокремлено ряд основних проблем у напрямку фінан
сування, що стримують розвиток вищої школи. Такими
проблемами є: стійка тенденція до зменшення загаль
ного обсягу видатків на вищу освіту, недосконалість
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законодавчої бази в частині бюджетного фінансуван
ня, відсутній елемент прогнозування обсягів фінансу
вання вищої освіти, відсутність у молоді відповідаль
ності за вибір професії. З метою подолання вказаних
проблем, автором пропонується комплекс заходів, по
кликаних покращити фінансове становище ВНЗ та сис
теми вищої освіти в цілому, через реалізацію чотирьох
напрямків діяльності: 1. Розробка системи ефективних
заходів по "реабілітації" ВНЗ. 2. Внесення змін до зако
нодавчої бази країни, зокрема системи бюджетування
ВН. 3. Розробка дієвого механізму прогнозування по
треби у фахівцях. 4. Активізації програм державного
кредитування та субсидіювання.

Економiка та держава № 3/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Динаміка фінансування сфери освіти в Україні
Показник
Видатки зведеного бюджету млн грн.,
з них на:
освіту
у % до загальних видатків
у % до ВВП
–дошкільну освіту
у % до загальних видатків
у % до ВВП
–загальну середню
у % до загальних видатків
у % до ВВП
–професійно–технічну
у % до загальних видатків
у % до ВВП
–на вищу освіту
у % до загальних видатків
у % до ВВП

2009/10

2010/11

Навчальні роки
2012/13

2013/14

2014/15

262428,0

377842,8

335752,9

359044,5

364087,7

55620,9
21,2
7,1
7138,0
2,7
0,9
23234,6
8,9
3,0
3579,0
1,4
0,5
17057,9
6,5
2,2

79826,0
21,1
7,4
10238,3
2,7
0,9
32852,4
8,7
3,0
5106,2
1,4
0,5
24998,4
6,6
2,3

72680,4
21,6
7,0
10371,8
3,1
1,0
30466,1
9,1
2,9
4282,5
1,3
0,4
21058,1
6,3
2,0

75951,8
21,2
7,3
11155,8
3,1
1,1
31975,2
8,9
3,1
4553,6
1,3
0,4
21605,5
6,0
2,1

71767,9
19,7
6,4
10719,5
2,9
1,0
30369,0
8,3
2,7
4194,2
1,2
0,4
20483,0
5,6
1,8

Джерело: складено автором на основі [9, с. 3; 10, с. 3; 11, с. 3; 12, с. 3; 13, с. 3].

Виконання зазначеного комплексу дій допоможе
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
стабілізувати фінансове становище вищої освіти, а та Й ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
кож відкриє можливості для її подальшого розвитку.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Орієнтація на економіку знань зумовила об'єктив
Створення сучасного механізму управління фінан
ну необхідність у підвищенні темпів розвитку вітчизня совим забезпеченням сфери вищої освіти є досягнення
ної освіти і науки, що в свою чергу потребує значних позитивної динаміки розвитку даної сфери для повно
фінансових інвестицій в освітню сферу.
го задоволення потреб населення в якісній і доступній
освіті, підприємств — у кваліфікованих фахівцях, осві
ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
тян — у гарантованій гідній заробітній платі [8, с. 71].
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
Процес бюджетної децентралізації, розпочатий у 2015
Останнім часом активно обговорюються проблемні році, мавши на меті подолання більшості проблем дер
питання пов'язані з розвитком вищої школи України. жавних установ, зокрема неефективний розподіл дер
Вітчизняна система вищої освіти, навіть у порівнянні з жавних коштів в сфері вищої освіти, через передання
найближчими країнамисусідами, демонструє високий більшості повноважень місцевим органам влади, на
рівень моральної та технічної відсталості навчального справді має зворотній ефект. Процеси бюджетної де
процесу. Якщо в тих самих Польщі чи Чехії освітній централізації мають визначену тенденцію на зменшен
процес поставлений йти в ногу з останніми науковими ня питомої ваги видатків на освіту у державному бюд
та технічними досягненнями, в основному через те, що жеті України і відповідне збільшення її у видатках місце
ВНЗ самі є генераторами більшості новостворень, то вих бюджетів за усіма освітніми рівнями. Проте багато
українські ВНЗ змушені впроваджувати освітню річна залежність місцевих органів влади від державно
діяльність на базі давно застарілих фондів часів ра го бюджету призвела до викорінення самостійності у
дянського союзу. Загальновідомим є факт, що прогре прийнятті рішень у результаті чого кошти, які надхо
сивний розвиток будьякої сфери економіки чи то на дять у місцевий бюджет не доходять до ВНЗ, оскільки у
прямі економічної діяльності потребує регулярних місцевих органах укорінилась впевненість, що фінансу
фінансових вкладень. Перед вищою школою України вання ВНЗ — це обов'язок загальнодержавного бюдже
поставили нереальне завдання — реформувати всю си ту.
стему вищої освіти при цьому задовольняючись, як і
Та все ж головна проблема недофінансування вищої
раніше, низьким рівнем фінансування. Саме тому особ освіти лежить в площині неправильного усвідомлення
ливої актуальності набуло питання пошуку пріоритет характеру витрат на освіту. В Україні витрати на вищу
них напрямків вдосконалення фінансового забезпечен освіту розглядаються суто як елемент соціальної полі
ня вищої школи України. Аналіз основних недоліків у тики, в той час як більшість розвинених країн вже дав
системі фінансування вищої освіти дозволив виокре но перевела їх у ранг найефективніших інвестицій у
мити ряд пропозицій, покликаних покращити фінан людський капітал. Зміна поглядів на роль вищої освіти
совий стан вітчизняних ВНЗ.
в розвитку суспільства дозволить вивести розвиток
вищої школи на абсолютно новий рівень державного
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ
пріоритету та сприятиме формуванню нової ефектив
Проблема недосконалості державного механізму ної освітньої політики на державному рівні. "…Рефор
фінансування вищої освіти України широко висвіт ма освіти — явище не тільки освітнє, а й взагалі суспіль
люється в працях вітчизняних вчених і навіть політиків, не, зокрема економічне" [7, с. 102]. Для визначення пріо
а саме О. Спиваковським [1], М.Ю. Авксєнтьєвом [4], ритетних напрямів вдосконалення фінансового забез
В.Є. Сафоновою [7], Робак О.М. [8]. У статті продовже печення вищої школи в України необхідно дослідити
но тему досліджень вказаних авторів, проведений ком основні проблеми, що стоять на перешкоді прогресив
плексний аналіз проблемних напрямків фінансування ного розвитку освітянського сектору.
вищої освіти, їх причини та наслідки.
В Україні таких проблем декілька. Поперше, це
підхід до фінансування "від оберненого". Низький рівень
МЕТА СТАТТІ
фінансування ВНЗ пояснюється їх невідповідністю дер
Метою статті є проведення аналізу найслабших сто жавним стандартам, наданням неякісної освіти, слабкою
рін у сучасній системі фінансування вищої освіти. Виз науководослідною активністю тощо. Але очевидним є
начення потреб вищої школи України та формування на те, що саме брак фінансових коштів не дає ВНЗ реалі
основі отриманих результатів ряду пропозицій у вигляді зовувати власну діяльність на належному рівні, а змен
пріоритетних напрямів вдосконалення фінансування шення фінансування ВНЗ не сприятиме покращенню їх
вітчизняної вищої освіти.
діяльності, а навпаки призведе до неминучого їх закрит
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Таблиця 2. Співвідношення кількості студентів прийнятих на державну форму навчання та кількості випускників,
які отримали направлення на роботу
Навчальні роки
Показник
Прийнято студентів на навчання,
всього осіб
З них за рахунок державного бюджету,
осіб
Чисельність випускників, які отримали
направлення на роботу,
осіб
З них за рахунок коштів бюджету,
осіб

2009/10

2010/11

2012/13

2013/14

2014/15

Відхилення
2014/15 н.р. до
2009/10 н.р

463911

521114

419616

428356

361110

-102801

200699

217095

183748

197703

171882

-28817

181942

170285

167932

156473

134399

-47543

134881

129615

127847

120654

104375

-30506

Джерело: складено автором на основі [9, с. 104; 10, с. 105; 11, с. 99; 12, с. 86; 13, с. 84].

тя. Звичайно, скоротити фінансування завжди простіше,
аніж провести комплекс антикризових заходів з метою
реабілітації ВНЗ, проте в Україні, на жаль, саме ця прак
тика є найбільш популярною.
Так, згідно статистики, починаючи з 2010/11 н.р.,
коли сума витрат на потреби вищої освіти у відсотках
до загальних витрат на освіту становила 6,6% та 2,3%
від ВВП, з кожним роком ці показники ставали все мен
шими, і у 2014/15 н.р. вже становили 5,6% та 1,8% відпо
відно (табл. 1). Таким чином, замість фінансової
підтримки ВНЗ мають діяти в умовах жорсткої економії,
що негативно відображається на якості їх діяльності.
Подруге, недосконалість прийнятих законів, що
стосуються освіти та науки, особливо в частині бюджет
ного фінансування. Розгляд та обговорення бюджету на
2015 рік ще раз наочно продемонструвало, що основ
ною метою фінансування вищої школи є не стимулю
вання її розвитку та розвитку науки, а забезпечення
засобами існування педагогічних, науковопедагогічних
та наукових працівників а також спонсурування в на
прямку отримання наукових ступенів. Окрім цього,
більшість законодавчих норм, які начебто мали б регу
лювати та забезпечувати наведене фінансування вищої
освіти не виконуються по причині відірваності встанов
лених норм до реальних можливостей держави та по
треб освіти.
Проблема невиконання законів про освіту і науку,
як і багатьох інших законів, що регулюють суспільну
сферу, насамперед у тому, що в них прописуються бюд
жетні видатки, які з тих чи інших причин не можливі.
Проблема розподілу бюджетних видатків на освіту і
науку мусить вирішуватися, перш за все, на рівні прий
няття Закону "Про державний бюджет" на відповідний
рік. Необхідна розумна і збалансована стратегія фінан
сування науки і освіти, яка покаже, що кошти викорис
товуються раціонально, продумано і прозоро. Така
стратегія дозволить напрацювати необхідний рівень
довіри між різними зацікавленими групами і відомства
ми в питаннях фінансування освіти [1].
Потретє, відсутній елемент прогнозування обсягів
фінансування вищої освіти. Точніше він присутній, але
в дещо спотвореному вигляді — обсяги фінансування
вищої школи плануються не відповідно до реальних по
треб вищої школи, а з розрахунку залишкових коштів,
які держава може виділити. При цьому по замовчуван
ню найважливішою характеристикою вважається саме
обсяг фінансових відрахувань і аж ніяк не ефективність
їх розподілу. При такому підході навіть максимально
великий обсяг коштів не зможе витягнути вищу освіту
зі стану "простою" , в якому вона знаходиться.
Почетверте, відсутність у студентів відповідаль
ності перед вибором професії. Дана проблема рідко
піднімається у наукових дискусіях і майже взагалі не
згадується при розгляді проблем браку коштів. Тим не
менш саме безвідповідальне ставлення абітурієнтів до
вибору майбутньої професії а також до самого проце
су навчання разом з повною пасивністю держави у на
прямку контролю даної ситуації є найбільш загрозли
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вим моментом для всіє економіки країни. Велика мере
жа освітніх закладів в Україні створили природно
пільгові умови для молоді до вступу у ВНЗ. Майже ко
жен студент може знайти ВНЗ, який запропонує йому
стипендію, принаймні на перший семестр. До того ж у
молоді зачасту притаманне ідеалізоване бачення май
бутньої професії і мало хто вдається до моніторингу
ринку праці на предмет перспективних професій. Таким
чином держава спрямовує кошти на підготовку великої
кількості фахівців, які після закінчення ВНЗ не можуть
або не хочуть працювати за обраною спеціальністю,
створюючи брак робітників у життєво важливих секто
рах економіки.
Наочне представлення динаміки кількості студентів,
що навчаються за кошти державного бюджету а також
тієї кількості з них, що після закінчення навчання отри
мали направлення на роботу, підтверджує викладені
вище думки — лише половина з вказаних здобувачів
отримали роботу після закінчення ВНЗ (табл. 2). При
цьому варто враховувати, що статистичні дані не відоб
ражають реальної картини по даному питанню, оскіль
ки відомим є факт надання фіктивної інформації ВНЗ
стосовно працевлаштування власних випускників.
На основі окреслених недоліків системи фінансуван
ня вищих навчальних закладів в Україні можна сфор
мувати ефективну систему розподілу державних коштів
у сфері вищої освіти, на основі реалізації дій за вказа
ними чотирма напрямками:
1. Розробка системи ефективних заходів по "реабі
літації" ВНЗ. Насамперед варто вказати на те, що в ук
раїнському законодавстві абсолютно відсутні будь які
документи чи норми, які б регулювали та координували
діяльність держави у напрямку допомоги ВНЗ виходу з
кризового стану. Це при тому, що в Україні більшість
ВНЗ здійснюють свою діяльність балансуючи на межі
закриттям через постійний брак коштів. Саме тому, пер
шим кроком в напрямку покращення фінансового ста
ну ВНЗ, є виведення їх на рівень, при якому вони змо
жуть спрямовувати виділені державою кошти на влас
ний розвиток а не на підтримку життєздатності. З цією
метою пропонується за основу взяти заходи, що широ
ко використовуються в підприємницькій практиці, а саме:
чітко визначати випадки та умови надання ВНЗ держав
них дотацій, розробити принципи проведення реструк
туризації з врахуванням індивідуальних особливостей
ВНЗ як суб'єкта діяльності. Адже ВНЗ за своєю сутні
стю максимально наближений до підприємства — ВНЗ
впроваджує свою діяльність активно взаємодіючи з рин
ком праці, має власну продукцію (освіта) та бюджет.
Саме тому боротьба з "банкрутством" ВНЗ природно
має відбуватись шляхом застосування аналогічних за
ходів, що використовуються у випадку банкрутство
підприємства. А широкий спектр економічних методів
для визначення ймовірності настання банкрутства, при
належному застосуванні дозволить попередити кризо
вий стан ВНЗ.
2. Внесення змін до законодавчої бази країни, зок
рема системи бюджетування ВНЗ. З метою покращен
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ня загального фінансового стану всієї сфери вищої ос
віти, пропонується віднести її до економічної сфери і
позиціонувати як привабливий об'єкт інвестицій. В цьо
му напряму варто розпочати роботу по стимулюванню
притоку позабюджетних коштів та інвестицій, які мо
жуть надходити в сферу вищої освіти від інвесторів та
співпраці з бізнесом. Підтримка інноваційного і венчур
ного бізнесу, а також заохочення того бізнесу, який
готовий інвестувати в наукові розробки, повинна стати
частиною національної програми [1].
На жаль, на сьогодні вища школа України характе
ризується високим рівень економічної і фінансової не
самостійності бюджетних установ. Фінансова автоно
мія таких закладів є критично важливою для залучення
ними позабюджетних коштів, спонсорських коштів чи
проведення більш гнучкої фінансової політики та управ
ління. Фінансова автономія вищих навчальних закладів
досягається шляхом виконання замовлень підприємств
державної, комунальної та приватної форм власності,
а також замовлень населення на платній основі,
здійснення фінансових операцій (розміщення вільних
фінансових коштів на депозитних рахунках у банку,
випуск цінних паперів тощо), здання в оренду будівель,
приміщень та обладнання, які знаходяться у власності
ВНЗ, отримання державних та міжнародних грантів,
залучення фінансових ресурсів від спонсорів та меце
натів. Таким чином, фінансова автономія ВНЗ, при умові
ефективної організації процесу диверсифікації джерел
фінансування, дозволить забезпечити ВНЗ фінансови
ми коштами у необхідному обсязі.
Варто зазначити, що фінансова автономія — це не
стільки вихід ВНЗ зпід контролю держави, скільки
відкриття можливості покриття тих фінансових потреб
ВНЗ, які держава профінансувати не в змозі. Немож
ливо забезпечити ефективне використання бюджетних
коштів в умовах, коли заклади освіти і науки працюють
в такому режимі, який забезпечують для них сьогодні
Бюджетний і Господарський кодекси, коли вони не во
лодіють фінансовою автономією і, відповідно, не несуть
серйозної ринкової відповідальності за результати своєї
діяльності. В той же час, перспектива втратити статус
бюджетної установи великою мірою лякає керівників і
працівників навчальних закладів і наукових установ. Це
відбувається у зв'язку зі специфікою загальної політи
ки оподаткування і контролю в нашій державі. На сьо
годні ця політка все ще не сприятлива для економічно
го розвитку, і це треба визнати. Враховуючи це, важли
вим кроком є напрацювання чіткої позиції, яка б обгрун
товувала ті зміни до законодавства, які дозволять на
вчальним закладам і науковим установам розвиватися,
залучати додаткові кошти і не жити в напівтіньовому
режимі. В основі такої позиції має лежати принцип
відсутності оподаткування для освітньої діяльності.
Максимально ліберальний режим оподаткування і ре
гулювання необхідний також для наукової діяльності
та інновацій [1].
3. Розробка дієвого механізму прогнозування потре
би у фахівцях. Питання стосовно того кого варто фінан
сувати — інституцію чи студента, все частіше піднімаєть
ся у наукових дискусіях. До сьогодні в Україні реалі
зується підхід фінансування освітньої інституції. Про
те формально, у системі освіти люди не існують окремо
від інституцій. Ефективність же фінансування безпосе
редньо залежить від того, в якому обсязі це фінансу
вання доходить до здобувачів освіти і наскільки впли
ває на підвищення якості отриманих знань. Це питання
торкається ефективності розподілу державних коштів
на підготовку кадрів та, як результат, соціальноеконо
мічного ефекту. Ефективний розподіл державного за
мовлення за напрямками підготовки є потужним інстру
ментом формування кадрового капіталу для майбутньо
го країни. Обов'язковим етапом планування держзамов
лення на підготовку фахівців з вищою освітою є про
гнозування потреб ринку праці у висококваліфікованій
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робочій силі. При цьому необхідно прогнозувати потре
би у фахівцях з вищою освітою у перспективі, що обу
мовлено тривалим терміном підготовки фахівців. Незва
жаючи на те, що розробка науково обгрунтованої ме
тодики визначення потреб держави у спеціалістах з
різним рівнем кваліфікації та обсягів державного замов
лення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці
була доручена відповідним міністерствам Указом Пре
зидента України "Про основні напрями реформування
освіти в Україні" [2], до теперішнього часу це доручен
ня не виконане. Аналогічна ситуація з поставленим у
"Програмі економічних реформ України на 2010—2014
рр." [3] завданням стосовно розробки методичних ос
нов прогнозування потреби у фахівцях на ринку праці,
прийняття порядку формування і розміщення держав
ного замовлення на підготовку фахівців, робочих кадрів
з врахуванням потреб ринку праці і контролю за його
виконанням [4].
4. Активізації програм державного кредитування та
субсидіювання. Багато зарубіжних країн, у своїй освіт
ній практиці, відмінили державне фінансування освіти.
Так, у Великій Британії, все навчання у вищих освітніх
закладах є платним, і відбувається за рахунок надання
населенню державного кредиту на освіту. Маловідомим
для вітчизняних абітурієнтів є факт, що в Україні також
діють державні програми допомоги у вигляді держав
ного пільгового кредиту на освіту та державних су
бсидій. Надання пільгового кредиту на навчання про
писані в Постанові КМУ "Про затвердження Порядку
надання цільових пільгових державних кредитів для здо
буття вищої освіти" [5] і передбачають можливість от
римання абітурієнтом державної фінансової допомоги
на здобуття освіти. Державні субсидіарні програми для
сфери вищої освіти стосуються студентів ВНЗ, зокре
ма тих, які проживають в гуртожитках, і спрямовані на
відшкодування витрат на оплату користування житлом.
Основні положення про порядок визначення та надан
ня субсидій студентам ВНЗ викладені в постанові Кабі
нету Міністрів України "Про удосконалення порядку
надання житлових субсидій" [6]. В стислому вигляді
принцип дії обох вказаних програм однаковий — особі,
що бажає отримати вищу освіту, державою надається
певна сума коштів, у обсязі рівному вартості навчання.
Кошти надаються на пільгових умовах, з низьким відсот
ком (близько 3% річних) за умови погашення повної
суми після здобуття диплому. Якщо після закінчення
навчання, випускник буде працювати в організації чи
підприємстві державної форми власності, за кожен рік
роботи сума кредиту до виплати буде зменшуватись.
Переваги від надання державного кредиту та суб
сидіювання освіти не закінчуються на спрощенні фінан
сового тягаря студентам. Такий тип державної підтрим
ки є своєрідним гарантом зайнятості населення, запов
нення робочих місць у різних сферах економічної діяль
ності, що сприятиме покращенню економічної ситуації
в країні.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Прийняття Україною рішення рухатись у напрямі
сучасних економічних та соціальних зрушень, перехід
до інноваційного типу економіки здійснює неабиякий
тиск на сферу вищої освіти, вимагаючи від неї концент
рації всіх можливих зусиль напрямі підвищення ефек
тивності своєї діяльності. В той же час вітчизняна вища
школа нездатна виконувати покладені на неї обов'язки
за причини тотальної нестачі фінансових коштів спря
мованих в дану сферу. Головною причиною цього є роз
балансований механізм державної політики в напрямі
спрямування та використання державних коштів. З ме
тою визначення шляхів покращення фінансового за
безпечення вищої освіти та стабілізації загальних умов
існування ВНЗ було проведено дослідження, в ході яко
го було визначено основні причини неефективності дер
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STRUCTURAL TAX POLICY — PRIORITY WAYS OF BALANCING THE TAX BURDEN

У статті здійснено спробу визначити сутність поняття "структурна податкова політика". ПроаналіP
зовано структуру податкових надходжень за різними адміністративноPтериторіальними одиницями
України. Встановлено, що незважаючи на те, що за чисельністю населення та структурою ВРП регіони є
подібними, їх податкове навантаження значно відрізняється. Обгрунтовано застосування структурної
податкової політики як шляху збалансування податкового навантаження. Встановлено, що від структуP
ри податкових надходжень залежить їх стабільність. Доведено, що реалізація структурної податкової
політики дасть змогу повніше реалізувати податковий потенціал різних галузей та адміністративноPтеP
риторіальних одиниць, що сприятиме збалансуванню податкового навантаження.
The article attempts to define the essence of the concept of "structural fiscal policy". The structure of tax
revenue for a variety of administrative and territorial units of Ukraine. It was found that despite the fact that the
population and the structure of GRP regions are similar, their tax burden is significantly different. The application
of structural tax policy as a way of balancing the tax burden. It was found that the structure of tax revenue
depends on their stability. It is proved, the implementation of structural tax policy will allow more fully realize
the tax potential of various sectors and administrative units, will contribute to balancing the tax burden.

Ключові слова: податкова політика, податкове навантаження, податки, валовий регіональний продукт,
структура, баланс.
Key words: tax policy, tax burden, tax, gross regional product, the structure of the balance.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Сучасний стан економіки України важко назвати
стабільним. Через воєнні дії на Донбасі негативного
впливу зазнали майже всі сектори економіки. Банківсь
ка система перебуває у кризовому стані, що підтверд
жується націоналізацією найбільшого в нашій країні
ПАТ КБ "Приватбанк". Відсутність стабільності у
банківській сфері справляє негативний вплив на розви
ток виробничих галузей народного господарства, які не
можуть користуватися кредитними ресурсами через
зменшення їх пропозиції та підвищення позикової став
ки. У той же час, зниження курсу гривні відносно ос
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новних іноземних валют негативно позначається на всіх
галузях економіки та пересічних громадянах України,
веде до зубожіння населення, збільшення витрат бюд
жету на субсидії та підтримку стратегічно важливих
підприємств, що опинились на грані банкрутства.
Відсутність умов для економічного розвитку та зро
стання в Україні веде до зниження ролі податкових над
ходжень у забезпеченні достатності бюджетів і одно
часного збільшення зовнішнього державного боргу.
Таким чином, можна стверджувати, що проблема струк
турного розбалансування економіки є нагальною.
Структурна податкова політика є малодослідженою
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика Запорізької та Полтавської областей за 2015 р.
Назва показника
Чисельність населення, тис. осіб
Економічно-активне населення працездатного віку, тис. осіб
Рівень зайнятості населення у % до всього населення працездатного віку
Доходи населення, млн грн.
Кількість підприємств, одиниць
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, млн грн.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств, млн грн.
Кількість сільськогосподарських підприємств, одиниць
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн.

Запорізька область
1753,6
789,9
65,0
80 388,0
14 423
201 420,5
183 707,1
2 790
130 758,4

Полтавська область
1438,9
649,1
63,6
60 504,0
10 142
196 439,2
182 414,0
2 443
103 303,3

Джерело: складено автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики [7].

економічною категорією, яка є частиною загальної
структурної політики держави і потребує детального
дослідження з метою виявлення можливих резервів для
підвищення ефективності податкової системи в цілому
та збалансування податкового навантаження на плат
ників податків.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість вітчизняних науковців таких, як В. Воли
нець, М. Кобзистий, О. Кавтиш, Х. Ковтало, В. Луцков,
О. Мельниченко, В. Миколюк, Г. Михальченко, С. Ште
фан та ін., у своїх працях розглядають структурну полі
тику в цілому, не звертаючи особливої уваги на такий її
важливий елемент, як структурна податкова політика.
М. Разуваєв один з небагатьох вчених, який акцентує
увагу на податковій політиці як інструменті структур
ної перебудови економіки [8]. Відсутність наукових
праць, які присвячені дослідженню структурної подат
кової політики як способу збалансування податкового
навантаження, породжує необхідність детального ви
вчення цього питання.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мето ю статті є визначити сутність поняття
"структурна податкова політика" та обгрунтувати
можливість застосування цієї політики як шлях зба
лансування податкового навантаження. Згідно з по
ставленою метою було визначено наступні завдан
ня:
— визначити сутність поняття "структурна по
даткова політика";
— проаналізувати структуру податкових надход
жень за різними адміністративнотериторіальними
одиницями України;
— обгрунтувати застосування структурної по
даткової політики як шляху збалансування податко
вого навантаження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Диспропорції, які існують у вітчизняній еко
номіці негативно відображаються на розподілі по
даткового навантаження за галузями, територіаль
ними о диницями, суб 'єктами г о спо дарю вання.
Структурна політика держави спрямовується на по
долання диспропорцій в економіці та забезпечення
сталого розвитку країни. Відповідно, завданням
структурної податкової політики є раціональний
розподіл податкового навантаження за галузями,
територіями та платниками податків, який забезпе
чить досягнення фіскальної достатності бюджетів
всіх рівнів за умови неухильного економічного зро
стання.
Оскільки чіткого визначення поняття "структур
на податкова політика" у науковій літературі немає,
для встановлення сутності цього терміну розгляне
мо поняття "структурна політика" та "податкова
політика" й, застосовуючи метод синтезу, запропо
нуємо власну дефініцію цієї складної економічної ка
тегорії.
За О. Лебедєвою, "структурна політика — це
стратегія прагнення до економічного зростання шля
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хом реалізації пріоритетних державних програм і
проектів на основі визначення цілей та характеру
структурних перетворень, а також комплексу за
ходів щодо підтримки сталого розвитку економіки"
[5].
В. Бодров та Р. Шепетько визначають структур
ну політику як таку, що носить циклічний характер і
потребує постійного коригування, направлена на за
безпечення сталого економічного розвитку шляхом
структурної перебудови національного виробницт
ва, підвищення рівня його конкурентоспроможності
та продуктивності [2, с. 84].
В. Луцков зазначає, що "структурна політика є
політикою спрямованою на формування сучасної,
прогресивної та ефективної структури національно
го господарства" [6, с. 143]. Це визначення є досить
стислим і не розкриває повного змісту цього понят
тя. Дефініція запропонована О. Лебедєвою є дещо
розмитою і більше схожа на загальне визначення
державної економічної політики. Визначення В. Бод
рова та Р. Шепетько враховує такі важливі риси
структурної політики, як циклічність та необхідність
постійного коригування.
За визначенням А. Свищук, "податкова політика
— різновид державної економічної політики, яка
формується під впливом політичних чинників та об
'єктивних вимог, які виконуються з метою досягнен
ня певних результатів розвитку економіки, у сфері
встановлення і стягнення податкових платежів з ме
тою формування фінансової бази для виконання дер
жавою її функцій" [9, c. 59].
Вищенаведене дає підстави запропонувати таке
визначення поняття "структурна податкова політи
ка": це податкова політика, яка здійснюється з ура
хуванням циклічних економічних коливань і спрямо
вана на усування диспропорцій в оподаткуванні за
галузями, адміністративнотериторіальними одини
цями та окремими платниками з метою забезпечен
ня фіскальної достатності та досягнення сталого
економічного розвитку країни.
Цікаво дослідити структуру податкових надход
жень за окремими галузями народного господарства
та адміністративнотериторіальними одиницями. Але
при цьому слід зазначити, що порівнювати податко
ве навантаження у виробництві та торгівлі недо
цільно, а порівнюючи різні регіони України необхід
но враховувати, що різні за структурою валового ре
гіонального продукту (ВРП) територіальноадміні
стративні одиниці також не можна порівнювати між
собою. Недоцільність зазначеного порівняння пояс
нюється різницею у формування бази оподаткуван
ня за різними галузями, також, окремі територіаль
ноадміністративні одиниці мають різний за струк
турою податковий потенціал та податкоспромож
ність.
З метою здійснення дослідження оберемо набли
жені за чисельністю та економічними результатами
території. Близькими за структурою ВРП та чисель
ністю населення є Запорізька та Полтавська області.
Порівняння цих областей за основними показника
ми економічного розвитку наведено у таблиці 1.
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Таблиця 2. Аналіз структури податкових надходжень обласних бюджетів Запорізької та Полтавської областей
за 2015 рік
Назва податкового надходження
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за спеціальне використання природних ресурсів
Податок на прибуток
Адміністративні збори та платежі
Екологічний податок
Внутрішні податки на товари та послуги
Місцеві податки і збори
Інші платежі
Загальний обсяг податкових надходжень

Запорізька область
млн грн.
%
543,10
51,74
152,31
14,51
49,34
4,70
46,08
4,39
88,82
8,46
76,63
7,30
93,42
8,90
0,01
0,001
1 049,71
100

Полтавська область
млн грн.
%
2 312,38
54,96
113,35
2,69
84,23
2,00
92,98
2,21
97,69
2,32
275,1
6,54
1 158,2
27,53
73,27
1,74
4 207,2
100

Джерело: складено автором за даними звітів про виконання обласного бюджету за доходами Запорізької [3] та Полтавської [4]
областей.

З таблиці 1 видно, що Запорізька та Полтавська
області є схожими за економічними показниками.
Незважаючи на те, що Полтавська область знахо
диться у центрі України і має менше підприємств
важкої промисловості, а отже має менший рівень
забруднення довколишнього середовища, на відміну
від Запорізького регіону, але за більшістю інших еко
номічних показників ці два регіони є подібними.
Більш подібні за структурою промисловості Донець
кий та Луганський регіони не можна обрати для ана
лізу через воєнні дії в цих областях, що не дає змоги
визначити реальні сучасні показники розвитку цих
регіонів. Дніпропетровська та Харківська області
значно випереджають за рівнем економічного роз
витку Запорізьку область, що також унеможливлює
порівняння їх з останньою.
Порівняємо структуру податкових надходжень
Запорізької та Полтавської областей. Оскільки за
основними економічними показниками регіони є под
ібними, то відповідно й структура податкових над
ходжень має бути схожою. Дані аналізу структури
податкових надходжень наведено у таблиці 2.
За даними звіту про виконання Запорізького об
ласного бюджету за доходами обсяг місцевих по
датків і зборів, які надійшли у 2015 році становить
8,90% від загального обсягу податкових надходжень.
У бюджеті Полтавської області місцеві податки і
збори становлять 27,53% від загального обсягу по
даткових надходжень. Бюджетоутворюючим для
обох областей є податок на доходи фізичних осіб,
який у Запорізькій області складає 51,74%, а у Пол
тавській — 54,96% від загального обсягу податкових
надходжень. Плата за спеціальне використання при
родних ресурсів у Запорізькі й області складає
14,51%, а у Полтавській — 2,69% від загального об
сягу податкових надходжень. Таким чином, можна
зробити висновки, що за всіма податками, крім по
датку з доходів фізичних осіб, у бюджетах Запор
ізької та Полтавської областей є суттєві відмінності.
Для розрахунку податкового навантаження ско
ристуємось матеріалами О. Тімарцева, згідно з яки
ми податкове навантаження для окремого регіону
розраховується як відношення суми податкових над
ходжень цього регіону до валового регіонального
продукту [10]. На офіційному сайті Державної служ
би статистики України дані щодо ВРП за 2015 рік
відсутні [7], тому скористаємось прогнозним показ
ником, який розрахуємо за допомогою екстраполяції
тенденції. Результати розрахунку податкового на

вантаження вищезазначених областей за 2015 р. на
ведено у таблиці 3.
З табл. 3 видно, що податкове навантаження Пол
тавської області є значно більшим за податкове на
вантаження Запорізької області. Хоча показники
економічного розвитку цих областей є приблизно од
наковими, як це показано у табл. 1. Цю тезу можна
підтвердити, якщо розрахувати, який обсяг податку
на доходи фізичних осіб припадає на одну зайняту
особу за регіонами. Так, у Запорізькій області у 2015
році на одну особу припадало 1057,79 грн./рік по
датку з фізичних осіб, а у Полтавській — 5 601,29
грн./рік. Це свідчить про певні диспропорції в опо
даткуванні, що мають місце у різних регіонах Украї
ни.
Вищезазначене підтверджує актуальність не
лише загальноекономічної структурної політики,
яка має усунути диспропорції за галузями народно
го господарства та рівнем економічного розвитку
регіонів, але й необхідність запровадження струк
турної податкової політики, яка має бути спрямова
на на збалансування податкового навантаження за
регіонами. Наведений аналіз економічного розвит
ку регіонів дає підстави стверджувати, що Запорізь
ка область має достатньо потенціалу, щоб сплачува
ти більше податків. Зокрема трудовий потенціал ре
гіону є значним, але спрямовується на підтримку
економік інших регіонів, таких, як Київський та
Дніпропетровський, через вищі заробітні плати та
умови життя. Дуже мало розвинений туристичний
бізнес у регіоні, що робить туристичний збір одним
з найменш суттєвих податкових надходжень у струк
турі місцевих податків і зборів.
Як зазначає О. Богданов, структура податкових
надходжень справляє суттєвий вплив на перспекти
ви збору податків у певному регіоні: чим більш ди
версифікованою структура податкових надходжень
є за галузями економіки та окремими податками і
зборами, тим вище стабільність податкових надход
жень [1, с. 38].
Структурна податкова політика є одночасно
складовою і структурної політики, і податкової. Зав
данням структурної податкової політики є дати
можливість різним регіонам та галузям народного
господарства реалізувати свій податковий потенці
ал і максимізувати податкові надходження до бюд
жетів різних рівнів.
Для формування ефективної структурної податко
вої політики необхідно спочатку визначити економіч

Таблиця 3. Розрахунок податкового навантаження для Запорізької та Полтавської областей у 2015 році
Назва показника
Податкові надходження, млн грн.
Прогнозований валовий регіональний продукт, млн грн.
Податкове навантаження, %

Запорізька область
1 049,71
68 947,31
1,52

Полтавська область
4 207,2
72 814,15
5,78

Джерело: розраховано автором за даними офіційного сайту Державної служби статистики [7] та звітів про виконання бюд
жетів Запорізької [3] та Полтавської [4] областей за доходами.
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ний потенціал регіонів та галузей, дати можливість їм
розвиватись шляхом тимчасового звільнення від опо
даткування, як це практикується у багатьох розвине
них країнах світу, а потім встановити однакові для всіх
суб'єктів господарювання умови оподаткування.
Запровадження структурної податкової політи
ки дає можливість збалансувати податкове наванта
ження, оскільки саме за допомогою дослідження по
даткового потенціалу галузей та регіонів можливо
визначити приховані резерви для збільшення подат
кових надходжень. Проаналізувавши два регіони
України, які мають схожу структуру ВРП, було вста
новлено, що податкове навантаження Запорізького
регіону є меншим, хоча економічний та податковий
потенціал регіону є значно вищими, ніж Полтавсь
кого регіону. Це свідчить про те, що економічна та
податкова політика Запорізької області є неефектив
ними. Порівняння Запорізької області з аналогічни
ми промисловими регіонами — Дніпропетровським
та Харківським, є взагалі неможливим, оскільки за
рівнем економічного розвитку та рівнем життя вони
значно випереджають інші регіони і більше подібні
за рівнем розвитку до м. Києва.
ВИСНОВКИ
З вищевикладеного можна зробити наступні вис
новки:
1. Визначено сутність поняття "структурна по
даткова політика". Встановлено, що ця економічна
категорія є малодослідженою у науковій літературі.
На підставі дефініцій понять "структурна політика"
та "податкова політика" було запропоновано ав
торське визначення терміну "структурна податкова
політика".
2. Проаналізовано структуру податкових над
ходжень Запорізької та Полтавської областей. Вста
новлено, що незважаючи на те, що за чисельністю на
селення та структурою ВРП ці області є подібними,
їх податкове навантаження значно відрізняється. Це
вказує на неповну реалізованість податкового потен
ціалу Запорізької області.
3. Обгрунтовано застосування структурної по
даткової політики як шляху збалансування податко
вого навантаження. Встановлено, що від структури
податкових надходжень залежить їх стабільність.
Запровадження структурної податкової політики
дасть змогу повніше реалізувати податковий потен
ціал різних галузей та адміністративнотериторіаль
них одиниць, що дасть змогу збалансувати податко
ве навантаження.
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STRUCTURAL DYNAMICS OF INVESTMENT ENGINEERING COMPANIES

У статті проаналізовано структурну динаміку інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств
у сучасних умовах розвитку інвестиційного середовища в Україні. Проаналізовано динаміку розвитку
машинобудівної галузі України завдяки чому виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні
підприємства; окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування. Розглянуто фактори, що
чинять найвагоміший вплив на машинобудівну галузь. В результаті проведеного аналізу запропоновано
заходи, необхідні для перетворення машинобудування в ефективну галузь, що динамічно розвивається.
Результати дослідження засвідчують наявність поступового спаду виробництва деяких підприємств
підгалузей машинобудування, що підтверджуються статистичними даними. Доведено, що з метою розP
витку машинобудівної галузі необхідно проводити постійний системний аналіз діяльності підприємств
машинобудування.
The article analyzes the structural dynamics of investment activity of machine building enterprises in modern
conditions of development of the investment environment in Ukraine. Analyzed dynamics of development of
engineering industry of Ukraine thanks to which identified problems faced by engineering enterprises; outlined
the possible future development of engineering. Examines the factors that have significant influence on the
engineering industry. As a result of the analysis of the proposed measures necessary to convert engineering into
an effective industry that is rapidly growing.
The results of the study confirm the existence of a gradual decline in production some enterprises subPmachine,
which can be confirmed by statistical data. It is proved that the development of the engineering industry it is
necessary to carry out continuous system analysis activities of engineering enterprises.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, аналіз інвестиційної діяльності, структурна дина
міка інвестиційної діяльності.
Key words: investments, investment, investment analysis, structural dynamics of investment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для визначення перспективних напрямів розвитку
підприємств машинобудування, виявлення переваг та не
доліків здійснення їх інвестиційної діяльності необхід
но є вироблення напрямів забезпечення структурної ди
наміки інвестиційної діяльності підприємств, завдяки
якій підприємства машинобудування будуть розвивати
ся. Тому дослідження структурної динаміки інвести
ційної діяльності підприємств машинобудування є акту
альним питанням сьогодення, оскільки є основою для
розвитку підприємств.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз структури та динаміки
здійснення інвестиційної діяльності підприємств маши
нобудування та визначення її особливостей у сучасних
умовах розвитку інвестиційного середовища.

МЕТОДОЛОГІЯ
Для досягнення поставленої мети використано за
гальнонаукові та спеціальні методи дослідження, такі
як: метод синтезу та аналізу, прийоми логічного узагаль
нення, системний аналіз, методи порівнянь, аналіз ста
тистичних даних та наукових публікацій, табличний і
графоаналітичний методи. Теоретичною базою дослід
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасній науці дослідженням та аналізом інвести ження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних
ційних процесів підприємств машинобудівного комплек учених.
су займалися: Ю.М. Барташевська, О.Я. Васюков, О.Л. За
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
горянська О.В. Ковальчук, І.П. Косарєва, І.П. Колот,
Інвестиційна діяльність підприємств машинобуду
О.В. Носова, М.М. Максименко, І.В. Олександренко,
О.Д. Рябченко, М.В. Сорока, Г.Г. Тарасенко, Ю.С. Шем вання — це процес формування інвестиційних ресурсів
і реалізації інвестиційних проектів. У результаті інвес
шученко.
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Таблиця 1. Динаміка індексів експортуQімпорту українського машинобудування

Роки
Показники

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показники експорту машинобудівної продукції, %
Частка експорту
18,1
16,2
16,7
17,8
17,6
17,4
машинобудування у
загальному обсязі експорту
товарів, %
У тому числі:
Механічне обладнання;
11,8
9,9
9,7
11,0
10,5
10,3
машини та механізми;
електрообладнання та їх
частини, %
транспортні засоби та
шляхове обладнання, %

5,20

прилади та апарати оптичні 0,50
та медико-хірургічні, %

8,12

прилади та апарати оптичні 1,20
та медико-хірургічні, %

10,2

6,6

5,3

2,7

4,6

1,5

0,40

0,40

0,50

1,2

0,4

0,4

29,8

34,5

16,7

20,3

11,20

13,50

7,7

4,9

4,6

7,4

1,50

1,70

1,40

1,2

1,2

1,4

тиційної діяльності змінюється обсяг, склад і структу
ра капіталу підприємства машинобудування, здійсню
ється розширене відтворення основних коштів, активі
зується інноваційна діяльність, вдосконалюється мате
ріальнотехнічна база і технологія виробництва.
Мета інвестиційної діяльності підприємств машино
будування — ефективне вкладення капіталу з метою
отримання доходу в формі прибутку, — може бути за
безпечена альтернативними напрямками інвестування.
Діючі на цей час макроекономічні параметри розвит
ку підприємств машинобудування, в поєднанні з реалі
зованими пріоритетами промислової політики на
підприємствах машинобудівного комплексу формують
особливості і задають певну динаміку розвитку інвес
тиційних процесів.
Для успішного аналізування стану машинобудівних
підприємств варто дотримуватись визначеної послідов
ності, яка передбачає визначення мети здійснюваного
аналізу, визначення об'єктів і встановлення основних на
прямів аналізу, проведення розрахунків за визначени
ми показниками та формування висновків на підставі
проведеного аналізу. Пропоноване аналізування загаль
ного стану машинобудівних підприємств доцільно
здійснювати за показниками індексу виробництва, об
сягу реалізації виробленої продукції, індексу цін вироб
леної та реалізованої продукції, обсягу експортно
імпортних операцій.
Машинобудування в Україні орієнтоване в основно
му на внутрішній ринок.
Експорт галузі — близько 6 млрд дол. США на рік
(з них 2,5 млрд дол. США — експорт військової про
дукції), або 10—12% від загального обсягу виробницт
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17,3

5,9

Показники імпорту машинобудівної продукції, %
Частка імпорту
25,8
29,2
31,7
31,9
30,1
машинобудування у
загальному обсязі імпорту
товарів, %
У тому числі:
механічне обладнання;
16,48 16,50
16,50
16,20
16,0
машини та механізми;
електрообладнання та їх
частини, %
транспортні засоби та
шляхове обладнання, %

2016
(за 9
місяців)

ва. З 1990 року експорт українського машинобудуван
ня скоротився в 3,5 рази, змінилася і його структура —
на 30% зріс експорт енергетичного обладнання. У той
же час до 30% українського імпорту продукція інозем
них машинобудівних фірм. Таким чином, назріла не
обхідність поліпшення структури експортноімпортних
потоків, посилення конкурентних позицій продукції га
лузей високотехнологічного сектора — позицій про
дукції галузей високотехнологічного сектора — маши
нобудування, хімії і нафтохімії, інфокомунікаційних
технологій, програмного забезпечення тощо.
Наявний виробничий потенціал підприємств галузі
не відповідає структурі попиту. Питома вага потужно
стей з виробництва конкурентоспроможної продукції
становить: з випуску комбайнів, ковальськопресових
машин, тракторів — менше 10%, а по продукції інших
підгалузей коливається від 14% (станкоінструменталь
на промисловість) до 48% (автомобільна промисловість)
[1, с. 19].
Ще однією важливою проблемою розвитку маши
нобудування є поліпшення технологічної структури ви
робництва на основі заміщення застарілих технологій і
основних фондів. Масштаби і характер проблем, що сто
ять перед підприємствами машинобудування в Україні,
не дозволяють розраховувати на його швидкі успіхи в
експортній діяльності. Питома вага експорту машин та
обладнання в сукупному експорті країни зберігається
практично на колишньому рівні (10,3% — 10,6%). На
теперішній час на світовому ринку машино технічної
продукції Україна виступає як постачальник вузького
кола спеціалізованих виробів, все дедалі більшого
відсотку експорту становить техніки військового при
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Таблиця 2. Обсяг реалізації промислової продукції галузі машинобудування України, млн грн.
Обсяг реалізації за видами
Машинобудування (Загалом)
Виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції
Виробництво електричного
устатковання
Виробництво машин і устатковання,
не віднесених до інших угруповань
Виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

2010
97056,9

2011
130847,9

2012
140539,3

2013
113926,6

2014
101924,7

2015
113730,2

6691,4

11529

7876,8

7508,7

8133,4

8160,2

15755,2

16715,6

22141,3

21832,4

21005,7

23892,1

30608,7

37622,8

37567,8

34782,4

33524,8

41674,8

44001,6

64980,5

72953,4

49803,1

39260,8

40003,1

Таблиця 3. Динаміка індексів промислової продукції у 2011—2015рр.,
% до попереднього року
Обсяг реалізації за видами
Машинобудування
Виробництво машин і устаткування,
не віднесених до інших угруповань
Виробництво автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів

2011
111,8

2012
119,0

2013
100,3

55,1

2015
136,1

102,9

103,0

98,2

62,4

121,1

119,0

130,0

105,7

42,1

161,9

значення та окремих видів енергетичного обладнання
та автомобільної техніки [4].
Дані таблиці показують певну перевагу імпортної
складової (приблизно в півтора рази), що певним чином
характеризує від'ємне торгове сальдо відносно про
дукції машинобудування, а також недостатній рівень
його конкурентних переваг на зовнішньому ринку. Ча
стка в загальному обсязі експорту машинотехнічної
продукції протягом 2010—2016 рр. складає приблизно
17% і зазнає лише незначних коливань.
Серед номенклатури експорту переважають: меха
нічне обладнання, машини та механізми, транспортні
засоби, прилади тощо. Традиційними ринками збуту
продукції українських машинобудівних підприємств
залишаються Російська Федерація, Казахстан та деякі
інші країни СНД. Продукція машинобудування Украї
ни характеризується високим ступенем диференціації
продукції. Про це свідчить обсяг внутрішньогалузевої
торгівлі вертикально диференційованими товарами,
який становить 76,2%. Що стосується імпорту машино
технічної продукції, то протягом останніх років її час
тка мала стійку тенденцію зростання та за статистич
ними даними за 9 місяців 2016 р. досягла рівня 34,5%.
Проаналізувавши обсяги реалізації продукції галузі
машинобудування, чітко прослідковується тенденція
спаду реалізації продукції машинобудівних підприємств
починаючи з 2012 року, так в 2013 українські підприєм
ства реалізували на 26612,7 млн грн. менше ніж у 2012
році, а в 2014 на 12001,9 млн грн. менше ніж в 2013 році,
що викликано перш за все змінами, що відбували в краї
ни в даний період. Але позитивна тенденція росту спо
стерігається в 2015 році, на цей період підприємства
машинобудівної галузі реалізували продукції на
11805,5 млн грн. більше ніж у 2014 році [1].
Якщо проаналізувати індекс промислової продукції
в тому числі машинобудівної у відсотках до поперед
нього року, то ситуація виглядає наступним чином. Най
менше значення показника для підприємств машинобу
дування характерне у 2014 р., де індекс становив лише
55,1%, що зумовлено, насамперед, нестабільною
фінансовоекономічною ситуацією в країні. Темп при
росту в машинобудуванні, за підсумками 2015 р., стано
вив 136,1 % і був забезпечений переважно збільшенням
обсягів виробництва саме кінцевої продукції, а не на
півфабрикатів або комплектуючих. Зростання 2011,
2012, 2013 та 2015 років та спад 2014 року спостерігало
ся у всіх підвидах машинобудівної промисловості.
У свою чергу галузь електричного устаткування не
доотримала у 2015 р. капітальних інвестицій в порівнянні
з 2013 роком 415,5 млн грн., при чому показник 2015
роком є найбільш наближеним до показника 2010 р. [1].
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Обсяг капітальних інвестицій у сферу машинобуду
вання також має певну закономірність. Найбільший об
сяг капітальних інвестицій в сферу машинобудування
відслідковується в 2013 році, після 2013 року галузі ма
шинобудування мають різну динаміку вкладення капі
тальних інвестицій залежно від профілю ( виду діяль
ності). Після 2013 року значного вкладу отримує галузь
виробництва комп'ютерів , електронної та оптичної про
дукції, до 2015 року даний вид діяльності отримав вдвічі
більше капітальних інвестицій в порівнянні з 2013 ро
ком.
Проблема низької інвестиційної активності загост
рюється в умовах критичної зношеності основних за
собів в економіці України. У 2014 р. загальний ступінь
їх зношеності за всіма видами діяльності галузі маши
нобудування досяг 77,3% (на початок 2014 р.)
У 2015 році інвестиції в основний капітал машино
будівної галузі склали 120,1% проти 112,0% в 2014 році.
Найбільші обсяги інвестицій в основний капітал спос
терігалися у виробництві транспортних засобів та ус
таткування — 157,0% і виробництві машин і устаткуван
ня — 127,5%
Для здійснення інвестиційної діяльності підприєм
ства необхідні інвестиційні ресурси , формування і
фінансування яких здійснюється за рахунок зовнішніх
і внутрішніх джерел.
Зовнішніми джерелами є:
— позикове фінансування — кредитування (довго
і короткострокові кредити, позики, лізинг та ін.);
— державні та позабюджетні джерела.
Внутрішні джерела:
— надходження інвестиційних ресурсів від власників
підприємства (емісія акцій або збільшення паїв та кіль
кості власників);
— власне фінансування — за рахунок прибутку,
амортизаційних відрахувань, коштів від ліквідації зай
вих активів;
— залучені кошти, одержувані від продажу акцій,
цільові внески, засновники підприємства.
Раціональний обсяг інвестування визначається
фінансовими можливостями підприємства машинобуду
вання і станом його майна. При цьому зіставляються
витрати по залученню коштів та доходи від інвестицій з
урахуванням ризику втрат інвестиційного капіталу. Ос
кільки ризики по різних напрямків інвестування неодна
кові, то вважається економічно виправданим здійсню
вати вкладення в активи різної ліквідності.
Збереження тенденції зростання в машинобудуванні
може при відповідних умовах сприяти формуванню по
зитивних структурних зрушень і у промисловості зага
лом, що дозволяє оцінювати перспективи її розвитку як
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Таблиця 4. Капітальні інвестиції у підприємства машинобудування за 2010—2015 роки (млн грн.)
2010
Машинобудування
Виробництво комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції
Виробництво електричного устаткування
Виробництво машин та устаткування не
віднесених до інших угрупувань
Виробництво автотранспортних засобів
Інші види переробної промисловості,
ремонт і монтаж машин та устаткування

4249,7

2011
5754,0

2012
6927,7

2013
6598,7

2014
6101,0

2015
5980,0

227,9

408,7

501,0

194,5

224,5

420,8

663,5

632,7

673,4

1000,3

601,7

584,8

1581,7

2162,2

2781,5

2132,1

2020,8

1945,4

1680,2

2422,7

2815,4

3122,9

2627,7

3332,1

699,6

1136,7

1079,7

903,5

933,6

1199,6

оптимістичні. Однак про розвиток машинобудівної га
лузі за підсумками 2015 року говорити ще зарано. В той
же час, з позиції ряду показників, які характеризують
зрушення у розвитку машинобудівних підприємств, вар
то говорити про наявність інших досить стійких негатив
них тенденцій. На думку вченого Товажнянського В.Л.,
аналізуючи діяльність вітчизняних машинобудівних
підприємств, підкреслює, що їх власні джерела коштів
складають на сьогодні понад 80% від сукупного обсягу
отримуваних інвестицій. І навпаки, у розвинутих краї
нах світу близько 80% коштів, що направляються на ре
альне інвестування, — це переважно кредити або залу
чені фінансовими інструментами у виробництво кошти
[6, c. 96].
Показники діяльності машинобудування не стали
виключенням у загальних тенденціях покращення по
казників економіки України у 2015 р. За даними Дер
жавної служби статистики України у 2015 р. обсяги про
дукції машинобудування підвищились в порівнянні з
2014 р. на 21,6 %, що перевищує рівень зростання в про
мисловості (11,2%) [ 3, с. 25 ].
На сьогодні фактори, що стимулюють інвестиційну
діяльність підприємств машинобудування розмежову
ють: на рівні держави та на рівні підприємства.
До факторів, що стимулюють інвестиційну діяль
ність підприємств машинобудування на рівні держави
відносять:
— розвиток інститутів фінансового ринку (банків,
інвестиційних фондів, спільних фондів банківського
управління та страхових фондів), які акумулюють пе
реважну частину швидко зростаючих внутрішніх за
ощаджень;
— скорочення чистого відтоку капіталу з лінії не
державного сектора і зменшення розриву між валовим
заощадженням і валовим нагромадженням;
— створення спеціальних режимів сприяння інвес
тиціям — приділяється особлива увага можливостям ви
користання механізмів промислововиробничих, техні
ковпроваджувальних і туристичнорекреаційних особ
ливих економічних зон, технопарків у сфері високих
технологій, з метою розширення приватних інвестицій;
— стабілізації законодавчої та нормативної бази з
метою забезпечення сприятливих умов розвитку підпри
ємництва;
— невтручання органів державної виконавчої вла
ди в господарську діяльність суб'єктів підприємництва;
— забезпечення всім суб'єктам господарювання за
хисту прав власності, майна, результатів праці, а також
інтелектуальну власність.
Стимулювання інвестиційної діяльності підприємств
машинобудування на рівні підприємства полягає в
управління інвестиційним портфелем підприємства, що
включає в себе: формування, моніторинг, оцінка якості,
реінвестування та ін.), пошук нових інвестиційно — при
вабливих проектів,оптимізація структури капіталу.
У зв'язку з цим актуальною є задача вдосконалення
внутрішньогалузевої структури самого підприємства
машинобудування. Одним з напрямків має стати, на наш
погляд, збільшення частки високорентабельних видів
продукції, що дозволяють підвищити технікотехноло
гічний рівень підприємств інших галузей [2, c. 25].
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ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок, що науко
ва новизна дослідження полягає у виявленні тенденцій
та шляхів розвитку машинобудівної галузі через аналіз
її показників за минулі роки, цей аналіз та визначення
структурної динаміки підприємств машинобудування
проведений з метою подолання, мінімізації негативних
наслідків та недопущення їх у майбутньому. Результа
ти дослідження мають теоретичне та практичне зна
чення, оскільки можуть бути використані як основа ви
бору відповідних інструментів, методів та організа
ційних процедур задля розвитку підприємств машино
будування в Україні. У перспективних подальших нау
кових розробках цей напрям може бути використаний
для прогнозування основних показників фінансово —
господарської діяльності підприємств машинобудуван
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Парадигмою розвитку національних економік у се
редині ХХ ст. було створення промислової інфраструк
тури з умовою обов'язкової передачі її національним
монополіям.
Впроваджувалися великі проекти, а ризик перено
сився на міжнародні установи. Державна власність без
ясного розуміння природного ринковому терміну "ри
зик" заохочувала дотримання і підтримку "соціальних
цілей" за допомогою цінових субсидій і практики відсут
ності безробіття, які внесли значний вклад у фінансову
кризу суспільного ладу країн, сьогодні вступили в фазу
економічного розвитку.

www.economy.in.ua

Все це призвело до того, що сучасний розвиток па
ливноенергетичних балансів як усього світу, так і най
більших за величиною споживання енергоресурсів за
рубіжних країн, характеризується значними кількісни
ми і якісними змінами.
Так, тільки за останні 20 років світове споживан
ня енергії збільшилася майже в 2,6 рази, в тому числі:
вугілля приблизно в 1,5 рази, нафти в 4,3 рази, при
родного газу в 5,6 рази [2, c. 56—57]. Темпи зростан
ня світового споживання енергії залишаються висо
кими. В усіх промисловорозвинених країнах основ
на увага приділяється видобування та використання
первинних видів палива — нафти і природного газу,
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Таблиця 1. Основні показники Енергетичної Стратегії Німеччини до 2050 року
Показники
Частка ВДЕ у загальному кінцевому споживанні енергії
Частка ВДЕ у споживанні електроенергії
Скорочення споживання первинної енергії (порівняно з 2008 р.)
Скорочення споживання електроенергії (порівняно з 2008 р.)
Скорочення кінцевого енергоспоживання на транспорті
(порівняно з 2008 р.)
Скорочення викидів парникових газів (порівняно з 1990 р.)

2010
10%
20%
-5%
-1%

2012
18%
35%
-20%
-10%

2030
30%
50%
-30%
н.д.

2040
45%
65%
-40%
н.д.

2050
60%
80%
-50%
-25%

н.д.

-10%

н.д.

н.д.

-40%

-27%

-40%

-55%

-70%

-80%

Джерело: складено автором [1; 9].

внаслідок чого тут різко змінюється структура палив
ного балансу.
На сучасному етапі економічного розвитку і науко
вотехнічної революції особливо велике значення отри
мали масштаби і темпи зростання енергетичного секто
ра в структурі національної економіки.
У сучасних умовах дефіциту паливноенергетичних
ресурсів у світі, волатильністю цін на них та посилення
конкуренції найбільш актуальним та ефективним на
прямком підвищення ефективності роботи підприємств
енергетичної сфери є перехід виробничих процесів на
енергозберігаючі технології.
За оцінками фахівців, з початку XX століття кіль
кість енергії, що витрачається в розвинених країнах на
сільськогосподарське виробництво, зросла у 8—10
разів, а в промисловості — 10—12 разів [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях
вітчизняних науковців наявні значні напрацювання з пи
тань дослідження джерел фінансового забезпечення,
зокрема таких видатних економістів: Д. Василика, І. Гей
ця, В. Опаріна, А. Сомик, В. Родіонової, С. Юрія та
інших.
Однак, основна увага приділяється лише теоре
тичним засадам щодо визначення сутності, прин
ципів, механізмів та іншим окремим аспектам, при
цьому відсутнє комплексне розуміння особливостей
діяльності підприємств енергетичного сектора еко
номіки та їх потреб у стабільному фінансовому за
безпеченні.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою наукової статті є вивчення зарубіжного дос
віду та механізмів фінансування розвитку енергетики, а
також державної підтримки підприємств енергетично
го сектора.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Постійне зростання цін на газ й інші енергоносії,
а також залежність Німеччини від країнекспортерів,
що дала про себе знати й під час загострення
конфліктів глобальних та регіональних, стали приво
дом для нового витка дебатів про німецьку енергетич
ну політику. Нагальними темами дискусії є підтрим
ка стабільності системи змішаного енергозабезпечен
ня, стимулювання внутрішньо німецького виробниц
тва енергії за рахунок використання вугілля й альтер
нативних джерел енергії, а також регулювання й де
монополізація німецької газотранспортної системи
[4, с. 16—17].
Важливо відзначити, що підприємства енергетич
ного сектора в Німеччині фінансують банки й великі
корпорації, а не держава. Капітал DENA — Німець
кого енергетичного агентства — товариства з обме
женою відповідальністю — створене 2000 р. у Берліні,
що є федеральною структурою. Його засновниками є
Німеччина і фінансовий інститут Кредитне відомство
відновлення й розвитку (Kf). Це право ділиться по
рівну між федеральним урядом і банківською групою
Kf [4, c. 19].
Дилему енергетичної безпеки Німеччина намагаєть
ся вирішити шляхом енергозбереження й підтримки ста
більної системи змішаного енергозабезпечення. У тому
числі й державними дотаціями стимулюються екологічні
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альтернативні види енергії й видобуток бурого й кам'я
ного вугілля.
Енергетична Стратегія Німеччини до 2050 року
(прийнята у 2010 р.) передбачає повну відмову від вико
ристання атомної енергії до 2022 року [1]. Цей строк
(коротший за попередньо прийнятий) було встановле
но після аварії на японській АЕС Fukushima Daiichi у
березні 2011 року.
Реалізація даного плану почалася із зупинки 8 най
старіших АЕС Німеччини на рубежі 2010—2011 рр.
Відновлювані джерела енергії було визначено
енергетичною стратегією як основною складовою
структури енергопостачання країни у перспективі
до 2050 року. Також було розроблено законодавчі
механізми стимулювання розвитку ВДЕ та підви
щення енергоефективності. Дані механізми пропи
сані у програмі "Енергетичний перехід" (Energie
wende).
Основні цілі Енергетичної Стратегії Німеччини до
2050 р. представлено в таблиці 1. Закон про віднов
лювані джерела енергії 2012 року (EEG 2012) визнав
дані цілі обов'язковими. У 2050 році внесок ВДЕ до
загального кінцевого енергоспоживання має станови
ти 60%, до споживання електроенергії — 80%. При
цьому загальне споживання первинної енергії змен
шиться на 20% до 2020 р. та на 50% до 2050 р. від рівня
2008 р.
Проаналізуємо досвід Австрії, як однієї з найощад
ливіших країн Західної Європи.
Статистика свідчить, що австрійська промисловість,
яка дає близько 24% валового національного продукту
країни, споживає дещо більше як 30% електроенергії (це
частка від загального кінцевого обсягу споживання).
Оскільки більшість австрійських підприємств за місце
вими та європейськими вимірами є середніми й малими,
активно діє державна підтримка, а саме держава через
спеціальний банк фінансування комунальних екологіч
них інвестицій і консалтингових проектів виділяє феде
ральні субсидії. Ці кошти розподіляються по декількох
напрямах:
— підприємствам на охорону навколишнього сере
довища й енергозбереження (25%);
— інвестиції для обладнання ТЕЦ (від 10 до 20%);
— гранти на поліпшення теплових характеристик
старих будинків (25—30%) [7, с. 99].
Розглянемо досвід з управління фінансами під
приємств енергетичного сектора в Швеції. Уряд актив
но застосовує економічні стимули для популяризації
використання альтернативних і нетрадиційних джерел
енергії, а саме:
— звільнення строком на 5 років від енергетичного
податку;
— субсидії держави для реконструкції старих бу
динків (заміна казанів, утеплення тощо);
— спрощене одержання дозволів на будівництво
вітрових електростанцій.
Держава застосовує й адміністративні методи уп
равління. Це стосується великих заправних станцій, де
обов'язковим є продаж альтернативного палива, крім
традиційних бензину й дизельного пального. Основний
акцент зроблений на економічних методах керування —
податках, дотаціях й субсидіях, торгівлі квотами й елек
тричними сертифікатами.
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Ще однією особливістю шведської сфери енергети
ки, зокрема муніципалітетів, є централізоване опален
ня й охолодження приміщень, у тому числі офісних
місць загального користування людей (супермаркетів,
виставочних залів). Реалізується це все за рахунок ро
боти станцій теплових насосів. Сировиною у цьому ви
падку є потенціал землі й води. Прикладом може бути
станція у Стокгольмі, що забезпечує централізовано
теплом і холодом 400 тис. населення міста. У Швеції
неухильно зростає інтерес до теплових насосів потуж
ністю 25—40 кВт для багатоквартирних будинків або
офісів. Вони досить енергоефективні й зменшують
шкідливий вплив на навколишнє середовище. У країні
зараз діє більше як 500 тис. теплових насосів [3, c. 45—
46].
Нещодавно, у період 2010—2014 рр., діяла в
Швеції п'ятирічна програма з енергоефективності на
загальну суму 1350 млн шведських крон (156,2 млн
євро) або 270 млн шведських крон (31,2 млн євро) на
рік.
Діяльність у рамках цієї програми була спрямова
на на зміцнення регіональних і місцевих кліматичних
та енергетичних ініціатив, підтримку "зелених" впро
ваджень у державному секторі, заохочення малих і се
редніх підприємств до керування й перевірки їх енер
госпоживання, впровадження енергоефективних тех
нологій.
Крім того, Швеція продовжила дію програми підви
щення енергоефективності в енергоємній промисло
вості.
Загальний обсяг фінансування з державного бюд
жету в галузі енергоефективності становив близько 530
млн шведських крон (61,4 млн євро) на рік [1].
Також у 2015 році урядом Швеції було досягнуто
мети стати першою країною, яка відмовилася від викоп
ного палива. Зокрема було виділено фінансування за
рахунок держави [1]:
— 390 млн крон на рік на період 2017—2019 рр. на
сонячну електрогенерацію, з планами інвестувати 1,4
млрд крон в цілому;
— 50 млн крон на дослідження технологій зберіган
ня електроенергії;
— 10 млн крон на Smart grid (розумні мережі);
— 1 млрд крон на модернізацію житлових будівель
та підвищення їх енергоефективності;
— субсидії та інвестиції на підтримку розвитку "зе
леного" транспорту;
— збільшення фінансування проектів, пов'язаних зі
міною клімату у країнах, що розвиваються, зі збільшен
ням фонду до 500 млн крон.
Дуже цікавим є досвід Японії. Нафтова криза
1973 р., боляче вдаривши по Японії, гостро постави
ла питання про необхідність заощадження енергії.
Після 1973 р. енергозбереження стало одним з ос
новних напрямів енергетичної політики японської
держави [8]. Уживаються зусилля зі зниження енер
гоємності нових житлових будинків. Будівельні ком
панії, що дотримуються цих норм, стимулюються
більш вигідними умовами банківського кредитуван
ня [6, c. 169—170].
Енергетична політика стала одним з найважливіших
напрямків в економічній, науковотехнічній і соціальній
політиці уряду США. Так, останніми роками в держав
ному регулюванні процесу економії енергії використо
вувалися непрямі заходи впливу на формування цін на
нафту, що дозволили в підсумку вплинути на програми
економії енергії.
Багато урядів західних країн послабили податкові
важелі в сфері енергетики.
У США з 80х років введені пільгові умови оренди
ділянок континентального шельфу для приватного ка
піталу, що забезпечили високі доходи нафтовим ком
паніям. В інтересах великих компаній були проведені
такі заходи, як надання пільгових умов, тарифних ви
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лучень при транспортуванні нафти. Федеральний уряд
також звільнив нафтові компанії від тимчасово дію
чого податку на надприбутки нафтових компаній, вве
деного в зв'язку зі скасуванням контролю над внутр
ішніми цінами на нафту. Крім податкових пільг, для
заохочення впровадження програм по економії
енергії в промисловості державою давалися інвес
тиційні субсидії, прямі або непрямі процентні надбав
ки, амортизаційні знижки і багато іншого. Загальний
ефект від здійснення рекомендованих заходів щодо
економії енергії в США, за оцінками експертів МЕА,
склав в промисловості 10—15%, на транспорті 10—
20%, в житловопобутовому та торговельному секто
рах 40—50%.
У 2014 році Президент США Барак Обама запро
понував так звану "Всеосяжну Енергетичну Страте
гію". Одним з її ключових елементів є розвиток віднов
люваних джерел енергії, переважно "зеленої" елект
рогенерації. Зокрема, планується майже потроїти об
сяг виробництва електроенергії з ВДЕ — до 20% у 2030
році (без врахування гідроенергії). При цьому викиди
парникових газів на електростанціях США мають змен
шитись на 32% до 2030 р. Треба зазначити, що окремі
штати, наприклад, Каліфорнія, впевнено рухаються по
шляху досягнення 100% енергії з відновлюваних дже
рел [1].
Варто відзначити, що наразі Китай є одним з найк
рупніших інвесторів в секторі відновлюваної енергети
ки в світі. Кошти, виділені державою на розвиток "зеле
ної" енергетики у період 2011—2015 рр., складали 473
млрд доларів США. В результаті цього протягом ос
танніх п'яти років в країні спостерігався стрімкий ріст
електричних потужностей на ВДЕ, зокрема вітрових та
сонячних електростанцій. У 2013 році завдяки впровад
женню 13 ГВт сонячних фотоелектричних елементів
обсяг уведення нових потужностей на ВДЕ вперше пе
ревищив обсяг нових потужностей на викопних пали
вах.
Міжнародне енергетичне агентство зробило про
гноз розвитку світової енергетики, згідно з яким Китай
може досягти більше 960 ГВт на ВДЕ до 2040 року й за
довольнити за рахунок них майже 30% своєї потреби в
електроенергії. Згідно з іншим дослідженням, викона
ного Національним центром з відновлюваної енергети
ки Китаю у 2015 році, країна може покрити 85% загаль
ного виробництва електроенергії та 60% споживання
первинної енергії за рахунок ВДЕ до 2050 року [10].
У країнах, що активно розвиваються, у тому числі в
більшості країн Радянського Союзу, спостерігається
постійне і монотонне зростання попиту на енергетичні
ресурси. І населення, і споживання енергії на душу на
селення в них збільшуються швидше, ніж у розвинених
країнах. Інфраструктура в країнах, що розвиваються
країнах набагато менш енергетично ефективна і потре
бує реновації та розширенні (навіть за умови наявності
величезних досягнень, здійснюваних при перетворенні
інфраструктури енергетики країни, що розвивається,
типу гігантських кроків у напрямку до відновлюваної
енергетики).
Попередній десятирічний період передачі техно
логій шляхом прямої урядової підтримки (фінансуван
ня програм розвитку міжнародними установами типу
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
(EBRD), Африканського Банку Розвитку (ADB), Азіатсь
кого Банку Розвитку (ADB)), значною мірою вже завер
шено.
Світовий Банк переключив свою увагу і участь від
фінансування розвитку до політичних реформ, цілями
яких є "приведення цін до економічно обгрунтованих",
приватизація застарілого державного сектора, відкрит
тя ринків для міжнародних потоків приватного капіта
лу та прямих інвестицій.
Така лібералізація допускає наявність цілого ряду
протиріч між тактикою і стратегією. Якщо зростання і
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перенесення технологій плануються на довгострокову
перспективу, ринкова кон'юнктура може не забезпечи
ти стійкої середовища в тактичній перспективі.
Минула хвиля валютної девальвації завдала серй
озної шкоди приватним іноземним інвестиціям в сек
тори енергетик багатьох країн, знаходяться на стадії
становлення ринку і загальмувала нові потоки інвес
тицій [11].
Іноземні капітальні інвестиції піддалися сильному
впливу девальвованих потоків місцевих валют.
Рекомендовано короткострокову міжнародну стра
тегією для бізнесу, проте є продовження перебування
на цих ринках з довгостроковою метою пошуку і впро
вадження проектів, які розширять і посилять ваші
місцеві позиції при подальшому зниженні потреб у
зовнішніх інвестиціях.
ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних умовах розвитку в промислово розвину
тих країнах світу спостерігається чітка тенденція до зни
ження витрат на розвиток традиційних джерел енерге
тики, натомість держава активно підтримує розвиток
альтернативних джерел та програми енергозбережен
ня. Такі тенденції актуалізують питання пошуку та вдос
коналення джерел фінансування підприємств енерге
тичного сектора України з використання успішного
міжнародного досвіду, а саме:
— вдосконалення інституційноправового забезпе
чення функціонування енергетичного сектора України
та реформування деяких центральних органів виконав
чої влади, відповідальних за розвиток вітчизняної енер
гетики;
— вивчення можливостей та напрямів поступового
скорочення програм державної підтримки підприємств,
що виробляються традиційні джерела енергії на користь
програм розвитку відновлювальної енергетики;
— розвиток фінансових ринків, що має стати аль
тернативним і одночасно ефективним джерелом фінан
сування поточних та перспективних потреб вітчизняної
енергетики;
— вдосконалення державного фінансового контро
лю, насамперед за реалізацією програм розвитку в сфері
енергетики, що фінансуються міжнародними установа
ми в рамках програм здешевлення кредитів, надання
безповоротної фінансової допомоги, грантових про
ектів тощо.
У подальшому дослідженні варто проаналізувати
джерела фінансового забезпечення вітчизняних
підприємств енергетичного сектора та виявити супереч
ності у їх розвитку з метою їх усунення та виокремлен
ня перспективних шляхів розвитку.
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THE USE TECHNOLOGY OF COGNITIVE MODELING TO ASSESS CREDIT RISK ON AN EXAMPLE
BANK "OSCHADBANK"

У статті наводиться можливість застосування технології когнітивного моделювання в АТ "Ощадбанк".
Для побудови когнітивної моделі управління кредитними ризиком у банку був використаний ПК "ИГЛА",
проведений статистичний та динамічний аналіз моделі. Динамічний аналіз моделі дозволив визначити
фактори, які максимально впливають на рівень реалізації кредитного ризику в банківській установі.
In the article the possibility of cognitive modeling technology in JSC "Oschadbank". PC "IGBA" is used for
cognitive models of credit risk management in the bank, for statistical and dynamic analysis of the cognitive
model. Dynamic analysis of the model allowed us to determine the factors that affect the maximum level of
implementation of credit risk in the bank.
Ключові слова: технологія когнітивного моделювання, когнітивна карта, імпульсний процес, генерація
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Проблема управління ризиками в наш час є однією з
основних в теорії та практиці ведення банківської діяльності
в Україні. Зростання масштабів та ускладнення діяльності
банків, посилення конкуренції на ринку споживчого креди
тування, поява нових форм кредитних продуктів підвищу
ють вимоги до якості управління, основу якої складають
управлінські рішення. За цих умов моделі і методи прийняття
рішень по регулювання ризиків у діяльності підприємств
банківського сектора являють собою досить дієвий засіб
підвищення ефективності управління, що здатне забезпе
чити реалізацію прийнятої стратегії розвитку в окремому
банкові.
Основні проблеми реалізації процесу прийняття рішень
по управлінню ризиками в діяльності банків пов'язані з не
визначеністю, що є невід'ємною частиною даного процесу і
зумовлені, головним чином, людським фактором, недостат
ньою надійністю і кількістю інформації про стан зовнішнь
ого та внутрішнього середовища банку.
Необхідність розробки методів аналізу і моделювання
організації кредитного процесу в банку зумовлене необхід
ністю забезпечення якісного аналізу стану позичальника на
момент видачі кредиту, а також прогнозування можливості
повернення кредиту при найбільш раціональному викорис
танні ресурсів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Основи когнітивного моделювання та ряд прикладних
аспектів його використання висвітлено в працях таких нау
ковців, як: З.К. Авдєєва [1], Є.Є. Бізянов [2], Г.В. Горелова
[3], О.С. Данилова [4], Д.А. Коростелев [5], А.А. Кулініч [6],
В.І. Максимов [7], [8], Н.Б. Паклін, Е. Хрустальов [10] та
інших. Дослідження проблеми застосування когнітивних
технології в управлінні кредитним ризиком банківських
організацій проводиться в роботах Вандишевої Т.М. [11] та
Чефранової М.А. [12].
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основна мета статті — аналіз можливостей за
стосування технології когнітивного моделювання для оцін
ки рівня кредитного ризику на прикладі АТ "Ощадбанк".
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У моделі Вандишевої Т.М. [11] було виділено 10 основ
них ризиків, що призводять до повного та/або часткового
невиконання зобов'язань позичальником:
1. Ризик зловживань з боку позичальника. Під ризиком
зловживань з боку позичальника розуміємо ризик того, що
особа, яка отримує кредит, усвідомлено спотворює або
фальсифікує дані, що істотно впливають на рішення банку
про видачу кредиту.
2. Ризик зловживань з боку співробітників банку. Під
ризиком зловживань з боку співробітників банку розуміє
мо ризик того, що співробітник кредитної установи, який
має вплив на рішення банку про видачу кредиту, усвідомле
но спотворює або фальсифікує дані, що істотно впливають
на рішення банку про видачу кредиту; або вступає у змову з
позичальником, породжуючи також ризик зловживань з
боку позичальника, у власних цілях.
3. Нормативноправовий ризик. Під нормативнопра
вовим ризиком розуміємо ризик того, що законодавство, яке
стосується видач кредитів має прогалини або двоякі тлума
чення норм, що здатні привести до навмисного або ненав
мисного неповернення кредитів.
4. Ризик конкурентного середовища. Під ризиком кон
курентного середовища розуміємо ризик того, що підприє
мстваконкуренти позичальника можуть витіснити пози
чальника з займаної ніші в галузі або істотно скоротити його
частку законними або незаконними шляхами.
5. Ризик ліквідності кредитної організації. Під ризиком
ліквідності кредитної організації розуміємо ризик того, що
в силу незалежних від поведінки позичальника причин, кре
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Рис. 1. Згрупована когнітивна карта кредитного процесу

дитна організація істотно погіршить показник ліквідності,
що несприятливо позначиться на відносинах банкпозичаль
ник.
6. Інформаційний ризик. Під інформаційним ризиком
розуміємо ризик того, що доступ до інформації про пози
чальника, ринку, де він функціонує, умов функціонування
позичальника обмежений або закритий, що призводить до
неповного аналізу ситуації при вирішенні про видачу кре
диту.
7. Ризик форсмажорних обставин. Під ризиком форс
мажорних обставин розуміємо ризик настання форсма
жорних обставин: стихійних лих, страйків, військових дій і
т.п.
8. Ризик застави. Під ризиком застави розуміємо ри
зик погіршення стану або ліквідності предмета застави, чи
неправильної оцінки ринкової вартості предмета застави.
9. Макроекономічний ризик. Під макроекономічним
ризиком розуміємо погіршення макроекономічної ситуації
(порівняно з тією, що складалася на момент видачі креди
ту).
10. Ризик рентабельності бізнесу позичальника. Під
ризиком рентабельності бізнесу позичальника розуміємо
того, що рентабельність бізнесу суттєво скоротиться після
видачі кредиту (якщо не врахована сезонність бізнесу або
бізнесплан складений позичальником некоректно і т.п.)
Цей перелік не є класифікацією всіх банківських ри
зиків. Він складений на основі опитування експертів, що
працюють у цій сфері, і дозволяє висвітити всі ті аспекти
банківських ризиків, які максимально впливають на процес
кредитування.
Описані ризики, згідно концепції, породжуються різни
ми факторами, до яких можна віднести наступні:
— зміни законодавства, нормативної бази, що су
проводжують процес кредитування;
— зміни конкурентного середовища в галузі;
— зміни попиту на продукцію позичальника;
— неправильна оцінка майбутніх фінансових потоків
позичальником;
— особистісні якості керівників, співробітників підприє
мствапозичальника;
— недостатність диверсифікації кредитного портфеля
банку;
— невиконання обов'язкових нормативів банком;
— неефективна система оцінки ризиків, затверджена в
банку;
— неможливість доступу до інформації, що характери
зує галузь позичальника;
— неефективність роботи служби безпеки банку.
Якщо взяти за основу систему оцінки кредитного ризи
ку, що прийнята в тому чи іншому банку, і проаналізувати
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всі можливі взаємозв'язки факторів, що впливають на ве
личину кредитного ризику і відображені на когнітивній
карті, то можна виявити 6701 шлях впливу. Такий об'ємний
сценарій розвитку подій є досить трудомістким с точки зору
аналізу, який, врешті решт, може виявитися неефективним
з управлінської точки зору. В цілому, когнітивна карта, що
побудована з урахуванням абсолютно всіх факторів впливу
є досить розгорнутою і процес її аналізу є досить праце
містким та складним.
Тому цілком логічним є групування однорідних фак
торів в наступні групи (рис. 1):
— законодавство стосовно процесу кредитування;
— макроекономічні фактори;
— форсмажорні обставини;
— внутрішні чинники комерційного банку, що визнача
ються завданнями діяльності;
— фактори, що характеризують галузь у цілому;
— якість позики та якість управління позичальника;
— внутрішні чинники комерційного банку, пов'язані зі
співробітниками;
— рівень реалізації кредитного ризику.
Всі перераховані фактори та ризики моделі корелю
ють між собою. В якості вхідних даних для проведення
моделювання на побудованій когнітивній карті управлін
ня кредитним ризиком в АТ "Ощадбанк" були отримані
експертні оцінки, що встановили взаємозв'язок між
рівнем кредитного ризику та факторами, що на нього
впливають (табл. 1).
У цій моделі існує 4 некеровані концепти (екзогенні фак
тори моделі) і 3 керовані концепти (ендогенні фактори). 1
вершинаконцепт "рівень реалізації кредитного ризику" є
цільовим.
Окрім впливу на рівень кредитного ризику джерел фак
торів, частина з них корелюють між собою. Ступінь впливу
вершинконцептів одна на одну також була оцінена експер
тно співробітниками АТ "Ощадбанк" (оцінки проводилися
на основі фінансової звітності банку, звітності НБУ про стан
банківської сфери в цілому та ін. (табл. 2).
Для генерації альтернатив розвитку процесу кредиту
вання було використано ПК "Игла"[12].
В якості аналітичних показників для процесу кредиту
вання в АТ "Ощадбанк" на основі транзитивнозамкнутої
матриці впливів концепту на концепт розрахуємо консонанс
та дисонанс когнітивної карти (табл. 3). Консонанс визна
чає, наскільки погоджено присутність концептів в модель
ованій системі (міра різності між позитивним та негатив
ним впливом). Дисонанс — наскільки аргументованим є
вплив системи на кожний із концептів.
Виходячи з таблиці 3, можна сказати, що консонанс
впливу концептів на система приймає значення віз 0,92 до
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Таблиця 1. Оцінка впливу факторів на рівень кредитного ризику АТ "Ощадбанк"

Джерела факторів ризику

Законодавство стосовно процесу кредитування
Макроекономічні фактори
Форс-мажорні обставини
Внутрішні чинники комерційного банку, що визначаються
завданнями діяльності
Фактори, що характеризують галузь в цілому
Якість позики та якість управління позичальника
Внутрішні чинники комерційного банку, пов’язані зі
співробітниками

Ступінь впливу факторів кредитного ризику на стабільність функціонування
підприємства (експертна оцінка [0:1])
Низька
Середня
Висока
([0,1;0,3])
([0,4;0,7])
([0,8;1])
0,4
0,3
0,2

0,7
0,9
0,8
0,9

Таблиця 2. Ступінь впливу вершинQконцептів у когнітивній матриці кредитного процесу

0
0,7
0,7
-0,5
0,7
0,4

0
0
0,6
0,15
0,3
0

0
0,6
0
-0,8
0,45
0

0
0
0
0
0
0

0,2
0,5
0,5
-0,5
0
0

0
0,6
0,1
-0,4
0
0

Рівень
реалізації
кредитного
ризику
-0,7
-0,4
0,3
0,2
-0,9
-0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0,7

0

0

0

0

0

0,55

0

Внутрішні
фактори
Внутрішні фактори
Законодавство
Макроекономічні фактори
Форс-мажор
Галузь
Позика
Рівень реалізації кредитного
ризику
Співробітники банку

Макроекономічні
фактори

Законодавство

Форсмажор

Галузь

Позика

Співробітники
банку
0,3
0,3
0,65
0,25
0
-0,2

1,0. Тобто, присутність абсолютно всіх концептів в системі
є логічним та погодженим (це також можна пояснити про
цедурою попередньої верифікації моделі шляхом видален
ня факторів, що породжують дисонанс).
Показник консонансу виражає міру довіри до знаку і
силі впливу (чим вище консонанс, тим переконливіше дум
ка). Тобто, чим вище ступінь консонансу концептів з систе
мою, і системи з концептом, тим на думку експерта щодо
цього концепту, взаємозв'язку його з іншими концептами,
впливом його на цільовий концепт є апробованим і спираєть
ся на реально існуючі економічні/соціальні/політичні/юри
дичні та ін. чинники.
Для отримання прогнозу розвитку ситуації при реа
лізації різних альтернатив використовується математичний
апарат імпульсних процесів, який дозволяє прогнозувати
значення концептів в дискретні моменти часу.
Модель імпульсного процесу для когнітивної карти про
цесу кредитування була запропонована в [13, c. 14].
Для побудованої когнітивної карти кредитного проце
су була використана наступна модифікація імпульсного
процесу, яка була запропонована в [14, c.107]:

— зовнішній вплив на ei в момент часу
;
— керуючий вплив на ei в момент часу
;
інтенсивність впливу між концептами ei, ej і
pj(t)— зміна значення ej в момент часу t; Т — операція Т
норми (використовується добуток); S — операція норми (ви
користовується Sнорма Лукасевича).
Початкові значення некерованих (екзогенних) кон
цептів були задані виходячи зі статистичних значень показ
ників за попередній рік (табл. 4).
Ймовірності концепту "форсмажорні обставини" при
своєно ймовірний показник в розмірі 50%.
Ймовірність концепту "співробітники банку" була оці
нена на рівні мінімального, оскільки в АТ "Ощадбанк" про
водиться активна програма служби безпеки зі зниження
ймовірності махінацій з боку співробітників.
Дана когнітивна модель призначена для оцінки впливу
зовнішніх та внутрішніх факторів на кредитний ризик бан
ку і дозволяє використовувати існуючу технологію когні
тивного моделювання для дослідження причиннонаслідко
вих зв'язків.
Для дослідження рівня кредитного ризику в АТ "Ощад
банк" доцільно використовувати сценарний аналіз.
Припустимо, що існує два сценарії розвитку подій: "кри
(1)
зовий", при якому відбувається скорочення кредитного пор
— значення концепту e i в момент часу; тфелю банку з рівня 94 млрд грн. до рівня 65 млрд грн. та
де
— значення концепту ei в момент часу (t+1); "політичний", при якому відбувається зміна значення кон
Таблиця 3. Основні статистичні показники когнітивної моделі кредитного процесу

Внутрішні
фактори
Законодавство
Макроекономі
чні фактори
Форс-мажор
Галузь
Позика
Рівень
реалізації
кредитного
ризику
Співробітники
банку

Показник
централізації
консонансу

Показник
централізації
впливу

Спільний
показник
взаємного
консонансу
концепту і
системи

0,00

-0,08

0,25

1,00

0,28

0,09

-0,08

0,19

1,00

0,08

-0,22

0,00

-0,08

-0,22

1,00

0,08

0,00
0,00
0,00

0,03
0,13
-0,06

0,22
0,09
0,00

0,00
-0,08
0,00

-0,19
0,03
-0,06

1,00
1,00
1,00

0,00
0,08
0,00

0,00

0,00

0,03

0,22

0,00

-0,19

1,00

0,00

0,00

0,33

0,00

-0,19

0,33

0,19

1,00

0,33

Дисонанс
впливу
концепту
на
систему

Дисонанс
впливу
системи
на
концепт

Вплив
концепту
на
систему

0,08

0,00

0,25

1,00

0,08

0,00

1,00

0,08

0,00

1,00
0,92
1,00

1,00
1,00
1,00

0,00
0,08
0,00

1,00

1,00

1,00

0,67

Консонанс
впливу
концепту
на систему

Консонанс
впливу
системи на
концепт

0,92

1,00

0,92
0,92
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Вплив
системи
на
концепт

Спільний
показник
взаємного
дисонансу
концепту
і системи
0,08
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Таблиця 4. Статистичні значення вхідних показників когнітивної моделі
Реальне
значення
153,10
млрд грн.
(станом на
01.02.2016)

Min
значення
0

Законодавство,
що регулює
процес
кредитування

2578
законодавчий акт
(станом на
01.02.2016)

0

7000

Макроекономічн
і фактори
(номінальний
ВВП за рік)

1979.45
млрд грн.
(на
01.01.2016 )

225,8
(обсяг
ВВП в
202 році)

2500 млрд грн.

Форс-мажорні
обставини

Ймовірнісна
величина
[0;1]

0

1

Галузь (ступінь
конкуренції в
галузі)

На
1.09.2016
– 100
банків (із
них – 25 з
іноземним
капіталом)

50

225

Позика (оцінка
якості
позичальника на
основі
скорингової
системи
Нацбанку)

від 1,05

1,05

3,57

Співробітники
банку
(ймовірність
махінацій з боку
співробітників)

Ймовірнісна
величина
[0;1]

0

1

Реалізація
кредитного
ризику

Ймовірнісна
величина
[0;1]

0

1

Фактор
Внутрішні
фактори (обсяг
кредитного
портфеля АТ
«Ощадбанк»)

Max значення
≈230 млрд грн.
(обсяг
кредитного
портфеля
АТ Приватбанк
на 31.03.2016)

Градація в «реальних величинах»
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий

цепту "форс мажорні обставини" з рівня середній (ймо
вірність виникнення форсмажорних обставин дорівнює
50%) до високого рівня (ймовірність виникнення форсма
жору підвищується до 80%).
Зміна значень вершинконцептів моделі відображено в
таблиці 5.
При дослідженні сценаріїв розвитку ситуації можна
відмітити, що в кожному із сценаріїв розвитку змінювалися
3—4 концепти з 7ми концептів моделі.
Управління цільовим концептом "реалізація кредитно
го ризику" з рівня "високий" до рівня "середній" може
здійснюватися шляхом зміни значень концептів "законодав
ство", "форсмажорні обставини", "внутрішні чинники", "га
лузь", "співробітники". Частина з цих концептів є регульо
ваними (наприклад, "галузь", "співробітники") і банк може
розробляти комплекси заходів з регулювання значень цих
концептів, частина є екзогенними факторами (законодав
ство, форсмажорні обставини).

100

[0;33]
(33;66]
(66;99]
(99;132]
(132;165]
(165;198]
(198;230]
[0;1000]
(1000;2000]
(2000;3000]
(3000;4000]
(4000;5000]
(5000;6000]
(6000;7000]
[225,8;550.8]
(550,8; 875,8]
(875,8; 1200,8]
(1200,8;1525,8]
(1525,8;1850,8]
(1850,8;2175,8]
(2175,8;2500]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[50;75]
(75;100]
(100;125]
(125;150]
(150;175]
(175;200]
(200;225]
[1,05;1,41]
(1,41;1,77]
(1,77;2,13]
(2,13;2,49]
(2,49;2,85]
(2,85;3,21]
(3,21;3,57]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]

Значення за шкалою ПК «ИГЛА»
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий
дуже низький
низький
нижче середнього
середній
вище середнього
високий
дуже високий

[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]
[0;0,1429]
(0,1429;0,2858]
(0,2858;0,4287]
(0,4287;0,5716]
(0,5716;0,7145]
(0,7145;0,8574]
(0,8574;1]

ВИСНОВКИ
На основі генерації альтернатив розвитку ризикових
ситуацій, раціональним вирішенням цієї проблеми є вико
ристання блоку підтримки прийняття рішень, структурне
уявлення якого дозволяє проводити якісний аналіз кредит
ного ризику і знижувати вартість витрат банку, що дає
можливість особі що приймає рішення перебувати в
постійній взаємодії із зовнішнім і внутрішнім середовищем
організації і коригувати кредитну політику в залежності
від різних змін.
Крім того, використання побудованої когнітивної мо
делі процесу кредитного ризику і основних його джерел
виникнення в процесі управління дозволяє:
— визначити сукупність основних чинників виникнен
ня кредитного ризику з урахуванням особливостей функ
ціонування банку у зовнішньому середовищі за допомо
гою структуризації знань експерта в досліджуваній га
лузі;
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Таблиця 5. Зміна значень вершинQконцептів моделі при зниження цільового значення концепту
"реалізація кредитного ризику"
Концепт
Законодавство стосовно процесу кредитування
Макроекономічні фактори
Форс-мажорні обставини
Внутрішні чинники комерційного банку, що визначаються
завданнями діяльності
Фактори, що характеризують галузь в цілому
Якість позики та якість управління позичальника
Внутрішні чинники комерційного банку, пов’язані зі
співробітниками

— оперативно враховувати умови швидкої мінливості
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприє
мства.
У цілому, в даній статті продемонстровано переваги ви
користання когнітивного моделювання при вирішенні при
кладних задач у процесі прийняття рішень у менеджменті
АТ "Ощадбанк", а саме розв'язання всього різноманіття
проблем управління на основі однієї моделі, легкість адап
тації моделі до змін в економічній системі або її зовнішньо
му середовищі.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ
НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ В
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PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF NONPSTANDARD FORMS OF EMPLOYMENT
IN INNOVATIVE FIELDS OF ACTIVITY

Метою статті є розроблення рекомендацій щодо розвитку нестандартних форм зайнятості з метою
активізації інноваційної діяльності.
У результаті дослідження було розроблено Програму розвитку нестандартних форм зайнятості на
рівні підприємства, яка містить пропозиції щодо розвитку та застосування нестандартних форм зайняP
тості в інноваційних сферах діяльності залежно від завдань підприємства: виконання роботи, яка потреP
бує спеціальних умінь та навичок; потреба у сучасних знаннях та працівниках, які швидко адаптуються
до змін; оптимізація діяльності підприємства. Запропонована Програма розвитку нестандартних форм
зайнятості на рівні підприємства дасть змогу раціонально використовувати трудовий потенціал та залуP
чати талановитих професіоналів, що, в свою чергу, підвищить ефективність інноваційної діяльності. На
регіональному рівні можна очікувати на зниження рівня безробіття та дисбалансу між попитом та проP
позицією робочої сили.
The purpose of article is to prepare recommendations for the development of nonPstandard forms of
employment in order to stimulate innovation activity.
As a result of research, development Program of nonPstandard forms of employment at the enterprise level
was prepared, which includes proposals for the development and use of nonPstandard forms of employment in
innovative areas depending on the objectives of the enterprise: the job that requires special skills and abilities;
the need for advanced knowledge and workers who quickly adapt to changes; optimization of the enterprise.
The offered development program of nonPstandard forms of employment at the enterprise level will allow to use
rationally labor potential and to attract talented professionals that, in turn, will increase efficiency of innovative
activities. At the regional level it is possible to expect decline in unemployment and an imbalance between the
demand and supply of a labor power.
Ключові слова: нестандартні форми зайнятості, трансформація зайнятості, ефективність інновацій
ної діяльності.
Key words: nonstandard forms of employment, transformation of employment, efficiency of innovative activity.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глибинна трансформація зайнятості, яка відбувається
на вітчизняному ринку праці, характеризується появою не
стандартних форм зайнятості, які поступово стають не
від'ємною частиною соціальнотрудових відносин. Тому
важливим є не тільки поширення нестандартних форм зай
нятості, а й створення відповідних умов для їх розвитку, що
сприятимуть підвищенню ефективності інноваційної діяль
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Чимало вітчизняних та іноземних науковців займалися
дослідженням теоретичних і прикладних аспектів регулю
вання нестандартної зайнятості. Серед таких науковців:
І. Гнибіденко, О. Грішнова, Р. Колосова, І. Кравченко,
А. Колот, Е. Лібанова, Н. Лук'янченко, І. Новак, О. Новіко
ва, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюх, М. Семикіна та інші.
Проте й досі залишаються малодослідженими питання, по
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в'язані з розробленням рекомендацій щодо розвитку нестан
дартних форм зайнятості з метою активізації інноваційної
діяльності.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розроблення рекомендацій щодо роз
витку нестандартних форм зайнятості з метою активізації
інноваційної діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назвемо низку причин доцільності поширення нестан
дартних форм зайнятості:
— залучення та закріплення на підприємстві таланови
тих професіоналів, які проживають у віддалених районах
або за кордоном;
— задоволення потреби у мобільній робочій силі, яка
готова приступити до виконання своїх функціональних обо
в'язків у найкоротший строк;
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вого органу як представників інтересів
трудового колективу, а також психоло
га. Завданням комісії має бути реаліза
ція Програми.
Отже, розглянемо більш детально
2. Вибір тих форм нестандартної зайнятості, які підходять найбільше, враховуючи форму
Програму розвитку нестандартних
власності, розмір, вид економічної діяльності, фінансовий стан підприємства та ін.
форм зайнятості на рівні підприємства.
Перший пункт реалізації Програ
3. Розробка пропозицій щодо розвитку та застосування нестандартних форм зайнятості
ми — дослідження та аналіз наявних
форм нестандартної зайнятості, розг
4. Аналіз штатного розпису та вибір професій, до яких можливо та доцільно застосувати ту ляд переваг та недоліків кожної з них.
До нестандартних форм зайнятості
чи іншу форму нестандартної зайнятості
належать такі її різновиди:
— зайнятість на умовах неповного
5. Доведення інформації до відома працівників. Проведення опитування та дослідження
робочого часу або неповна зайнятість;
думки працівників щодо застосування нестандартних форм зайнятості в їхній роботі.
— зайнятість на умовах строкових
Робота психолога з працівниками
трудових договорів;
— тимчасова, непостійна зайня
тість;
6. Аналіз відповідей працівників та прийняття рішення
— запозичена праця (лізинг, аут
стафінг);
7. Запровадження нестандартних форм зайнятості на випробувальний строк (приміром на
— вторинна зайнятість;
3 місяці)
— дистанційна зайнятість;
— зайнятість на основі договорів
цивільноправового характеру;
8. Аналіз результатів діяльності після закінчення випробувального строку запровадження
— неформальна зайнятість, зокре
нестандартних форм зайнятості. Опитування працівників
ма самозайнятість;
— незареєстрована зайнятість у
9. Прийняття рішення щодо запровадження відповідної нестандартної форми зайнятості формальному секторі.
на підприємстві
Кожна з форм нестандартної зай
нятості може як сприяти, так і пере
шкоджати підвищенню ефективності
Рис. 1. Програма розвитку нестандартних форм зайнятості
інноваційної діяльності на підпри
на рівні підприємства
ємстві. Тому завдання комісії — роз
Джерело: складено автором.
глянути всі можливі варіанти розвитку
— задоволення потреби у працевлаштуванні окремих подій і обрати найбільш підходящий відповідно до постав
категорій працівників, для яких традиційна зайнятість з леної мети та можливостей застосування на конкретному
будьяких причин неможлива (матері у відпустці по догля підприємстві.
Для того, щоб краще зрозуміти необхідність застосу
ду за дитиною, домогосподарки, студенти, молодь, люди з
обмеженими фізичними можливостями, пенсіонери, вання нестандартних форм зайнятості на підприємстві, ско
ристаємося методом SWOTаналізу.
іммігранти та ін.);
SWOTаналіз застосування нестандартних форм зайня
— стабілізація економіки в кризових умовах (на держав
ному рівні — зниження рівня безробіття, а на організацій тості наведено в таблиці 1.
Беручи до уваги сильні та слабкі сторони застосування
ному — можливість оптимізації витрат на персонал, збері
нестандартних форм зайнятості на підприємстві, потенційні
гаючи його в штаті та уникаючи звільнення працівників).
Як свідчать результати дослідження1, більше 80% рес можливості та загрози, можна сформувати загальну стра
пондентів вважають, що нестандартні форми зайнятості є тегію подальшого розвитку нестандартних форм зайнятості
більш ефективними та зручними в порівняні зі традиційни в Україні. На нашу думку, для того, щоб отримати позитивні
ми формами зайнятості. Крім того за допомогою інструмен наслідки від застосування нестандартних форм зайнятості,
тарію рангової кореляції було підтверджено прямий і висо насамперед необхідно створити всі умови для їх функціо
кий рівень зв'язку (ρ = 0,88) між показником трансфор нування, тобто забезпечити нагальні для їх впровадження
мації соціальнотрудових відносин зайнятості та показни ресурси (фінансові, кадрові, матеріальнотехнічні тощо); по
стійно проводити аналіз змін у соціальнотрудових відно
ком ефективності інноваційної діяльності.
У процесі дослідження підприємств радіоелектронної синах; вдосконалити наявні нормативноправові докумен
промисловості з'ясовано, що приватні підприємства більш ти; вивчити досвід інших країн світу з питань впровадження
схильні до використання нестандартних форм зайнятості нестандартних форм зайнятості та розробити програму за
ніж державні. Проте показники використання таких форм стосування іноземного досвіду до українських реалій із за
зайнятості все ще залишаються на низькому рівні. Оскіль лученням науковців та висококваліфікованих, компетент
ки, як підтвердили результати дослідження, правильне зас них, талановитих працівників.
Другий пункт Програми передбачає вибір тих форм не
тосування нестандартних форм зайнятості сприяє підви
щенню ефективності інноваційної діяльності, то актуалі стандартної зайнятості, які підходять найбільше, врахову
зується потреба в розробці Програми розвитку нестандар ючи форму власності, розмір підприємства, вид економіч
тних форм зайнятості (далі — Програма) з метою розши ної діяльності, фінансовий стан підприємства, потребу у
рення їх застосування, ефективного використання робочо працівниках відповідних категорій і професійних груп та ін.
Неформальна та незареєстрована зайнятості виключа
го часу та трудового потенціалу працівників, а також уник
нення зловживань з боку керівників та порушення трудо ються з Програми, оскільки використання таких форм зай
нятості суперечать чинному законодавству.
вого законодавства.
Нами обрано такі форми нестандартної зайнятості: непов
Програма розвитку нестандартних форм зайнятості на
на зайнятість, зайнятість на умовах строкових трудових дого
рівні підприємства наведена на рисунку 1.
Принциповим питанням у реалізації Програми має бути, ворів, тимчасова зайнятість, запозичена праця (лізинг, аут
поперше, обов'язкове письмове оформлення трудового до стафінг), вторинна зайнятість, дистанційна зайнятість, зай
говору, додержання вимог чинного законодавства, поло нятість на основі договорів цивільноправового характеру.
Третій пункт Програми — розробка пропозицій щодо
жень колективних угод та колективного договору, подру
розвитку та застосування нестандартних форм зайнятості.
ге, виключно добровільний характер.
Нами розроблено пропозиції щодо розвитку та засто
Для реалізації Програми пропонуємо створювати ком
ісію у складі: голови комісії — директора, членів комісії — сування нестандартних форм зайнятості в інноваційних
заступників директора, начальників відділу кадрів чи зас сферах діяльності залежно від завдань підприємства (табл.
тупника директора з персоналу, представників профспілко 2).
1. Дослідження та аналіз наявних форм нестандартної зайнятості, розгляд переваг та
недоліків кожної з них

_____________________________________

1
Дослідження проводилось на 8 підприємствах радіоелектронної промисловості з метою виявлення змін, які відбуваються в
системі соціально трудовихвідносин. Анкетуванням було охоплено 499 респондентів, які обіймають посади, що належать до кате
горії керівників та професіоналів, мають повну вищу освіту.
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

ЗОВНІШНІ
ФАКТОРИ

Таблиця 1. SWOTQаналіз застосування нестандартних форм зайнятості на підприємстві
МОЖЛИВОСТІ
«O» — OPPORTUNITIES
1. Швидке та ефективне реагування на зміни попиту та
пропозиції на ринку праці.
2. Покращення іміджу компанії.
3. Зниження рівня безробіття.
4. Залучення компетентних професіоналів.
5. Можливість збереження робочих місць і створення нових.
6. Підвищення конкурентоспроможності підприємства.
7. Покращення фінансових і економічних показників
СИЛЬНІ СТОРОНИ
«S» — STRENGTH
1. Оптимізація витрат на персонал.
2. Регулювання робочого часу з урахуванням економічної
ситуації на підприємстві.
3. Зростання продуктивності праці.
4. Мінімізація проблем виходу на пенсію працівників
шляхом переходу від повної зайнятості до її нестандартних
форм.
5. Можливість задовольняти потреби окремих працівників у
поєднанні роботи з виконанням інших соціальних обов’язків.
6. Скорочення собівартості продукції.
7. Зосередження уваги на основному бізнесі.
8. Гнучкість кадрової політики

ЗАГРОЗИ
«T» — THREATS
1. Недосконалість законодавчої бази.
2. Відсутність соціального захисту працівників.
3. Відсутність контролю за безпекою робочого місця.
4. Загроза витоку конфіденційної інформації

СЛАБКІ СТОРОНИ
«W» — WEAKNESS
1. Зниження вмотивованості та лояльності персоналу.
2. Послаблення зв’язків у колективі та низький рівень
корпоративної культури.
3. Неможливість виконання певних робіт дистанційно.
4. Зниження якості продукції (послуг)

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3, с. 83—85].

Перше завдання — виконання роботи, яка потребує
спеціальних умінь та навичок з метою створення тимчасо
вих проектних груп і/або нових продуктів (послуг).
Реалізація такої пропозиції передбачає ефективну
співпрацю підприємства з Державною службою зайнятості
або рекрутинговими агентствами. Співпраця з Державною
службою зайнятості дасть змогу отримати інформацію про
працівників різної кваліфікації, які бажають отримати ро
боту з використанням нестандартних форм зайнятості не
тільки в рамках регіону, а й всієї країни загалом. Рекрутин
гові агентства виконують роль посередника між роботодав
цем і особами, які шукають роботу.
Друге завдання передбачає потребу в сучасних знаннях
та працівниках, які швидко адаптуються до змін.
Інноваційний потенціал молоді охоплює комплекс ха
рактеристик: сучасні знання, розвинуті інтелектуальні
здібності, здатність до оволодіння новими знаннями, до ге
нерації та реалізації нових ідей, до постійного саморозвит
ку, готовність брати участь в інноваційних процесах, швид
ка адаптація до змін.
На нашу думку, ефективним методом реалізації такої
пропозиції буде співпраця з вищими навчальними заклада
ми.

Оскільки сьогодні роботодавці зацікавлені у тому, щоб
молодий фахівець володів необхідними компетенціями та
мав досвід роботи, то підприємства мають брати активну
участь у підготовці таких фахівців. З цього погляду важли
вими є такі напрями:
— співпраця з вищими навчальними закладами щодо
організації практик і стажування;
— участь фахівців підприємств у розробці навчальних
планів і програм;
— працевлаштування студентів під час навчання;
— розробка програми адаптації та кар'єрного зростан
ня молодих фахівців на підприємстві.
Третє завдання — це оптимізація діяльності підприєм
ства. Нами виокремлено два випадки, за яких можливо ви
користати таку пропозицію: економія коштів у період кри
зи та раціональне використання робочого часу, трудового
потенціалу.
У період кризи з метою збереження кваліфікованих
працівників та уникнення значних матеріальних виплат у
зв'язку з вивільненням працівників велика кількість робо
тодавців використовує таку нестандартну форму зайнятості
як неповна зайнятість. У випадку вимушеної неповної зай
нятості, важливим є використання скороченої тривалості

Таблиця 2. Пропозиції щодо розвитку та застосування нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах
діяльності залежно від завдань підприємства
Завдання підприємства
1. Виконання роботи, яка
потребує спеціальних умінь
та навичок:

Категорії
персоналу
Керівники,
професіонали,
фахівці

Переваги для
працівників
Можливість отримати
роботу

–

створення тимчасових
проектних груп

–

створення нових
продуктів (послуг)

2. Потреба у сучасних
знаннях та працівниках, які
швидко адаптуються до змін

Фахівці, які
навчаються або
тільки но
закінчили
навчання

Можливість суміщати
навчання та роботу.
Можливість
отримання роботи

Форми нестандартної
зайнятості
Зайнятість на умовах
строкових трудових
договорів, запозичена
праця (лізинг),
вторинна зайнятість,
дистанційна зайнятість,
зайнятість на основі
договорів цивільноправового характеру
Неповна зайнятість,
дистанційна зайнятість

Реалізація завдань

–

співпраця з Державною
службою зайнятості України;

–

співпраця з
рекрутинговими агентствами;

–

забезпечення гідних умов
праці та гідної винагороди

–

співпраця з Державною
службою зайнятості України;

–

співпраця з вищими
навчальними закладами;

–

забезпечення гідних умов
праці та гідної винагороди
3. Оптимізація діяльності
підприємства:

–

економія коштів у період
кризи;

–

раціональне використання
робочого часу
Джерело: складено автором.
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Різні групи
професій

Можливість
збереження робочого
місця.
Можливість суміщати
навчання/
сім’ю та роботу

Неповна зайнятість,
дистанційна зайнятість

–

виконання пунктів
програми 4-9
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робочого часу й відповідної оплати відпрацьованому часу,
а також узгодження цих питань з представником трудово
го колективу (профспілковим органом).
Відповідно до трудового законодавства неповний робо
чий час може встановлюватися як з ініціативи роботодав
ця, так і з ініціативи працівника за погодженням із робото
давцем, оформлюється відповідним наказом по підприєм
ству. Такий режим роботи може встановлюватися за уго
дою між працівником і власником як під час прийняття на
роботу, так і згодом (ч. 1 ст. 56 КЗпП). Неповний робочий
час з ініціативи роботодавця установлюється у зв'язку зі
змінами в організації виробництва та праці, що вважається
зміною істотних умов праці, згідно із ч. 3 ст. 32 КЗпП. Про
зміну істотних умов праці, зокрема, установлення чи ска
сування неповного робочого часу, працівник повинен бути
повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.
Другий випадок передбачає переведення працівників на
нестандартні форми зайнятості з метою раціонального ви
користання робочого часу та трудового потенціалу.
Використання дистанційної зайнятості як однієї з форм
нестандартної зайнятості, не тільки означає можливість
працювати вдома, але й сприяє забезпеченню більш гнучко
го підходу працівника до виконання своїх функцій, оскіль
ки він може оптимізувати використання робочого часу.
Також за допомогою нестандартних форм зайнятості
(добровільна неповна зайнятість) можна розв'язати пробле
ми зайнятості жінок, людей передпенсійного та пенсійного
віку, осіб з інвалідністю.
Неповний робочий час з ініціативи працівника встанов
люється для таких категорій працівників:
— вагітної жінки (ч. 1 ст. 56 КЗпП);
— жінки, яка має дитину віком до 14ти років або дити
нуінваліда, у т.ч. таку, що перебуває під її опікою (ч. 1 ст.
56 КЗпП);
— жінки, що доглядає за хворим членом сім'ї відповід
но до медичного висновку (ч. 1 ст. 56 КЗпП);
— батька, який виховує дітей без матері (у т.ч. у разі
тривалого перебування матері в лікувальному закладі) (ст.
1861 КЗпП);
— опікунів (піклувальників) (ст. 1861 КЗпП);
— одного з прийомних батьків, одного з батьківвихо
вателів (ст. 1861 КЗпП);
— жінки в період перебування у відпустці для догляду
за дитиною. Це право поширюється також на батька дити
ни, інших родичів, які фактично доглядають за дитиною в
період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною (ч.
4 ст. 18 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. №
504/96ВР);
— осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності
(ст. 172 КЗпП) [4].
Четвертий пункт Програми передбачає аналіз штатно
го розпису та вибір професій, для яких можливо застосувати
ту чи ту форму нестандартної зайнятості. Для радіоелект
ронної промисловості характерні специфічні та унікальні
види робіт, тому залучення висококваліфікованих праців
ників (інженеррадіоелектронік, інженерпрограміст, інже
нерконструктор, інженер автоматизованих систем керу
вання, інженертехнолог та ін.) є просто необхідністю. Ос
кільки такі працівники є високооплачуваними, тому трима
ти їх у штаті підприємства не завжди є змога.
П'ятий пункт Програми — це доведення інформації до
відома працівників. Проведення опитування та дослідження
думки працівників щодо застосування нестандартних форм
зайнятості в їхній роботі. Важливо передбачити роботу пси
холога з працівниками.
Для того, щоб провести опитування ми пропонуємо роз
робити анкету, яка б не тільки допомогла з'ясувати чи по
годжується працівник з пропозицією комісії, а й дала мож
ливість працівнику самому зрозуміти доцільність її запро
вадження. Звичайно, перед опитуванням представники
підприємства роз'яснюють своє бачення з цього приводу,
наводять аргументи, переваги та недоліки для кожної зі
сторін.
Як справедливо зазначає О. Сафарова, оцінка психоло
гічного стану колективу є дуже важливою. Інформацію не
обхідно подавати відкрито та так часто як це необхідно.
Потрібно розуміти, що, наприклад, перехід на використан
ня аутсорсингу чи аутстафінгу — це справа не однієї хви
лини. За найсприятливішого розвитку подій, коли всі бізнес
процеси прийдуть в норму та почнуть функціонувати без
затримок, пройде щонайменше пів року. А для цього не
обхідні зусилля всього колективу [5, с. 78—79]. Кваліфіко
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ваний психолог допоможе зрозуміти чи готові працівники
до таких змін або рішення щодо застосування нестандарт
них форм зайнятості є несвоєчасним.
Шостий пункт Програми передбачає аналіз відповідей
працівників та прийняття рішення. Після обробки результатів
опитування комісією приймається остаточне рішення. Якщо
рішення позитивне, то наступним кроком є перехід до сьо
мого пункту Програми — запровадження нестандартних
форм зайнятості на випробувальний строк (приміром на 3
місяці). Якщо негативне — пропозиція вважається неефек
тивною в цій ситуації, її розгляд відкладається. Строк може
бути різним залежно від обраної форми нестандартної зай
нятості, виду економічної діяльності підприємства та ін.
Восьмий пункт Програми — аналіз результатів діяль
ності після закінчення випробувального строку запровад
ження нестандартних форм зайнятості. Після закінчення
випробувального строку комісія аналізує та порівнює ре
зультати до та після впровадження форми нестандартної
зайнятості. Проводиться опитування працівників щодо їх
згоди подальшого використання відповідної форми нестан
дартної зайнятості.
Дев'ятий пункт Програми — це прийняття рішення щодо
запровадження відповідної нестандартної форми зайня
тості на підприємстві.
Упровадження Програми розвитку нестандартних форм
зайнятості на рівні підприємства дасть змогу раціонально
використовувати трудовий потенціал та залучати таланови
тих професіоналів, що, в свою чергу, підвищить ефективність
інноваційної діяльності. На регіональному рівні її викорис
тання може сприяти зниженню рівня безробіття та дисба
лансу між попитом та пропозицією робочої сили.
ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, запропонована Програма розвитку нестандарт
них форм зайнятості на рівні підприємства дасть змогу ра
ціонально використовувати трудовий потенціал та залуча
ти талановитих професіоналів, що, в свою чергу, підвищить
ефективність інноваційної діяльності. На регіональному
рівні можна очікувати на зниження рівня безробіття та дис
балансу між попитом та пропозицією робочої сили.
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ELABORATION OF AN ALGORITHM RECOGNITION ON THE ORIGINAL STAGE OF A PRIMARY
CYCLE STANDARD OF FIXED ASSETS

Із впровадженням нового плану рахунків у бюджетних підприємствах правильність віднесення неP
фінансових активів до різних синтетичних груп дещо ускладнена і потребує алгоритмізації на первинноP
му етапі життєвого циклу цих активів, оскільки оцінка кожної синтетичної групи має свої особливості та
методи оцінки. Метою статті є дослідження, розгляд та узагальнення особливостей оцінки основних заP
собів в різних моделях бухгалтерського обліку при здійсненні господарських операцій. Для досягнення
поставленої мети були застосовані методи індукції, дедукції, аналізу, систематизації при визнанні, експP
луатації та ліквідації основних засобів в Українській бюджетній моделі бухгалтерського обліку.
У статті запропоновано алгоритм визнання основних засобів із класу нефінансових активів, дослідP
жено особливості визнання основних активів та етапи їх життєвого циклу. Обгрунтовано необхідність
подальшого теоретичного вивчення оцінки основних засобів на різних стадіях життєвого циклу. РозробP
лено дієвий алгоритм визнання основних засобів на його первинному етапі життєвого циклу. ВиокремP
лено проблемні питання оцінки на первинному, експлуатаційному і ліквідаційному етапах життєвого
циклу основних засобів.
Перспективним для подальшого дослідження постає розробка алгоритмів оцінки основних засобів
за різними шляхами надходження на первинному етапі життєвого циклу, а також розробка алгоритмів
оцінки основних засобів на експлуатаційному і ліквідаційному етапах враховуючи виокремленні проP
блемні питання у цій статті.
With the introduction of a new chart of accounts in the budget enterprises correct classification of nonP
financial assets to different synthetic groups is a little bit complicated and requires algorithms on the original
stage of the life cycle of these assets as synthetic evaluation of each group has its own characteristics and methods
of evaluation. The purpose of the article is to review and summarize characteristics evaluation of fixed assets in
various accounting models in carrying out business transactions. To achieve this goal the methods of induction,
deduction, analysis, systematization in the recognition, operation and liquidation of fixed assets in the Ukrainian
budget model of accounting were used.
The author of the article proposes the algorithm of recognition the fixed assets from the class of nonPfinancial
assets, recognition of the features of the underlying assets and stages of their life cycle. The necessity of further
study theoretical estimation of fixed assets at different stages of the life cycle is stressed in the article. An effective
algorithm for recognition of fixed assets at its initial stage of the life cycle is developed there. Some important
issues in the primary evaluation, operational and liquidation stages of the life cycle of assets are determined
there.
The author sees rather perspective for further study the development of algorithms for evaluation of fixed
assets in various ways which flow on the primary stage of the life cycle and development of algorithms for
evaluation of fixed assets and operational stages of liquidation given the isolation issues.
Ключові слова: нефінансові активи, оцінка, переоцінка, основні засоби, життєві цикли основних засобів,
ліквідація активів.
Key words: nonfinancial assets, assessment, reassessment, fixed assets, living cycle of the fixed assets, liquidation
of assets.
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
В умовах глобальних економічних криз для сучас
них підприємств не аби якого значення набуває швид
кість прийняття управлінських рішень. Більшість уп
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равлінців і керівників приймають свої рішення на
підставі інформації, яка міститься у регістрах бухгал
терського обліку. Оскільки левову частку активів
підприємства займають саме основні засоби, то виок
ремлення їх із загальної частки не фінансових активів,
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вірний облік і оцінка прямо пропорційно впливають
на якість управлінських рішень. На сьогоднішній мо
мент із впровадженням нового плану рахунків у бюд
жетних підприємствах правильність віднесення не
фінансових активів до різних синтетичних груп дещо
ускладнена і потребує алгоритмізації на первинному
етапі життєвого циклу цих активів, оскільки оцінка
кожної синтетичної групи має свої особливості та
методи оцінки.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням життєвого циклу основних засобів
займались такі вчені: Яцунская О.С., Карпова В.В.,
Мельниченко О.І., Кульбовський І.І., Баланюк І.Ф., Не
міш Ю.В. та інші.
Обмеженість часового використання основного за
собу зумовлює визначення його життєвого циклу з пев
ною періодизацією.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є розробка дієвого алгоритму визнан
ня основних засобів на його первинному етапі жит
тєвого циклу, а також виокремлення проблемних пи
тань оцінки на первинному, експлуатаційному і
ліквідаційному етапах життєвого циклу основних за
собів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Яцунська О.С. наголошує на тому, що єдиної дум
ки стосовно поділу життєвого циклу основних за
собів на певні фази не має. Досліджуючи інвестиційні
проекти, вона виділяла такі фази, як: використання
основних засобів: інвестиційна фаза, експлуатацій
на фаза, ліквідаційна фаза [1, с. 193—204; 2, с. 30—
52].
Карпова В.В. оцінку життєвих циклів основних за
собів розглядає крізь призму вартості основних засобів,
а, отже, змінення вартості основних засобів на різних
етапах збігається із часовим чинником. Тобто, за її дум
кою, оцінка основних засобів повинна здійснюватись на
трьох етапах: минулому, теперішньому та майбутньому
[3, с. 20].
Мельниченко О.І. та Кульбовський І.І., розгляда
ючи життєвий цикл такого основного засобу, як вер
хня будова колії пов'язував його із такими процеса
ми як: проектування,будівництво, експлуатація, ре
монт і ліквідація, розподілених за часовою прямою.
Автори наголошували на тому що життєвий цикл ак
тиву повинен бути уточненим його відновлювальним
циклом [4].
Баланюк І.Ф. Та Неміш Ю.В., розглядаючи оцінку
стану основних засобів на різних етапах використання,
пов'язують її із такими етапами, як: етап первісної вар
тості, етап відновної вартості, етап справедливої вар
тості [5, с. 75—81].
Погоджуємося із квінтесенцією їх дослідження, але,
на наш погляд, найбільш прийнятними є такі етапи жит
тєвого циклу основних засобів:
1. Первинний етап, під час якого здійснюєтьсяопри
буткування об'єкту. Для цього етапу характерно виз
нання об'єкту,яке супроводжується його оцінкою. Ши
рока варіативність шляхів надходжень об'єктів оцінки
має свою специфіку та впливає на застосування різних
методів оцінки.
2. Експлуатаційний етап, під час якого здійсню
ються переоцінка основних засобів у зв'язку із мо
дернізацію, дообладнанням, реконструкцію, в тому
числі з елементами реставрації, технічного переоз
броєння, проведення робіт по ремонту основних за
собів, втрати корисності активів, як моральної, так
і фізичної, через інфляційні процеси в економіці
держави та коливання валюти, в якій облікований
актив.
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3. Ліквідаційний етап, під час якого здійснюється
такі господарські операції як: безоплатна передача, спи
сання, продаж, обмін, розбраковка матеріального ак
тиву, надання нових функцій активу під час списання
його комплектуючих. Такі господарські операції суп
роводжуються первинною оцінкою окремих елементів,
які набувають характеристик запасів, визначенням
ліквідаційної вартості, справедливої вартості основних
засобів із послідуючою передачею, продажем, обміно
м,розрахунком вартості демонтажних робіт та прийнят
тям управлінських рішень стосовно послідуючої долі
активів.
Всі ці етапи для більш чіткого розуміння та з ме
тою попередження розбіжностей в обліку, а, як на
слідок, і викривлення в звітності вартості основних
засобів, на наш погляд, потребують чіткої алгоритмі
зації. В свою чергу, виокремлення первинних госпо
дарських операцій із об'єктом оцінки — основним за
собом, розпочинається із визнання активу, виокрем
лення його із загального класу нефінансових активів
та зарахування його до окремої синтетичної групи —
основні засоби, оскільки один і той же актив за різних
обставин може відноситися до будьякої групи не
фінансових активів.
Ґрунтуючись на власному досвіді, а також розгля
нувши бухгалтерські моделі інших країн, життєві цик
ли основних засобів, плани рахунків в бюджетних уста
новах України та зміни до національних стандартів бух
галтерського обліку в державному секторі, ми дійшли
згоди, що алгоритм виокремлення основних засобів із
нефінансових активів з послідуючою їх оцінкою і відне
сення до певного синтетично бухгалтерського рахунку,
на наш погляд, можна зобразити у вигляді блок схеми,
яку наведено на рисунку 1.
Першим етапом стає усвідомлення наявності не
фінансового активу, його відмінностей від фінансових
активів, розгляд наявної первинної і допоміжної доку
ментації, усвідомлення задуму його використання із по
слідуючим отриманням економічних вигід або соціаль
ного ефекту від його використання на підприємстві, в
установі, в організації.
Другий етап — пов'язаний із віднесенням об
'єкту нефінансових активів до різних синтетичних
груп, які мають свої унікальні економічні особли
вості. Більшість цих економічних особливостей вип
ливають саме із визначень синтетичних груп не
фінансових активів. Здійснюючи відповіді на логічні
питання, враховуючи специфіку підприємства виок
ремлюються такі аналітичні рахунки синтетичної
групи основних засобів: інвестиційна нерухомість;
будинки, споруди та передавальні пристрої; земля;
тварини та багаторічні насадження; транспортні
засоби.
Виокремлення синтетичної групи капітальні витра
ти на поліпшення земель на цьому етапі не можливо,
оскільки вони можуть здійснюватись тільки за наявності
на балансі підприємства земельної ділянки.
Другий етап е підготовчим до третього етапу оскіль
ки на третьому етапі відбувається безпосередня оцінка
вартості основних засобів. Враховуючи шлях надхо
дження основного засобу обирається метод оцінки та
додаються або розраховуються витрати пов'язані із ос
новним засобом.
Такі аналітичні групи основних засобів, як машини
та обладнання, інструменти прилади та інвентар, інші
основні засоби спочатку оцінюються, а потім також за
системою логічних питань відносяться до певної синте
тичної групи. Це пов'язано із законодавчо встановле
ним порогом вартості основних засобів.
Плани рахункі в, на які слід спиратися при
здійсненні оцінки в публічному і не публічних секто
рах, розрізняються, на наш погляд, у більшій мірі ана
літичним обліком, а не синтетичним. Тому для спро
щення процесу оцінкиплани рахунків потребують уні
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фікації і розроблення методології аналітичного обліку
в залежності від специфіки підприємства, установи,
організації.
На наш погляд, задум віднесення необоротних ак
тивів на основні засоби і інші необоротні активи поля
гав у спрощенні перевірки цільового використання
коштів. При здійсненні видатків місцевого і держав
ного бюджетів України за кодами економічної кла
сифікації видатків відбувалося придбання основних
засобів виключноза кодами економічної класифі
кації видатків 3110, а придбання малоцінних необо
ротних актив здійснювалось виключно за кодами
економічної класифікації видатків 2210. Оскільки із
впровадженням змін до національних стандартів
бухгалтерського обліку в державному секторі, при
якому спочатку здійснюються капітальніінвестиціїв
активи, під час яких їх доводять до готовності, з по
слідуючим введенням в експлуатацію, в ході якої ак
тив визнається основним засобом, іншим необорот
ним активом, нематеріальним активом, може відбу
ватися за різними кодами економічної класифікації
видатків, тобто послуги наладки, монтажу установ
ки будуть сплачуватись за кодами економічної кла
сифікації видатків 2240, закупка активу вартістю
понад 6000 грн. без урахування податку на додану
вартість за кодами економічної класифікації ви
датків 3110, а необхідних елементів для його налад
ки вартістю до 6000 грн. без урахування податку на
додану вартість за кодами економічної класифікації
видатків 2210, а на прикладі Міністерства оборони
України закупки активів без вартісних порогів вза
галі здійснюються за кодами економічної класифі
кації видатків 2260, в свою чергу при відправленні
особи для доставки активу власноруч транспортно
заготівельні витрати взагалі будуть сплачуватись за
кодами економічної класифікації видатків 2250.
На наш погляд, виокремлення основних засобів і
малоцінних необоротних активів є досить не доціль
ним, оскільки вони мають однакові характеристики
і розрізняються тільки порогом вартості.
При застосуванні первинної оцінки активів, не
вирішеними залишаються досить широке коло пи
тань:
— розрахунок справедливої вартості активу при
неактивному ринку;
— розрахунок справедливої вартості активу,
який може бути віднесено до спеціалізованого май
на з урахуванням того, що актив був в експлуатації;
— порядок розмежування і віднесення транспор
тнозаготівельних витрат при перевезенні декількох
основних засобів із послідуючим їх оприбуткуван
ням;
— необхідність додаткових витрат на оцінку при
створення підприємств (господарських товариств) на
базі державного майна, реорганізації, банкрутства,
ліквідації державних підприємств та підприємств
(господарських товариств) з державною часткою
майна, виділення або визначення частки активів у
спільнихактивах, в якому є державна частка, визна
чення розміру збитків або відшкодування у випад
ках, передбачених законодавством, в інших випад
ках;
— відсутність чіткої процедури визначення со
бівартості основного засобу при виготовленні його
власноруч у разі, коли певні елементи були надані у
виді гуманітарної допомоги.
Алгоритм проведення переоцінки основних за
собів на підприємстві також потребує постійної ува
ги та моніторингу вартості основних засобів. Хоча у
керівних документах з бухгалтерського об'єкт ос
новних засобів може переоцінюватися, якщо за
лишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняєть
ся від його справедливої вартості на річну дату ба
лансу. Це може призвести до викривлення фінансо
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вої звітності на дати квартальних балансів. Також
досить умовним є визначення справедливої вартості.
Отже, алгоритм переоцінки полягає у співставленні
первісної вартості на кінець року із справедливою
вартістю у разі, коли ніяких господарських операцій
із об'єктом основних засобів не здійснювалось. При
здійсненні г осподарських операцій із об'єктом
основних засобів пов'язаних із добудови, дооблад
нання, реконструкції, в тому числі з елементами ре
ставрації, технічного переоснащення, модернізації,
часткової ліквідації проводиться шляхом додавання
до первинної вартості проведених робіт матеріаль
них засобів витрачених на ці роботи. В сою чергу на
при кінці року проводиться порівняння первинної
вартості основних засобів із їх справедливою варті
стю шляхом дооцінки або уцінки основного засобу.
При здійснені переоцінки активів, не вирішени
ми залишаються такі питання:
— відсутність чіткої процедури зменшення ко
рисності активу;
— здійснення переоцінки активів на дату квар
тальних балансів;
— розрахунок балансової вартості основного за
собу протягом часу, як при експлуатації його, так і
при зберіганні на складі.
Алгоритм визначення ліквідаційної вартості ос
новних засобів подібний до їх переоцінки. Первин
ну вартість порівнюють із справедливою вартістю,
яка в свою чергу не може бути меншою, аніж вартість
працюючих комплектуючих та вартості ресурсів, які
можуть бути відправлені напереробку.
При здійснені ліквідації активів, не вирішеними
залишаються такі питання:
— Розрахунок ліквідаційної вартості у разі коли
актив потребує утилізації.
— Розрахунок ліквідаційної вартості при швид
ких темпах інфляції.
— Розрахунок ліквідаційної вартості активів які
знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК
Підсумовуючи проведені дослідження, варто заз
начити, що на сучасному етапі нефінансові активи
досить широка група активів, оцінка яких залежить
не тільки від шляхів надходження цих активів, а і від
конкретних синтетичних груп, на які ці активи бу
дуть зараховуватись. Обгрунтовано необхідність по
дальшого теоретичного вивчення оцінки основних
засобів на різних стадіях життєвого циклу. Розроб
лено дієвий алгоритм визнання основних засобів на
його первинному етапі життєвого циклу. Виокрем
лено проблемні питання оцінки на первинному, екс
плуатаційному і ліквідаційному етапах життєвого
циклу основних засобів.
Перспективним для подальшого дослідження по
стає розробка алгоритмів оцінки основних засобів
за різними шляхами надходження на первинному
етапі життєвого циклу, а також розробка алгоритмів
оцінки основних засобів на експлуатаційному і
ліквідаційному етапах враховуючи виокремленні
проблемні питання у цій статті.
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ESSENCE OF ACCIDENT INSURANCE AND ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статі досліджено сутність та характерні особливості страхування від нещасних випадків як
складової системи соціального захисту населення. Наведено основні відмінності страхування від
нещасних випадків у порівнянні зі страхуванням життя. Встановлено, що страхування від нещасP
них випадків в Україні здійснюється як у рамках загальнообов'язкового державного соціального
страхування, так і носить комерційний характер та здійснюється страховими компаніями у вигP
ляді надання відповідних видів послуг. Здійснено аналіз показників та тенденцій розвитку страхуP
вання від нещасних випадків у розрізі добровільної та обов'язкової його форм. Проведено докладP
ний аналіз статистичних показників, що відображають розвиток добровільного страхування від
нещасних випадків.
The nature and characteristics of accident insurance as a component of social protection are
generalized. The basic differences between accident insurance and life insurance are found. The accident
insurance in Ukraine is carried out both within obligatory state social insurance and commercial insurance
provided relevant types of services by insurance companies. The analysis of indicators and trends of
accident insurance in the context of its voluntary and mandatory forms is done. A detailed analysis of
statistical indicators reflects the development of voluntary accident insurance.

Ключові слова: особисте страхування, страхування від нещасних випадків, добровільне та обов'язкове
страхування від нещасних випадків, страхові премії, страхові виплати.
Key words: personal insurance, accident insurance, voluntary and compulsory insurance against accidents,
insurance premiums, insurance payments.

Постійна модернізація суспільства призводить до
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхування від нещасних випадків є одним з тра розширення кола ризикових ситуацій, що носять
диційних видів особистого страхування для зарубіжної природний, техногенний, соціальноекономічний,
та вітчизняної страхової практики.
політичний характер. Наслідком цього процесу є
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Види страхування від нещасних випадків,
що здійснюють страхові компанії
Обов’язкова форма

Добровільна форма

особисте страхування медичних і фармацевтичних
працівників

добровільне страхування від
нещасних випадків

особисте страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)
страхування спортсменів вищих категорій
страхування життя і здоров'я спеціалістів
ветеринарної медицини
особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Рис. 1. Основні види страхування від нещасних випадків
Джерело: складено автором на основі [6; 7].

зниження можливостей прогнозування не тільки
віддаленого, але і найближчого майбутнього, що
приносить невизначеність і нестабільність в повсяк
денне життя людей. Тому потреба населення у за
безпеченні власних гарантій у захисті економічних
інтересів, збереження встановленого рівня життя та
наявного здоров'я виходить на новий рівень. Це по
яснюється тим фактом, що в будьякій діяльності
людина наражається на безліч самих найрізномані
тніших ризиків, що загрожують як їй самій, так і її
близьким. Частина цих ризиків та небезпек не може
бути передбачена та залишається на відповідальності
самої людини. Саме для убезпечення від настання
цих непередбачуваних подій існує страхування від
нещасних випадків, яке може провадитися як на доб
ровільній основі, так і бути обов'язковим, законодав
чо закріпленим видом страхування. Тому досліджен
ня питань, що стосуються сутності страхування від
нещасних випадків та особливостей його розвитку в
Україні є вкрай актуальними.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Фундаментальні дослідження у сфері страхуван
ня загалом та страхування від нещасних випадків
знайшли своє відображення у працях відомих вітчиз
няних та зарубіжних вчених, серед яких варто виді
лити наступних науковців: О. Д. Вовчак, Т.А. Гово
рушко, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, М.М. Степанова,
С.А. Шимків, А.С. Шолойко та ін.
Однак, незважаючи на широке коло досліджень у
сфері страхування від нещасних випадків, питання ком
плексного розгляду цього сегменту страхового ринку
залишаються малодослідженими, особливо в сучасних
умовах економічної та політичної нестабільності в Ук
раїні. Тому цей вид страхування, його теоретична
сутність та практичне значення викликають подальшу
необхідність здійснення наукових пошуків у цьому на
прямку.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності та тенденцій
розвитку страхування від нещасних випадків в Україні
в сучасних умовах.
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ОСНОВНИЙ
МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Страхування ві д нещасних випадкі в (анг л.
Personal accident insurance) відноситься до ризико
вих видів особистого страхування і його метою є за
безпечення страхового захисту на випадок втрати
здоров'я чи смерті застрахованої особи внаслідок
нещасного випадку [1, с. 29].
Об'єктивна необхідність страхового захисту від
нещасних випадків викликана як природою самої лю
дини, так і її існуючою залежністю від широкого
спектру негативних факторів та ризиків, які визна
чають життєдіяльність кожної особи. Все це в сукуп
ності визначає соціальне становище людини та по
требу у відповідному виді страхування.
Як зазначає С.А. Шимків, система страхового за
хисту населення включає три основні підсистеми, що
забезпечують добробут людини шляхом страхуван
ня. До таких підсистем відносяться, поперше, дер
жавне соціальне страхування; подруге, обов'язко
ве страхування за місцем роботи, професійної при
належності (страхування від нещасних випадків на
виробництві та ін) та добровільне страхування гро
мадян [2, с. 271—274].
Страховим випадком при страхуванні від нещас
них випадків є передбачене договором або законом
подія, яка завдала шкоду життю чи здоров'ю люди
ни. В такому випадку треба звернути увагу на те, що
якщо поняття "шкода, заподіяна життю" має одно
значний сенс — це смерть, тобто припинення біоло
гічного існування людини (тут важливе тільки питан
ня причини її настання), то визначення терміна "шко
да, заподіяна здоров'ю людини" не має такого одно
значного значення.
М.М. Степанова звертає увагу на те, що при ризи
ковому особистому страхуванні захистом забезпечу
ються не власне життя і здоров'я людини, а певне ма
теріальне становище страхувальника або третьої осо
би, яке може погіршитися в результаті несприятливої
для застрахованої особи події, передбаченої в якості
страхового випадку [3, с. 5]. Шкода при такому страху
ванні виступає не характеристикою предмета стра
хування, а є елементом страхового випадку (у Цивіль
ному кодексі України йдеться про страхування на ви
падок заподіяння шкоди життю або здоров'ю).
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Рис. 2. Динаміка валових страхових премій у сфері страхування від нещасних випадків
в Україні за 2012—2016 рр.
Джерело: складено автором на основі [8].

Страхування від нещасних випадків не ставить пе
ред собою мету ліквідувати шкоду, заподіяну особі
страхувальника (застрахованої особи). При ризико
вому особистому страхуванні страхова виплата не є
в юридичному сенсі джерелом відшкодування запо
діяної шкоди, а є засобом "пом'якшення" його нега
тивних наслідків для матеріального становища стра
хувальника — в цьому полягає сенс компенсаційної
функції ризикового особистого страхування, цим
визначається його мета і страховий інтерес страху
вальника.
При страхуванні від нещасних випадків страху
вальник, турбуючись про неможливість отримувати
доходи в колишньому розмірі через тимчасову або
постійну непрацездатність, або, припускаючи не
обхідність здійснення додаткових витрат, пов'язаних
з відновленням здоров'я, забезпечує себе або заці
кавлених в цьому осіб страховим захистом, що в яко
мусь сенсі "ріднить" його із соціальним страхуван
ням. В такому випадку страхувальник реалізує влас
не волевиявлення і, безумовно, має суб'єктивний
інтерес в страхуванні, що відповідає певним особис
тим мотивам.
В обов'язковому страхуванні носієм страхового
інтересу виступає застрахований або вигодонабувач,
оскільки сам страхувальник при укладанні страхо
вого договору частіше виходить не з прагнення про
явити турботу про застрахованих осіб, а з необхід
ності виконати законодавчо встановлену вимогу про
страхування.
Т.А. Говорушко акцентує увагу на тому, що стра
хування від нещасних випадків відрізняється від
страхування життя тим, що є видом саме короткост
рокового ризикового страхування. На думку науко
вця, це означає, що настання страхового випадку
можна передбачити з певною мірою вірогідності. І
коли ймовірна подія настає застрахований одержує

страхову суму. У протилежному випадку виплата не
здійснюється і страхові платежі не повертаються [4,
с. 63—64].
Варто зазначити, що комерційне страхування від
нещасних випадків доповнює, але не замінює дер
жавне соціальне страхування, основою якого є за
конодавство України про загальнообов'язкове дер
жавне соціальне страхування та Закон України від
23 вересня 1999 року "Про загальнообов'язкове дер
жавне соціальне страхування від нещасного випад
ку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності". В цьому ви
падку треба зазначити, що якщо відшкодування шко
ди, медична, професійна та соціальна реабілітація в
рамках загальнообов'язкового державного соціаль
ного страхування від нещасного випадку на вироб
ництві та професійного захворювання провадиться
Фондом соціального страхування — некомерційною
самоврядною організацією, що діє на підставі стату
ту та має статус юридичної особи, то страхування
від нещасних випадків здійснюється страховими ком
паніями [5].
Страхування від нещасних випадків як страхова
послуга комерційних страхових компаній за формою
надання може бути обов'язковою та добровільною.
В свою чергу, залежно від статусу особи, що укла
дає договір, розрізняють індивідуальне (за кошти
фізичних осіб) і колективне (за кошти юридичних
осіб) страхування від нещасних випадків.
Основні види страхування від нещасних випадків,
що здійснюють страхові компанії, включають на
ступні (рис. 1).
Для забезпечення обов'язкових видів особисто
го страхування ві д нещасних випадкі в К абінет
Міністрів України законодавчими актами визначає
перелік об'єктів страхування, обсяги страхової
відповідальності, порядок сплати страхових пла

Таблиця 1. Структура страхових премій за видами страхування в Україні
за 2012—2016 рр.
Види страхування
Aвтострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»)
Cтрахування майна
Cтрахування фінансових ризиків
Cтрахування від вогневих ризиків
Страхування життя
Медичне страхування
Cтрахування вантажів
Cтрахування відповідальності перед третіми особами
Страхування від нещасних випадків
Інші види страхування
Всього

2012 р.
29,1
13,1
10,5
9,0
8,4
6,1
4,9
4,7
3,8
10,3
100,0

2013 р.
23,3
13,2
13,5
9,7
8,6
5,2
5,3
6,3
5,0
9,3
100,0

Страхові премії, %
2014 р.
2015 р.
24,5
26,5
12,0
11,7
16,2
12,1
8,6
6,7
8,1
7,4
6,1
6,5
6,9
12,0
5,4
6,9
3,6
1,8
8,6
8,5
100,0
100,0

Джерело: розраховано автором на основі [8].
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2016 р.
32,5
9,7
8,0
6,4
10,1
9,0
4,8
4,6
2,8
12,1
100,0
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Таблиця 2. Показники розвитку страхування від нещасних випадків в Україні
за 2012—2016 рр.
Показник
1. Кількість
договорів
страхування,
тис. од.
2. Валові
надходження
страхових
платежів,
млн грн.
3. Виплати
страхових сум,
млн грн.
4. Рівень виплат,
%

9060,8

31616,5

10268,2

16641,6

11015,7

Відхилення
2016 р.
до 2012 р.
1954,9
21,6

1431,3

963,3

535,5

726,667

794,7

-636,6

-44,5

51,038

73,862

67,483

73,098

133,7

82,7

162,0

3,6

7,7

12,6

10,1

16,8

13,3

371,8

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Джерело: розраховано автором на основі [8].

тежів, норми страхового забезпечення, права й обо
в'язки учасників страхування, страхові організації,
які здійснюють обов'язкове страхування.
Отже, страхування від нещасних випадків є важ
ливою складовою страхового ринку та забезпечує
потребу громадян у страховому захисті.
Будучи складовою страхового ринку, страхуван
ня від нещасних випадків, як і інші види страхування
зазнає впливу зовнішніх чинників на динаміку та по
казники його розвитку.
Аналіз статистичних даних щодо показників роз
витку обов'язкових видів страхування від нещасних
випадків за 2016 рік, свідчить про те, що ці види стра
хування є малорозвиненими. Так, за підсумками
трьох кварталів 2016 року частка особистого стра
хування медичних і фармацевтичних працівників та
страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринар
ної медицини не перевищує 0,002% від загальної суми
валових надходжень страхових премій [8]. При за
гальній сумі валових страхових премій у розмірі 4,342
млрд грн., сума премій за цими видами страхування
склала відповідно 73,7 та 95,3 тис. грн.
Більш розвиненими є такі види, як особисте стра
хування працівників відомчої та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), а також страхування від нещасних випадків
на транспорті, що здійснюються відповідно до прин
ципів обов'язкового страхування [9, с. 74]. Суми
зібраних страхових премій за ними становлять відпо
відно 69,146 млн грн. та 63,965 млн грн., що відпові
дає приблизно 1,5% від загального ринку обов'язко
вого страхування в Україні.
Найбільш розвиненим видом на страховому рин
ку України з точки зору надходжень валових стра
хових премій є добровільне страхування від нещас
них випадків. Добровільне особисте страхування бу
дучи структурним елементом страхової системи, має
свою власну сферу регулювання. Його відмінною ри
сою є можливість страхувальника самому вибрати
вид, умови та терміни страхування, співвідношення
яких може варіюватися в залежності від потреб лю
дини. Добровільне особисте страхування від нещас
них випадків в Україні постійно модернізується: з'яв
ляються його нові форми і види страхування, що за
безпечує його розвиток.
На рисунку 2 наведено динаміку зібраних вало
вих страхових премій з добровільного страхування
від нещасних випадків в Україні за 2012—2016 рр.
Наведені дані свідчать про те, що валові премії
за період з 2012 по 2016 роки скоротилися на 32,2
млн грн., що у відсотковому виразі становить 3,9% і
за підсумками останнього звітного року склали 794,7
млн грн. Незважаючи на негативну загалом за пері
од динаміку зміни ринку цього виду страхування,
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варто звернути увагу на те, що за попередніми дани
ми 2016 рік став переломним для добровільного стра
хування. Негативна тенденція, що продовжувалася
у 2014—2015 роках закінчилася і ринок показав зро
стання на 48,4% у 2016 році у порівнянні з показни
ками 2015 року, що може свідчити про появу пози
тивних чинників на ринку, що виступають драйвера
ми його розвитку.
Значний приріст обсягу зібраних валових стра
хових премій за підсумками 2016 року дозволив та
кож збільшити частку страхування від нещасних ви
падків у загальній структурі страхового ринку Ук
раїни (табл. 1).
У структурі страхового ринку страхування від не
щасних випадків показувало протягом 2013—2015
років негативну динаміку. За цей період частка цьо
го виду страхування на ринку скоротилася з 5% до
1,8%. У свою чергу, у 2016 році, за рахунок значного
приросту обсягу валових премій, частка цього виду
страхування на ринку збільшилася до 2,8%, що та
кож може свідчити про його поступове відновлення
після складних двох попередніх років, коли внаслі
док значного погіршення купівельної спроможності,
населення значно скоротило свої витрати на доб
ровільні види страхування.
Динаміка кількості договорів, страхових виплат
та рівня виплат у сфері страхування від нещасних ви
падків наведена у таблиці 2.
Наведені дані у таблиці 2 свідчать про наступне:
Кількість договорів страхування за період з 2012
по 2016 роки збільшилася на 1954,9 тис. од, що у
відсотковому виразі становить 21,6% і за підсумка
ми 2016 року склала 11015,7 тис. од.
Валові надходження страхових платежів за стра
хуванням від нещасних випадків за аналогічний пер
іод скоротилися на 636,6 млн грн, що у відсотково
му виразі становить 44,5% і за підсумками 2016 року
склали 794,7 млн грн. У свою чергу виплати страхо
вих сум збільшилися на 82,7 млн грн., що у відсотко
вому виразі становить 162% і за підсумками 2016 року
склали 133,7 млн грн. Варто зазначити, що якщо ва
лові виплати збільшилися на 162%, то валові надход
ження премій скоротилися на 44,5%.
За рахунок відповідних змін у темпах зростан
ня надходжень страхових платежів та виплат стра
хо в их в і дшко дува нь рі вень стра хо вих вип лат
збільшився за п'ять років до 16,8% за підсумками
2016 року.
У цілому, проведений аналіз дав змогу зробити
висновок про те, що події 2014—2015 років мали
значний негативний вплив на ринок страхування від
нещасних випадків, який значно постраждав від еко
номічної та політичної нестабільності в Україні, що
поряд зі значною девальвацією національної валю
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ти та інфляцією знизило його обсяги та вагу на стра
ховому ринку України до показників 2010 року. Од
нак результати 2016 року дозволили виявити деякі
позитивні тенденції, зокрема, збільшення валових
страхових премій та збільшення частки цього виду
страхування на страховому ринку України, що є
свідченням його поступового відновлення.
ВИСНОВКИ
Отже, страхування від нещасних випадків є важ
ливою складовою як страхового ринку, так і загаль
ної системи соціального захисту населення. Такий
вид страхування створює гарантії для населення
щодо убезпечення себе від ризиків та небезпек для
їх життя та здоров'я, які з одного боку нема можли
вості прогнозувати, однак які мають імовірнісний
рівень настання.
Результати проведеного аналізу дали змогу дійти
висновку про те, що страхування від нещасних ви
падків включає значну кількість різноманітних видів
та форм. З одного боку, в Україні страхування від
нещасних випадків здійснюється в рамках загально
обов'язкового державного соціального страхування,
а з і ншо го — носить комерційний характер та
здійснюється страховими компаніями у вигляді на
дання відповідних видів страхових послуг.
Аналіз показників розвитку ринку страхування
від нещасних випадків як послуг страхових компаній
показав, що найбільш розвиненим його видом є саме
добровільне особисте страхування, тенденції змін
якого протягом останнього 2016 року дали змогу
визначити появу позитивних драйверів його розвит
ку у майбутньому.
Таким чином, аналіз сучасної практики здійснен
ня страхування від нещасних випадків свідчить про
наявність достатнього, але не реалізованого потен
ціалу даного виду страхування в силу наявних як об
'єктивних, так і суб'єктивних чинників методологіч
ного, технологічного та організаційноправового за
безпечення, усунення яких сприятиме забезпеченню
сталого розвитку України в її соціальній та еко
номічній складових.
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