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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CORPORATE CHANGE MANAGEMENT
BY CRITERIA OF SUSTAINABILITY

У статті розглянуто організаційно-економічний інструментарій управління корпоративними змінами за критерієм стійкості, що забезпечує збалансованість функціонування підприємств та підвищення їх
рівня конкурентоспроможності на світових ринках і дозволяє ефективно залучати інвестиційні ресурси.
Кінцева мета корпоративних змін — забезпечення розвитку компанії та зростання валового прибутку.
Зростання валового прибутку пов'язане з кількісними характеристиками (чітко сформованими статутним капіталом та структурою основних засобів, які чітко визначені шляхом проведеної інвентаризації та
на які оформлені права власності, і, саме ці права, як нематеріальні активи поставлені на облік і визначені в балансі; зі зростанням економічних показників — чистого доходу від реалізації робіт (послуг, товарів, продукції); собівартістю реалізованої продукції, валовим прибутком). Корпоративна стійкість компанії включає організаційно-структурну стійкість, стійкість виробничих, технологічних, інноваційних
процесів, стійкість маркетингової, фінансової та економічної діяльності, соціальну стійкість, стійкість
персоналу. Із проведених досліджень видно, що сталий розвиток компанії — поняття комплексне і на
нього впливає кожний визначений компонент виробництва [1—4; 8; 9].
Досягнення збалансованості функціонування підприємства вирішується системними дослідженнями результативності процесів реструктуризації та об'єктивною методикою оцінки та прогнозування результативності управління корпоративними змінами з адаптацією до сучасних умов господарювання на
основі аналізу сучасного стану компанії та міжнародного досвіду [8; 9]. Важливою складовою прогнозування результативності управління корпоративними змінами є визначення взаємозалежності і взаємозв'язки ключових напрямів у реструктуризації підприємств для здійснення та упорядкування роботи
взаємопов'язаних модулів розробленої організаційно-економічної моделі, яка включає основні етапи, процедури та блоки засобів фінансового та методичного забезпечення на основі проведення інвентаризації
всіх статей балансу, з визначеними методами інвентаризації об'єктів нерухомого майна та нематеріальних
активів. Структуру управління реструктуризацією за пріоритетами чіткого формування статутного капі-
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талу побудовано на основі інвентаризації всіх статей балансу, як основи самої реструктуризації для чіткого
визначення статутного капіталу і підвищення ефективності діяльності підприємства та, надання послуг
інноваційного типу споживачам.
The article deals with the organizational and economic tools of corporate change management according to
the criterion of stability, which ensures the balance of functioning of enterprises and increase their level of
competitiveness in world markets and allows to effectively attract investment resources. The ultimate goal of
corporate change is to provide company development and growth of gross profit. Growth in gross profits is
related to quantitative characteristics (clearly defined statutory capital and structure of fixed assets, which are
issued property rights, and as an intangible asset are recorded and identified in the balance sheet, with the
growth of economic indicators — net income from the sale of works (services, goods, and products); the cost of
sales of products, gross profit).Corporate sustainability of the company includes the stability of production,
technological, innovation processes, marketing sustainability, fin social and economic activity, social
sustainability, staff sustainability, organizational and structural stability. From studies it is clear that sustainable
development of the company — the concept is complex and it affects every component of production.
It was investigated that achievement of the balance of the functioning of the enterprise can not be solved
without systematic research of the effectiveness of restructuring processes and the development of an objective
method for estimating and forecasting the effectiveness of corporate change management with adaptation to
modern economic conditions based on the analysis of the current state of the company and international
experience. The interdependence and interrelation of key areas in the restructuring of enterprises for the
implementation and organization of the work of interrelated modules of the developed organizational and
economic model, which includes the main stages, procedures and blocks of financial and methodical provision
tools based on the inventory of all balance sheet items with definite approaches and methods of inventory of real
estate and intangible assets. The restructuring structure was structured according to the priorities of the clear
formation of the authorized capital, as already noted, on the basis of the inventory of all balance sheet items as
the basis for the restructuring itself for a clear definition of the authorized capital and enhancing the efficiency
of the enterprise and providing services of an innovative type to consumers.
Ключові слова: корпоративні зміни, статутний капітал, критерії стійкості, інвентаризація, цифрова
економіка, необоротні активи, прибуток.
Key words: сorporate changes, authorized capital, stability criterion, inventory, digital economy, non-current
assets, profit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства великих, значних для економіки України галузей, були перетворені у акціонерні товариства
шляхом корпоратизації, практично без їх підготовки.
Корпоратизація — це спосіб перетворення державних підприємств у акціонерні товариства (далі— АТ) у
яких 75% акцій належать державі. Нормативними актами при проведені корпоратизації не передбачено проведення економічного аналізу підприємств, їх реструктуризацію та реорганізацію.
На основі діючих законодавчих актів, шляхом корпоратизації на базі всіх державних підприємств, які входили до складу: Українського державного підприємства
електрозв'язку "Укртелеком" було створено ВАТ "Укртелеком" (2000 р.); на базі держпідприємства "Укрпошта" створено Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" (2017 р.); на базі Державної адміністрації залізничного транспорту, що мала статус органу управління, та
48 підприємств і установ залізничного транспорту, зокрема 6 залізниць, які реорганізовані шляхом злиття,
було створене АТ
"Укрзалізниця". Реформування здійснювалось
відповідно до Закону України "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та Постанови КМУ "Про
утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". Свою господарську діяльність ПАТ
"Укрзалізниця" розпочала 1 грудня 2015 року. Це була
єдина компанія, яка до процесу корпоратизації провадила підготовку, вчила кадри, розробляла нормативно
правові документи, впроваджувала їх у виробництво,

www.economy.in.ua

провадила, неодноразово, інвентаризацію основних засобів, оформлення на них прав, впроваджувала ціфровізацію економіки. До складу указаних компаній, і їх
статутних капіталів, увійшли всі підприємства розташовані на території України до військових дій. Нині розмір
їх статутних капіталів не переглядався, тому представлені результати досліджень проблем управління корпоративними змінами на указаних компаніях актуальні.
Ціллю корпоративних змін є забезпечення економічного росту та розвитку компанії. Зростання економіки компанії пов'язано з кількісними характеристиками підприємства (збільшенням об'ємів продаж, послуг,
виробничої міцності, долі ринку і т.п.), тоді як розвиток
дозволяє накопичувати потенціал, який забезпечує подальше зростання компанії.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Неокласична економічна теорія базується на ідеях
зростання, вважаючи що економіка прагне до стану
рівноваги, а поведінка підприємства відповідає принципам максимізації прибутку і мінімізації витрат [1].
Принципові відмінності між ростом та розвитком
визначив Б. Ливехул [2]. Він вважає, зростання відбувається у тому випадку, коли перемінні змінюють своє
значення при незмінній структурі об'єкта. Під розвитком автор розуміє феномен якісної зміни структури
об'єкта, який виникає при неможливості подальшого
росту в існуючих умовах функціонування підприємства [2]. Такий підхід застосовується авторами в цій
роботі.
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Й. Шумпетер [3] вважає, що форма і склад розвитку визначаються комбінацією наступних факторів:
1) виготовлення нового, ще не відомого користувачам блага або створенням нової якості того або іншого
блага чи послуг;
2) впровадження нового метода виробництва;
3) освоєння нового ринку збуту;
4) отримання нового матеріалу, сировини, полу фабрикатів;
5) проведення відповідної реорганізації.
Усі ці фактори характеризують інноваційний тип
змін в компанії. Проведення дослідження корпоративних змін базується на твердженні Є.М. Короткова [4],
що розвиток є загальним принципом існування будь якої
соціально-економічної системи і розглядається як неповоротні зміни компанії (галузі). Розвиток визначає
зміну діяльності для переходу на інший, якісний рівень
структури галузі, на надання нових послуг. У період
розвитку перехідні процеси порушують досягнутий розвиток діяльності компанії, тому важливим завданням є
збереження стійкості галузі в припустимих межах.
Значні зміни у структурі створених акціонерних компаній, складі їх підприємств, вартості майна, яке включене до їх статутних капіталів потребують створення
відповідного механізму управління корпоративними
змінами по критерію стійкості.
МЕТА СТАТТІ
Розробити модель організаційно-економічного механізму управління корпоративними змінами (статутним
капіталом) за критерієм стійкості та організаційний модуль реалізації корпоративних змін для збалансованості
функціонування економіки підприємства.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За останні, роки в Україні, шляхом корпоратизації,
були створені три великі акціонерні компанії — "Укртелеком", "Укрзалізниця" та "Укрпошта". До статутного капіталу яких були включені всі структурні підрозділи (колишні юридичні особи). Створені товариства стали правонаступниками усіх прав і обов'язків, які входили до указаних державних підприємств. Частина
підприємств, включених до складу цих акціонерних компаній, на даному етапі, знаходиться на окупованих територіях. Структурні підрозділи на окупованих територіях повторно приватизовані країною агресором. Так
у 2018 р. продані Кримська дирекція "Укртелекому" та
Севастопольська дирекція "Укртелекому", Донецька та
Луганська дирекції "Укртелекому". Підприємства "Укрпошти" та "Укрзалізниці" знаходяться тепер у власності Росії, ДНР та ЛНР. Унаслідок агресії Росії, економіка України втратила понад 20 відсотків свого потенціалу. Через бойові дії на сході України зупинилася
більш як половина промислових підприємств Донбасу.
Україна втратили третину запасів вугілля. Загалом, під
окупацією перебуває 10% території країни (а це площа
Швейцарії), де проживало 6,2 млн чоловік (в системі
"Укртелекому", "Укрпошти" та "Укрзалізниці" працювало понад 3 млн чол.). Втрачена значна кількість основних засобів. об'ємів робіт, земельних ділянок, інфраструктура компаній.
Аналіз статутного капіталу, указаних акціонерних
компаній, показує, що він формувався на базі всіх
об'єктів, які входили до цих компаній до початку бойових дій, в них враховані всі необоротні активи в тому
числі основні засоби (будівлі, споруди, передавальні
пристрої, земельні ділянки, машини, обладнання), оборотні активи та їх запозичення. У 2018 році до ряду Законів України були внесені зміни та доповнення, які
відповідно до прикінцевих положень та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства"
передбачають приведення у відповідність із цими законами статутних документів. Крім того, у 2018 р. до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі Закон
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№1) були внесені істотні зміни в частині визначення
особливостей правового статусу публічних та приватних акціонерних товариств [5].
Згідно п. 15. 2 ч. 2 ст. Закону№1 Публічне акціонерне товариство-це акціонерне товариство, що до акцій
якого здійснено публічну пропозицію та./або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, в частині включення до біржового реєстру. Відповідно до нової редакції ст. 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( далі Закон №2) [6] публічна пропозиція
цінних паперів-це пропозиція (оферта),звернена до невизначеного кола осіб про придбання цінних паперів за
ціною,та на умовах, визначених такою пропозицією, що
здійснюється з урахуванням вимог Закону 2 [6].
Тому компаніям, одночасно з приведенням статутів
акціонерних товариств до вимог Законів № 1 та 2 необхідно було переглянути, перерахувати їх статутні капітали, провести реструктуризацію компаній, які були
створені за Законами, які включали всі державні
підприємства, за реєстрами до початку бойових дій, і на
базі яких створювались указані акціонерні компанії. В
роботі А.С. Мартинова та інших вчених під стійкістю
системи розуміється її здібність виконувати роботу проти дій зовнішніх сил по збереженню, відтворенню та
розвитку самої себе при зміні зовнішніх умов [7]. З нашої
точки зору, виконання робіт без врахування дій
зовнішніх сил приводить до зниження економічних показників, тому це визначення доцільно доповнити таким
положенням, "що під стійкістю системи розуміється її
здібність виконувати роботи з урахуванням зовнішніх
сил по збереженню, відтворенню при зміні зовнішніх
умов. та розвитку самої себе".
Дослідження, виконані авторами, показують, що в
період розвитку компанії, одночасно на її результати
впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори і в залежності від глибини та новизни планування змін, сукупний вплив факторів може приводити компанію до
різного рівня нестійкості та розбалансованості в перехідний період [8; 9]. Нестійкість компанії в період розвитку обумовлена різними причинами, в тому числі, порушенням раціональних економічних співвідношень та
пропорцій, досягнутих в умовах поточного функціонування.
Тому вважаємо що на цьому етапі компаніям доцільно провести взаємопов'язану системну реформ, яка
охоплює принципово нові перетворення у сфері організаційних структур, майнових відносин, науково обгрунтованих розрахунках інвестиційних, технологічних,
фінансово-економічних, соціально кадрових систем та
нормативно-правових актів. Цей перелік, що входить до
складу системних реформ, зумовлює необхідність розробки комплексних досліджень та практичних рекомендацій відповідних програм реформуваннях [10; 11]. Все
це дозволяє визначити організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості, який наведено на рисунку 1. Виконані дослідження показують, що саме такий механізм потрібен
компаніям на такому етапі розвитку ринкової економіки.
Результати виконання програми розвитку з певною
дискретністю (місяць, квартал) передаються до систем
корпоративного управління та управління бізнес-процесами як зворотний зв'язок і прийняття необхідних
управлінських рішень.
Для здійснення та впорядкування роботи взаємопов'язаних модулів розробляється організаційний модуль,
який включає основні етапи (і процедури) та блоки засобів і методичного забезпечення, який наведено на рисунку 2.
Цей організаційний модуль систематизує всі види
робіт з реалізації корпоративних змін і є одним з
основних елементів організаційно-економічного механізму реалізації корпоративних змін програми розвитку.
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Рис. 1. Структурна модель організаційно-економічного механізму управління корпоративними змінами

Ці модулі дають можливість оцінити результати управління корпоративними змінами та визначити їх ключові проектні досягнення, саме за результатами інвентаризації всіх статей балансу, і особливо нематеріальних
прав та основних засобів. Механізм інвентаризації та проходження її документів показано на рисунку 3.
Розроблений організаційно-економічний механізм
дозволяє забезпечити організацію процесів і своєчасність реалізації змін, комплексність прийнятих
рішень і стійкість галузі в перехідний період розвитку,
тобто принципи, закладені в концепцію сталого розвитку характеризують реальність і практичну значимість
розроблених методичних положень.
Фактори впливу
зовнішнього середовища
Економічне фінансове
забезпечення

Основними елементами структурної моделі організаційного-економічного механізму управління корпоративними змінами в період розвитку галузі, будуть внесені зміни до статутного капіталу, на основі проведення інвентаризації на всіх підприємствах і закладах, що
мали статус окремих юридичних осіб і, на даному етапі,
їх окремі структурні підрозділи, чи їх частини, включаються до статутного капіталу акціонерного товариства.
Методологія даної роботи була розроблена, затверджена та впроваджена на підприємствах "Укрзалізниці"
у 2007, 2010, та у 2013 роках [11] для чіткого визначення
кількості, якості, вартості, об'єктів нерухового майна,
постановки їх на облік (чи списання та вилучення з обФактори впливу змін у
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Рис. 2. Організаційно-економічний модуль реалізації корпоративних змін програми "Стійкого розвитку підприємства"
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Центральна інвентаризаційна комісія
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Рис. 3. Інвентаризація майна та проходження документів

ліку), формування системи ціфровізації необоротних
активів кожного структурного підрозділу, юридичної
особи та галузі в цілому.
На цьому етапі акціонерні компанії "Укртелеком",
"Укрпошта" та "Укрзалізниця" мають можливість використати досвід "Укрзалізниці" та провести інвентаризацію всіх статей балансу.
Більш детально розглянемо методологію даної роботи [11; 12].
Створене "Аналогове доповнення — правила", проведення системи технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна — це систематизоване методологічне забезпечення, яке передбачає повний комплекс робіт з
інвентаризації об'єктів нерухомого майна та земельних
ділянок по єдиним для галузі, розробленим вхідним та
вихідним реєстраційним формам, для автоматизації процесу створення, актуалізації і формування "Переліку
об'єктів нерухомого майна" та правовстановлюючих
документів на них, як основи створення Реєстру нерухомого майна та внесення основних засобів до системи
бухгалтерського обліку та статутного капіталу [8].
Інвентаризації, за цією методологією, підлягають:
земельні ділянки, будівлі виробничого, не виробничого, соціально-культурного, оздоровче-спортивного,
житлового призначення; незавершене будівництво (субрахунки 1511—1512); споруди, передавальні пристрої,
документи, які підтверджують права на нерухоме майно та земельні ділянки.
Ці "Аналогові доповнення — правила" передбачають проведення комплексу підготовчих робіт до складу
яких входять:
— передача підприємствам на електронних носіях
"аналогового доповнення — правила" та проведення
навчання спеціалістів всіх рівнів методам виконання
робіт;
— визначення дати проведення технічної інвентаризації;
— підготовка наказу по галузі про проведення технічної інвентаризації на визначену дату, створення Центральної інвентаризаційної комісії (далі ЦІК) та затвердження її складу;
— підготовка наказів по підприємствам про проведення інвентаризації на визначену дату та створення
Головних інвентаризаційних комісій (далі ГІК), інвен-
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таризаційних комісій (далі ІК) відокремлених структурних підрозділів, організацій та установ (юридичних
осіб), робочих інвентаризаційних комісій (далі РІК);
— проведення керівництвом, спільних робочих нарад із членами ГІК та ІК з питань методології проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок і документів, що підтверджують на них
права, забезпечення комісій необхідними методичними
матеріалами;
— проведення головою інвентаризаційної комісії
інструктажу із членами робочих інвентаризаційних
комісій. Забезпечення робочих інвентаризаційних
комісій необхідними типовими цифровими формами
первинної облікової документації з інвентаризації
об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок і прав на
них (схема проходження документів у процесі проведення інвентаризації показана на рисунку 3);
— служби з управління майновими та земельними
ресурсами організовують постійні консультації, здійснюють методологічний супровід проведення робіт з
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, постановки
його на облік та управління [8].
При проведенні технічної інвентаризації комісією
перевіряється:
— наявність і стан будівель, споруд, передавальних
пристроїв і земельних ділянок, на яких вони розташовані;
— наявність документів, що підтверджують право
власності на будівлі та споруди, а саме: свідоцтва про
право власності, витяги про реєстрацію прав власності
на нерухоме майно, технічних паспортів;
— наявність державних актів на право власності
(право постійного користування) земельною ділянкою;
— наявність сервітутів;
— наявність інших правовстановлюючих документів
на об'єкти нерухомого майна та земельні ділянки
Це забезпечує реалізацію наскрізної системи обліку
яка показана на рисунку 3 і є основою організаційноекономічних змін по критерію стійкості. У підсумку про
кожний об'єкт обліку буде одержана комплексна інформація. Актуалізація інформації наддасть прозору систему для управління нерухомим майном.
Результати технічної інвентаризації, завантажені до
бази даних АС "Технічна інвентаризація", використо-
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вуються для формування Реєстраційних карток на земельні ділянки та розташовані на них об'єкти нерухомого майна і незавершеного будівництва.
Результати інвентаризації, Реєстраційні картки на
земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, створений Перелік нерухомого майна та земельних ділянок,
використовують спеціалісти різних служб, керівники
підприємств та організацій, бухгалтерії підприємств,
установ та організацій галузі, її підрозділи, галузеві
службами, Головні управління для управлінського обліку майна та земельних ділянок, для прийняття управлінських рішень і в повсякденній діяльності. Ці матеріали є основою формування програмного комплексу "Нерухомість", який складається з наступних комплексів
цифрових автоматизованих процедур корпоративного
обліку і управління нерухомим майном (як автономної
системи та як підсистеми в інформаційній системі галузі). Саме система одержаних результатів з інвентаризації всіх статей балансу дає змогу чітко визначити статутний капітал на даному економічному етапі діяльності
галузі.
ВИСНОВКИ
В умовах зміни зовнішнього середовища галузь та її
підприємства повинні враховувати зміни свого внутрішнього середовища для можливості функціонувати в
нових умовах, причому ці зміни повинні бути направлені на підвищення ефективності діяльності, і саме вони
є процесом розвитку. Слід розуміти що процес розвитку потребує ресурсів, які необхідно отримати від поточної діяльності або від запозичень, які необхідно повертати за рахунок майбутньої поточної діяльності. У результаті виникає проблема процесу розвитку, яка
здійснюється за рахунок поточної діяльності. Ця проблема потребує створення організаційно-економічного
механізму стійкого розвитку компанії шляхом збалансованості між процесами розвитку та поточною діяльністю, яка досягнута на основі чітко проведеної інвентаризації всіх статей, балансу та сформованого статутного капіталу.
Управління розвитком можливе при створені відповідного організаційно-економічного механізму розвитку. Такий розроблений авторами механізм складається
з сукупності управлінських дій, які забезпечують досягнення мети розвитку і відповідають принципам комплексності, своєчасності, збалансованості, економічності,
гармонічності та умотивованості.
Для ефективного управління корпоративними
змінами розроблена методика управління організаційно-економічними змінами в перехідний період розвитку компанії в основі якої є система проведення інвентаризації всіх статей балансу і на її основі формування
статутного капіталу. Методичні положення задовольняють вимоги основних постулатів організації гармонічного виробництва.
У перехідний період розвитку компанії, як правило,
персонал чинить опір. Для зниження опору пропонується система навчання та преміювання.
Ефективність розробленої системи управління корпоративними змінами забезпечує її розвиток і досягнення поставленої мети при урахуванні впливу зовнішнього середовища при раціональних затратах системи.
Література:
1. Малышева Л.А. Управление организационными
изменения на основе контроллинга. — Екатеринбург:
Институт экономики Уро РАН. 2004. — 204 с.
2. Глазл Ф. Динамичное развитие предприятия / Пер.
с нем. /Ф. Глазл, Б. Ливехуд. — Калуга: Духовное познание, 2000. — 360 с.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития.
— М.: Прогресс, 1982. — 468 с.
4. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. — М.:
Дека, 1997. — 360 с.

www.economy.in.ua

5. Закон України "Про акціонерні товариства" від
№ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www/zakon.rada.gov,ua./Зі змінами.
6. Закон України "Про цінні папери та фондовий
ринок" від № [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www/zakon.rada.gov.ua/Зі змінами
7. Мартынов А.С. Устойчивое развитие и приоритеты природоохранных инвестиций в регионах России /
А.С. Мартынов, В.В. Артюхов, В.Г. Виноградов.:
Practical Science, 2000. — 346 с.
8. Олійник Г.Ю., Реструктуризація залізничного
комплексу України:методологія і практика. монографія
/ Г.Ю. Олійник. — К. Логос, 2011. — 388 с. —Бібліогр.:
С. 367—383.
9. Воробієнко П.П. Перехідна економіка: теорія та
практика: монографія / Воробієнко П.П., Лозова Т.І.,
Олійник Г.Ю. — Одеса: ОНАЗ імені О.С. Попова. —
2018. — 272 с.
10. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Олійник О.А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на
них будівель споруд та передавальних пристроїв / Економіка та держава. — К. — № 1. — Січень 2019. — С. 4—
9.
11. Порядок проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок залізничного транспорту / Науковий керівник Т.І. Лозова.
— К., ДЕТУТ. — 194 с.
References:
1. Malysheva, L.A. (2004), Upravlenye orhanyzatsyonnymy yzmenenyia na osnove kontrollynha [Management of
organizational changes based on controlling], Uro Institute
of Economics, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg,
Russia.
2. Glasl, F. and Liwehud, B. (2000), Dynamychnoe
razvytye predpryiatyia [Dynamic development of the
enterprise], Spiritual Cognition, Kaluga, Russia.
3. Shumpeter, J. (1982), Teoryia ekonomycheskoho
razvytyia [Theory of Economic Developmen], Progress,
Moscow, Russia.
4. Korotkov, E.M. (1997), Kontseptsyia menedzhmenta
[Management concept], Deca, Moscow, Russia.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2008), Law of Ukraine
"On Joint Stock Companies" available at: http: //www/
zakon.rada.gov,ua/ (Accessed 25 Feb 2019). from No.
[Electronic resource]. Access mode: With changes.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2006),The Law of
Ukraine "On Securities and the Stock Market" available at:
http: //www/zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 25 Feb 2019).
7. Martynov, A.С. Artyukhov, V.V. and Vinogradov,
V.G. (2000), Ustojchyvoe razvytye y pryorytety pryrodookhrannykh ynvestytsyj v rehyonakh R ossyy
[Sustainable development and priorities of environmental
investments in the regions of Russia], Practical Science,
Moscow, Russia.
8. Oliynyk, G.Yu. (2011), Restrukturyzatsiia zaliznychnoho kompleksu Ukrainy:metodolohiia i praktyka
[Restructuring of the railway complex of Ukraine: methodology and practice], Logos, Kyiv, Ukraine.
9. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu.
(2018), Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka
[Transitional economy: theory and practice], ONAT named
after A.Popov, Odesa, Ukraine.
10. Lozova, T.I. Oliynyk, G.Yu. and Oliynyk, O.A.
(2019), "Digitalization of the technical inventory of real
estate objects: land plots, located buildings and transmitting
equipment on them", Economy and state, vol. 1, pp. 4—9.
11. Lozova, T.I. (2017), Poriadok provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii ob'iektiv nerukhomoho majna ta
zemel'nykh dilianok zaliznychnoho transportu [Procedure
for carrying out technical inventory of real estate objects
and land plots of railway transport], DETUT, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 14.03.2019 р.

9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК332.135:338.45]:330.3(477)

В. А. Романенко,
д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ
І. В. Лазебна,
к. е. н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ
DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.10

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В
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INTERREGIONAL INTEGRATION IN INDUSTRY AS A FACTOR IN THE FORMATION
OF THE ECONOMIC SPACE OF UKRAINE

Виходячи з актуальності міжрегіональної інтерпретації, про щосвідчать законодавчі акти та публікації провідних науковців, проведено аналіз обміну продукцією виробничо-технічного призначення між
областями України. Встановлено регіони-лідери за обсягами обміну продукцією та особливості міжрегіонального обміну.
Досліджено вплив галузевих особливостей промисловості на характер міжрегіонального обміну на
прикладі добувної (залізна руда) та обробної промисловості (верстати металорізальні).
Виявлено, що обробна промисловість і, зокрема, машинобудування, набагато ширше залучено до
міжрегіонального обміну ніж добувна. З урахуванням наявної статистичної інформації зроблена спроба
оцінити поточний стан та тенденції обміну продукцією виробничо-технічного призначення. Вказано на
неоднозначний вплив процесів децентралізації на міжрегіональний аспект.
Запропоновано заходи з активізації міжрегіонального обміну в сфері статистичної інформації, державного управління, наукових досліджень організації виробництваі подолання міжрегіонального відчуження.
Based on the relevance of the inter-regional interpretation, as evidenced by legislative acts and publications
by leading scientists, there were analyzed the peculiarities of the inter-regional exchange of products of industrial
and technical purpose and consumer goods among the regions of Ukraine. During the research were studied
regions are leaders in terms of exchange of products, and features of interregional exchange. Also were identified
separate close links between remote regions. The role of these regions in industrial production of the whole state
is determined. The peculiarities of the interregional exchange are determined by the closer cooperation of
neighboring or closely located regions, as well as the existence of significant reciprocal supplies between separate
distant regions.
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There were researched the influence of regional features of industry on the character of interregional exchange
on the example of mining and manufacturing industry. In the first case, the exchange between areas of iron ore
is considered commodity, and in the second — metal-cutting machine tools. Also were estimated dynamics of
production during last two and a half decades. Were researched the influence of the collapse of the manufacturing
industry and machine building, which led to the curtailment of interregional ties and the strengthening of the
export orientation of the regions for all raw materials.
It is revealed that the manufacturing industry and, in particular, machine building, are much more involved
in interregional exchange than extractive. Taking into account the existing statistical information, an attempt
was made to assess the current state and trends of the exchange of products for industrial and technical purposes.
It is pointed out the ambiguous influence of decentralization processes on the interregional aspect.
A scenario is created that will allow, at its realization, to increase production volumes, and thus reduce the
cost per unit of production. Also using it might allow to make a step towards overcoming interregional alienation
and ensuring interregional unity of reproductive processes. Were proposed some measures to intensify
interregional exchange in the field of statistical information, public administration, scientific research of the
organization of production and overcoming interregional alienation.

Ключові слова: продукція виробничо-технічного призначення, міжрегіональний обмін, міжрегіональні зв'язки, промисловість, машинобудування.
Key words: products of industrial and technical purpose, interregional exchange, interregional communications,
industry, mechanical engineering.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складовою частиною державної регіональної політики є дотримання принципу унітарності, який передбачає забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України [1,
стаття 3]. Одним із пріоритетів державної регіональної
політики є — стимулювання міжрегіональної інтеграції,
інтеграції регіональних економічних, інформаційних,
освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський
простір, подолання міжрегіонального відчуження [1, ст. 6].
На важливість національного розподілу праці, і
відповідно, міжрегіональну взаємодію вказував видатний німецький вчений Ф. Ліст: "Поділ праці та кооперація продуктивних сил в національному обсязі являються тоді, коли в країні розумова продуктивність знаходиться в правильному співвідношенні з продуктивністю
матеріальною, коли в країні сільське господарство, мануфактурна промисловість і торгівля рівномірно і гармонічно розвинені" [2, с. 33].
Автор грунтовного дослідження проблем конкурентоспроможності економіки США Р. Лоуренс ставив обробну промисловість в центр регіональної економіки:
"Обробна промисловість — розглядається як основа сучасної економіки… центр життєво важливої регіональної економіки…" [3].
Винесення питання міжрегіональної інтеграції в законодавчу площину, а відтак в сферу діяльності уряду
обгрунтовується тим, що з набуттям політичної незалежності України, її регіони і надалі були більше орієнтовані в економічній діяльності на колишні господарські
зв'язки, які часто будувалися в супереч національним
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інтересам України. Особливо в цьому питанні виділялась промисловість, розвиток якої був націлений на задоволення загальносоюзних потреб, і в першу чергу це
відносилося до машинобудування і пов'язаних з ним галузей військово-промислового комплексу.
Так, в електронній промисловості 80% обсягу виробленої продукції постачалося за межі України, а підприємства радіопромисловості та приладобудування (споживачі електроніки) приблизно такий же відсоток електронних комплектуючих отримували з інших республік.
Доцільність такої кооперації обгрунтовувалася не
стільки економічними як політичними розрахунками:
тісніше прив'язати економіку України до народногосподарського комплексу СРСР.
Питання побудови із різнорідних уламків, часто не
пов'язаних між собою єдиного економічного простору
і сьогодні не втратило актуальності. З початком військової агресії Росії підприємства машинобудування, які
найбільше були пов'язані з ринком цієї країни, вимушені
шукати нові варіанти виробничої кооперації, в тому
числі серед національних виробників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На питанні міжрегіональної взаємодії акцентували
увагу і ряд провідних українських вчених. Так, В. Симоненко стверджує, що забезпечення міжрегіональної
єдності відтворювальних процесів є важливим призначенням регіональної соціально-економічної політики
[4]. Чинники дезінтеграції регіонів України та моделі
внутрідержавної міжрегіональної інтеграції досліджуються в працях І. Сторонянської, яка, зокрема стверд-
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Таблиця 1. Обмін продукцією виробничо-технічного призначення між областями України у 1993 р. (%)
Регіони
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

1
1,8
1,0
2,5
2,1
0,8
2,9
1,2
1,3
1,0
0,6
1,2
2,3
1,8
2,7
0,8
8,4
1,1
1,1
6,8
1,2
0,7
0,7
1,2
0,8
2,4

2
1,5
2,8
0,9
2,9
1,3
1,8
3,5
1,4
2,3
0,5
1,1
1,5
2,1
3,9
0,4
0,6
1,8
1,5
3,2
5,4
1,9
2,4
0,9
1,9
1,0

3
0,5
1,1
0,4
1,2
1,6
0,7
5,6
2,2
1,0
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
8,5
0,4
1,8
0,7
1,8
1,3
0,9
0,7
0,4
0,4
0,5

4
16,6
6,9
4,2
7,8
3,2
23,1
8,9
10,5
12,1
5,8
6,9
15,2
17,6
10,3
4,3
5,8
6,1
16,1
13,6
5,0
9,1
3,1
8,9
11,0
35,2

5
2,0
3,2
2,0
1,1
1,6
1,4
3,4
4,1
1,7
0,7
0,8
1,1
0,9
4,5
5,2
1,8
2,0
1,2
1,6
2,3
3,4
1,1
2,1
3,3
1,1

6
0,3
0,5
1,0
0,2
0,6
0,5
2,9
0,3
0,3
1,0
0,6
1,1
1,1
0,5
2,7
0,2
0,7
0,3
1,5
2,2
0,7
0,5
0,8
0,6
0,3

7
9,3
6,6
4,2
11,3
4,7
4,7
3,5
4,8
6,1
2,5
2,0
6,9
6,0
6,6
4,0
9,0
4,2
8,1
13,8
14,5
3,0
4,1
3,8
8,3
8,8

1 — Автономна Республіка Крим
2 — Вінницька область
3 — Волинська область
4 — Дніпропетровська область
5 — Житомирська область
6 — Закарпатська область
7 — Запорізька область
8 — Івано-Франківська область
9 — Київська область
10 — Кіровоградська область

8
1,6
5,5
7,8
1,8
4,9
11,8
1,5
2,1
2,0
2,5
2,4
4,2
2,1
1,3
6,3
1,4
13,9
1,8
1,8
9,4
1,5
25,2
5,1
1,3
0,9

Сума ввозу і вивозу по регіонам ( всього 100%), в тому числі:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3,3
0,8
2,5
6,5
2,1
2,7
11,6 0,5
9,6
0,5
4,3
2,3
2,7
7,3
1,5
4,3
19,5 2,4
0,8
0,9
10,2 1,5
8,9
9,7
1,8
2,7
5,5
9,0
0,8
1,4
4,1
1,6
4,0
5,8
2,0
4,6
11,2 0,4
1,0
0,4
11,1 1,5
3,3
4,5
1,0
1,5
20,2 3,2
2,2
0,9
2,7
0,7
13,3 9,9
3,1
5,8
6,1
4,9
0,8
0,9
3,9
1,6
3,5
3,5
1,9
3,2
8,8
0,7
3,2
0,6
4,0
1,3
8,5
10,1 2,7
2,7
4,0
8,8
1,2
4,7
1,6
2,6
6,8
1,7
1,5
15,0 1,4
2,0
1,4
5,0
1,7
6,0
1,6
2,3
31,7 1,1
0,8
0,3
1,6
0,3
59,4 0,4
0,7
2,8
0,9
0,6
1,1
3,2
0,9
48,2
0,8
5,3
3,0
0,7
1,1
0,4
5,0
1,6
2,2
5,2
10,3 9,1
1,4
2,0
0,7
2,2
1,1
1,8
17,2 5,3
3,7
0,6
0,8
0,4
9,0
6,3
3,7
4,0
1,9
1,5
1,3
5,8
1,5
6,1
1,6
6,9
6,8
2,1
1,7
9,6
5,4
*
4,4
0,6
2,4
5,4
1,6
1,2
21,6 0,5
0,5
8,2
0,6
11,6 5,5
1,4
1,3
14,1 7,0
1,4
5,7
2,4
4,9
8,3
1,2
2,1
14,7 1,1
5,3
0,7
7,1
1,4
1,4
4,0
9,6
3,9
3,9
1,4
1,1
0,9
7,9
1,0
3,7
9,2
1,3
2,4
11,7 3,1
0,7
1,3
7,4
3,4
2,2
3,1
1,5
9,6
20,7 1,0
8,7
0,6
7,5
0,9
6,2
6,7
2,3
10,4 5,0
1,3
1,0
1,2
12,0 0,8
6,7
7,1
0,7
1,7
12,9 1,2
2,8
0,7
13,1 0,2
5,1
2,4
1,6
2,5
16,5 1,3
2,8
0,7
5,0
0,8
7,3
10,6 1,0
4,6
5,8
0,7
1,3
0,3

11 — Луганська область
12 — Львівська область
13 — Миколаївська область
14 — Одеська область
15 — Полтавська область
16 — Рівненська область
17 — Сумська область
18 — Тернопільська область
19 — Харківська область
20 — Херсонська область

жує: "… просторова дезінтеграція є результатом послаблення господарських зв'язків в наслідок посилення замкнутості регіональних економічних систем…" [5].
Системними дослідженнями регіональних аспектів
розвитку промисловості займалась провідна наукова установа — Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України [6; 7], але з розформуванням цієї установи відповідні дослідження припинилися.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проведення аналізу міжрегіональних
зв'язків в промисловості та розробка рекомендацій з
подолання міжрегіонального відчуження.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ще за часів СРСР інформація про коопераційні
зв'язки між підприємствами носило переважно відомчий характер і була малодоступною для дослідників,
особливо в машинобудуванні, більша частина якого була
пов'язана з військово-промисловим комплексом. З отриманням державної незалежності здавалося б, ситуація з отриманням інформації мала б змінитись у кращу
сторону, але вона ще більш погіршилась. Останні ста-

19
2,5
3,9
2,9
5,6
2,9
2,1
5,8
3,0
5,1
6,5
2,5
3,5
3,2
2,8
7,9
4,2
10,6
3,7
3,0
3,0
5,8
1,9
5,3
4,8
4,4

20
6,5
3,6
3,1
2,0
1,6
4,5
3,9
1,3
2,7
1,6
0,3
0,7
10,5
2,2
0,9
2,2
1,0
1,8
1,2
1,5
2,0
2,7
4,8
0,8
1,2

21
1,0
5,5
2,1
0,7
2,1
6,0
3,9
6,1
2,7
1,1
0,7
1,4
1,2
1,2
2,5
4,6
0,6
2,6
1,1
1,4
0,9
2,6
2,2
1,5
0,6

22
0,8
2,5
1,7
1,6
4,2
2,7
1,1
1,3
3,4
4,7
0,6
0,6
2,0
6,5
5,7
2,1
8,9
1,4
2,7
2,4
1,3
0,7
3,4
3,6
0,8

23
0,3
1,3
0,6
0,2
0,5
0,6
0,6
8,4
1,3
0,5
0,6
0,5
1,2
2,7
0,5
1,0
0,3
1,2
0,9
1,3
1,3
0,3
0,5
0,9
0,6

АР Крим
Донецька область
Запорізька область
Луганська область
Львівська область
Сумська область
Дніпропетровська
область

26
14,7
7,2
5,3
32,7
7,7
6,0
16,7
4,2
12,0
6,1
9,9
11,7
7,2
16,6
8,3
7,6
7,1
3,7
11,7
7,6
4,5
4,4
7,7
7,1
11,1

3,0

тистичні дані де відображений обмін продукцією виробничо-технічного призначення і товарами народного споживання між областями України датується 1993—94 рр.
(див. табл. 1). З огляду на цю обставину проаналізуємо
особливості міжрегіонального обміну на цю дату. З метою спрощення, обмін продукцією виробничо-технічного призначення розглядається як сума ввозу і вивозу між
областями. Аналіз даних таблиці засвідчує таке:
— Найбільші обсяги обміну продукцією припадають
на Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку
області. Не складно припустити, що це пов'язано із спеціалізацією цих областей на гірничо-металургійному та
паливному комплексі (взаємні поставки залізної руди,
вугілля інших складових технологічного процесу).
Виявлені також окремі тісні зв'язки між віддаленими регіонами. Так, у Львівський області 48,2% всього
міжрегіонального обміну припадало на Луганську область і 11,7% на Донецьку область. Про які взаємні поставки може йти мова? Можна припустити, що значні
обсяги поставок із Львівської області в Луганську приходились на таку продукцію як автонавантажувачі, автобуси, продукцію приладобудування. Тобто тієї продукції на який спеціалізувалась Львівська область. В За-

Найменування території вивозу
Дніпропетровська
Запорізька
область
область
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Джерело: [8].
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3,5
1,5

25
1,4
3,6
9,3
2,7
5,7
2,9
4,2
1,5
8,2
1,8
1,8
0,7
3,0
1,9
6,3
3,5
3,7
2,3
3,4
1,4
2,7
5,0
3,4
6,8

21 — Хмельницька область
22 — Черкаська область
23 — Чернівецька область
24 — Чернігівська область
25 — Київ
26 — Донецька область

Таблиця 2. Обмін продукцією виробничо-технічного призначення між областями України
(руда залізна (товарна))
Найменування
території ввозу

24
1,0
0,9
0,6
1,3
1,8
2,1
0,9
3,1
3,8
0,8
1,2
1,0
0,6
0,8
2,5
1,7
2,0
1,2
1,9
4,1
2,1
2,4
0,9
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Таблиця 3. Обмін продукцією виробничо-технічного призначення між областями України
(верстати металорізальні) за 1994 р.
Найменування
території ввозу
АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська
область
Донецька область
Житомирська
область
Закарпатська
область
Запорізька область
Івано-Франківська
область
Київська область
Кіровоградська
область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська
область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська
область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька
область
Черкаська область
Чернівецька
область
Чернігівська
область
м. Київ

1
+

2
+
+

+
+

3
+
+
+
+
+

4

5
+

6

7

+
+
+

+

+
+

9
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

1 — Дніпропетровська область
2 — Донецька область
3 — Житомирська область
4 — Закарпатська область
5 — Запорізька область
6 — Івано-Франківська область
7 — Кіровоградська область
8 — Львівська область
9 — Луганська область

+

+

+

+
+

+
+

Найменування території вивозу
10
11
12
13
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+

+
+

15

16

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

19
+
+
+
+

+

+
+

18
+

+

+
+

+

17
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

10 — Одеська область
19 — м. Київ
11 — Полтавська область
12 — Рівненська область
13 — Сумська область
14 — Тернопільська область
15 — Харківська область
16 — Хмельницька область
17 — Черкаська область
18 — Чернігівська область

карпатський області також найбільші обсяги взаємних
поставок приходилося на Луганську область — 13,3%.
— Для переважної більшості областей України
найбільш вагомий обмін здійснювався з Дніпропетровською і Донецькою областями, що підтверджує вагому
роль цих регіонів в промисловому виробництві всієї держави.
— Спостерігається значний обсяг взаємних поставок між Одеською, Миколаївською, Херсонською областями, у всіх цих регіонах існують суттєві поставки з
металургійних регіонів: Донецької, Дніпропетровської,
Запорізької областей, а також з іншими окремими регіонами, зокрема Львівською областю. Такі зв'язки
відображають спеціалізацію південних областей на суднобудуванні та морському транспорті.
— Для багатьох регіонів поряд з Донецькою і
Дніпропетровською областями потужним центром тяжіння є Полтавська область, частка якої у взаємообміні
Вінницької області становить 19,5%, Житомирської —
20,2%, Кіровоградської — 31,7%, Сумської — 21,6%,
Черкаської — 20,7%.
Із вище викладеного можна зробити висновок про
дві особливості міжрегіонального обміну. Перша полягає у більш тісній кооперації сусідніх або близько розташованих регіонах. Друга, засвідчує існування значних
взаємних поставок між окремими віддаленими регіонами.
Для більш глибокого аналізу доцільно дослідити
вплив галузевих особливостей промисловості на харак-

www.economy.in.ua

+
+

14

тер міжрегіонального обміну. З цією метою порівняємо
два підрозділи промисловості — добувну і обробну. В
першому випадку розглянемо обмін між областями руди
залізної товарної (табл. 2), а в другому — верстатів металорізальних (табл. 3).
Як видно із табл. 2 до обміну рудою залізною залучено 7 областей, при чому 99% загального обсягу припадає на 5 регіонів: АРКрим, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку області.
Набагато ширший ареал взаємних поставок верстатів металорізальних (табл.3). Кожна область задіяна в обміні: від 5 постачальників верстатів металорізальних до Закарпатської області до 14 постачальників до
Донецької і Київської областей. Найбільш широкий
ареал поставок в інші регіони здійснювався з Житомирської, Львівської, Луганської, Одеської областей та
м. Києва.
Із наведених вище прикладів видно, що обробна промисловість і зокрема, машинобудування набагато ширше залучені до міжрегіонального обміну ніж добувна
промисловість.
А як же змінилась ситуація за два з половиною десятиліття із розглянутими вище взаємними поставками?
І хоча, як вже зазначалося, подібна статистика на сьогодні відсутня, певне уявлення можна отримати оцінивши динаміку випуску відповідної продукції за ці роки
(табл. 4).
Як видно із таблиці виробництво верстатів металорізальних зменшилося майже в 1000 разів, а залізоруд-
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Таблиця 4. Виробництво верстатів металорізальних
та концентратів залізорудних неаглоамерованих
Продукція
1. Верстати металорізальні (штук)
2. Концентрати залізорудні
неаглоамерованих (млн тон.)

1990
37000
77,9

Роки
2000
2010
1350
76
46,2
64,3

2017
38*
60,6

* Показник за 2015 р.
Джерело: [8].

ної сировини лише на 22%. Катастрофічне падіння продукції машинобудування відбулося у всіх її видах, але
особливих втрат зазнала верстатобудівна, радіоелектронна промисловість, приладобудування, суднобудування і ряд інших. Це саме ті галузі, які були пов'язані
між собою тісними коопераційними зв'язками, які пронизували всі регіони України. Збереження сировинного потенціалу промисловості, а вряді випадків його нарощування, при обвальному падінні обробної промисловості і, зокрема машинобудування, призвели до згортання міжрегіональних зв'язків і посилення експортної
орієнтації регіонів, перед усім сировинного характеру.
Ось про що свідчать дані таблиці 5.
Найбільша частка експорту товарів у валовому регіональному продукті відзначається у Дніпропетровський, Донецький, Закарпатський, Запорізький, Миколаївський областях. Структура експорту цих регіонів показує, що левову частку становлять: руда, чорні метали
та аграрна сировина. Виняток становить Закарпатська
область, де висока частка експорту пов'язана з електричними машинами, що безперечно є позитивним, але
це виробництво зорієнтовано на коопераційні зв'язки
переважно з іноземними державами і не є продуктом
міжрегіонального обміну.
Загалом в економіці України намітилось вкрай негативна тенденція: падіння обсягів виробництва в обробній промисловості і в першу чергу в машинобудування призводить до згортання міжрегіонального обміну,
що, в свою чергу, веде до економічної замкнутості регіонів, які в своїй діяльності спираються на власні ресурси. А це означає, загалом поглиблення сировинної орієнтації економіки України. Лише декілька регіонів, спи-

раючись на власні ресурси (і то умовно) можуть організувати виробництво високотехнологічної продукції. Це
міста Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Так,
у м. Києві існує славнозвісний АНТК ім. Антонова, який
може розробляти і випускати літаки, але ж двигуни до
них виготовляє неменш відоме Запорізьке підприємство
"Мотор — Січ". Не заперечні досягнення КБ "Південне" та Південного машинобудівного заводу, але в своїй
діяльності вони широко використовують досягнення
українських вчених з Харкова, Києва інших регіонів.
Не однозначним є вплив процесів децентралізації на
міжрегіональний обмін продукцією виробничого призначення. Про позитиви децентралізації в частині наділення
територіальних громад більшими можливостями, в тому
числі фінансовими, говорити не варто, вони очевидні. А
от спроби окремих регіонів самостійно виготовляти (чи
закуповувати за кордоном) складну машинобудівну продукцію без врахування виробничого потенціалу інших
регіонів, має більше негативів ніж позитивів. Показовою
є ситуація із виробництва трамваїв. Так, наприклад на
сьогодні виробництвом трамваїв займаються у Львові (завод "Електромаш", концерн "Електрон"), Вінниці
("Вінницька транспортна компанія"), Одесі ("Татра-Юг"),
Києві та інших регіонах. Така ситуація суперечить сучасним тенденціям. Так, у країнах Європи домінує в межах
країнах одне підприємство, що поставляє трамваї як на
внутрішній, так і на зовнішній ринки [9]. Із вищевикладеного напрошується висновок, що у сфері промислового
виробництва потрібна не децентралізація, а навпаки централізація. Подібні погляди висвітлюючи світовий досвід
впливу децентралізації на просторовий розвиток, висловлює І.З. Сторонянська [10].

Таблиця 5. Частка експорту товарів у валовому регіональному продукті,%
Україна
АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ

2000
54,7
23,1
28,5
36,6
119,3
93,1
26,2
54,5
99,1
33,4
22,1
13,1
57,8
28,2
85,9
40,6
41,9
18,4
30,7
12,6
21,5
23,9
16,1
38,4
24,0
23,3
68,4

2005
39,7
14,2
21,3
22,0
73,9
72,4
18,4
42,3
68,1
43,3
16,5
13,8
56,3
18,5
47,3
25,2
53,3
16,6
36,8
7,6
14,4
18,6
11,9
19,3
12,4
16,8
29,7

2010
37,7
13,8
19,1
23,9
54,7
80,7
16,6
60,0
59,4
19,7
23,0
17,0
57,9
18,6
52,7
24,8
39,8
19,8
32,3
8,2
17,4
17,6
12,7
23,9
8,3
15,2
28,7

2015
41,9
30,9
43,6
65,0
70,2
25,1
82,6
71,9
17,7
35,5
23,1
23,6
27,9
72,7
37,8
33,8
23,4
31,9
23,9
23,0
16,2
21,6
18,7
12,8
32,6
42,2

Джерело: [8].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ
В ідеалі для України в цій сфері ситуація мала б виглядати таким чином: створюється одне підприємство для
забезпечення комунальним електротранспортом всіх
регіонів з перспективою виходу на зовнішній ринок. До
кооперації залучаються регіони де є відповідний виробничий потенціал. А таких регіонів в Україні достатньо:
постачання металу — Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро,
електротехнічне обладнання — Харків, Запоріжжя,
Одеса, радіоелектронне — Київ, Львів, Харків, шини та
резино-технічна продукція — Біла Церква, Дніпро.
Складання кінцевої продукції можна було б організувати у Львові чи Дніпрі де є відповідні виробничі потужності. Реалізація такого сценарію дозволила б збільшити обсяги виробництва, а від так зменшити витрати на
одиницю продукції і зробити крок до подолання міжрегіонального відчуження і забезпечення міжрегіональної
єдності відтворювальних процесів.
Пропонуються наступні заходи по активізації
міжрегіонального обміну промисловою продукцією.
1. Відновити статистичний облік щодо обміну продукцією виробничого призначення між областями України.
2. З метою координації виробничої діяльності на
міжрегіональному рівні необхідно в структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (а краще було б у
складі відновленого Міністерства промислової політики) створити інформаційно-аналітичний підрозділ, який
надавав би рекомендації про доцільність міжрегіонального обміну.
3. Доцільно відновити наукові дослідження міжрегіональних зв'язків в промисловості використовуючиі
досвід який був накопичений в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України.
4. Надавати сприяння тим інвесторам, які залучають
до процесу виробництва максимальну кількість виробників з України, а не обмежуються створенням лише
складальних підприємств з використанням закордонних
комплектуючих.
5. Стимулювати створення в Україні крупних організаційних структур у сфері машинобудування, які мала
б повний цикл виробництва. Наприклад, автомобілебудування у нас представлено лише складальними підприємствами. А основа конкурентних переваг автомобіля є
двигун, яких Україна сьогодні не виробляє.
6. На державному рівні надати пріоритету розвитку машинобудуванню, яке не тільки визначає технічний
і технологічний прогрес у будь-який економічній діяльності, а й у своєму виробництві використовує продукцію всіх видів економічної діяльності, і таким чином,
відіграє ключову роль у міжрегіональному обміні.
7. Посилення міжрегіональної взаємодії має відбуватись на принципах системного підходу, згідно якого
міжрегіональна інтеграція є складовою частиною регіональної політики держави, яка, в свою чергу, є елементом загальної соціально-економічної політики.
Перспективи подальших досліджень полягають у
формуванні державою замовлення на міжрегіональну
тематику, в рамках якого доцільно було б акумулювати
певний вітчизняний досвід, та грунтовно дослідити закордонний досвід міжрегіональної взаємодії. Результати дослідження варто було б використати в методичних
рекомендаціях з розроблення стратегії соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням міжрегіонального чинника.
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STRUCTURAL ECONOMY CHANGES ANALYSIS: METHODS AND METHODOLOGY OF STUDY

Базовою умовою сучасного економічного розвитку і зростання є постійні структурні зміни в рамках
економічної системи, завдяки чому система намагається адекватно реагувати на зміни середовища свого
існування. Важливим завданням макроекономічного аналізу стає виявлення та аналіз структурних змін.
У роботі представлено методику аналізу структурних змін в економіці.
Методика передбачає проведення аналізу на двох рівнях: аналіз процесу структурних змін і аналіз
змін структури. Перший рівень стосується характеристик самого процесу змін, тоді як другий дозволяє
відповісти на запитання, як змінюється досліджувана структура. Аналіз процесу структурних змін базується на визначенні й аналізі трьох оцінок: інтенсивність змін; швидкість змін; сталість змін. Другий
рівень аналізу передбачає декомпозицію структурних змін на рівень елементів структури й аналіз на цій
підставі змін розміру (зміни величини елемента / елементів) і змін форми структури (зміни пропорцій
між елементам і цілим).
One of the basic requirements for the economic growth and development are constant structural changes of
the economic system, enabling the latter to adequately respond to its environment changes. The main task of the
macroeconomic analysis is to define and analyze structural changes. The article deals with methods of economy's
structural changes analysis.
The employed methodology approach envisions economic development outline within three aspects:
quantitative (extensive development), structural and qualitative (intensive development). Structure is an
aggregate one one-dimensional objects creating an integrity. Each object is a separate system structural
characteristic, whereas their wholeness describes the system itself. In terms if structure these characteristics are
interconnected: changes in ones creates changes in others, and this influence is different with different
characteristics/their sets. The proposed analysis method of structural changes is called "two-dimensional
quantitative analysis of local structural matrix".
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Multidimensional and multilevel economic system is an aggregate of sub-systems, each of which describes
separate logical entity and possesses its own structure. Therefore, study of the systems has to be based upon
studying the local aggregate structures, and study of the system's structural changes dynamics are to be based
upon analysis of structural changes in local structures. To study each local structure, a separate structural matrix
is built. Matrix enables to separate those exact elements, formed to enable the needed common interaction, as
well as accents the principal impossibility to change one object without changing the rest system structural
elements.
The method envisions two-dimensional analysis — the structural changes process analysis and the structural
changes analysis. The first dimension deals with characteristics of the changes process itself, whereas the second
one allows to answer the question of how exactly the studied structure changes. The structural changes process
analysis is based upon defining and further analysis of the three markers: changes intensity; changes speed;
changes sustainability. The second analysis dimension envisions decomposition of structural changes to the
level of structural elements, as well as the corresponding analysis of the change measures (element(s) size changes)
and the structure shape changes (proportion changes between the elements and the aggregate).

Ключові слова: національна економіка, структура економіки, структурні зміни, аналіз структурних змін,
методологія і методика аналізу.
Key words: national economy, economy structure, structural changes, structural changes analysis, analysis methods
and methodology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні дослідники розглядають розвиток національної економіки як синтез двох аспектів: кількісних і
якісних змін. В умовах глобалізації на перший план висуваються саме якісні зміни. Найчастіше тематика наукових дискусій розгортається довкола того, чи високі
темпи економічного зростання є передумовою, чи наслідком структурних зрушень усередині системи. "Сьогодні актуалізується теза про те, що базовою умовою
досягнення сталого економічного зростання визнається структурна трансформація, а основою ефективних
зрушень усередині системи стає інституційне середовище" [1, c. 164]. Національна економіка є складною й багаторівневою системою, яка перебуває в постійній
внутрішній динаміці й постійно пристосовується до
зовнішніх умов. Тому, на нашу думку, виявлення структурних змін, які створюють умови для сталого економічного зростання, є основним завданням макроекономічного структурного аналізу.
Україна належить до числа країн, у яких структурні
зміни в економіці є значними, однак мало ефективними.
Від часу здобуття незалежності з огляду на час і різні
зовнішні спонуки виділяються три хвилі структурних
змін і зрушень. Від кінця 1980-х років країну охопили
структурні трансформації, пов'язані з переходом до
ринкової економіки. Це була перша хвиля змін, яка зумовила появу численних наукових розвідок на предмет
виявлення чинників, що впливають на макроекономічні
тенденції в країні. Однак, на жаль, навіть сьогодні структурні трансформації не завершено: не створено сучасної матеріальної бази виробництва; остаточно не сформувалися ринкові відносини й ринкове мислення; над
економікою й далі важким тягарем "нависає" її соціалістичне минуле, насамперед, у формі давно сформованих зовнішніх відносин, застарілої галузевої структури. "Через незавершеність інституційних і структурних
реформ, а також зважаючи на прорахунки в економічній
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та соціальній політиці у минулому, в Україні загострюються структурні проблеми розвитку національної економіки, що заважають широко задіяти інтенсивні чинники росту" [2, c. 4]. До того ж економічна динаміка в
Україні визначається переважно зовнішніми (глобальними) детермінантами, оскільки українська економіка —
це мала економіка відкритого типу. Однак вагомою залишається і роль національних (внутрішніх) детермінант
економічного зростання [3, с. 33—34]. Надзвичайна
вразливість української економіки до зовнішніх впливів
виразно проявилося у формі економічного спаду в період фінансово-економічної кризи 2008—2009 рр. і подальшого майже трирічного економічного пожвавлення з огляду на сприятливу кон'юнктуру на зовнішніх
ринках. Ці явища склали зміст другої хвилі економічних змін і зрушень у країні. Однак економічне зростання 2010—2012 рр. мало короткостроковий характер і
змінилося спадом, і не лише через погіршення зовнішніх
умов функціонування економіки, а насамперед з огляду на політичну кризу. Події "революції гідності" та
російсько-українська війна на сході України дали початок нової — третьої хвилі економічних змін і зрушень.
Відтак і сьогодні на першому плані маємо ті самі завдання: забезпечення економічного зростання та структурної трансформації. Насамперед, мова йде про зростання ролі й посилене втручання держави в економіку
шляхом розробки ефективної державної структурної та
соціальної політики і втілення її в життя. Як вказує чимало українських дослідників, наприклад у [1, c. 165],
це твердження має певну історично обгрунтовану логіку, оскільки провідна роль у регулюванні відтворювальних процесів в Україні завжди відводилася державі. Це
пояснюється: її особливим положенням і специфічними функціями, які дозволяють оперативно впливати на
процеси, пов'язані зі структурними перетвореннями;
реальним впливом у випадку екстремальних ситуацій,
коли доводиться долати наслідки кризових процесів чи
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виходити з нерівноважних станів ринку; вирішенням
глобальних проблем економіки, з якими ринкові механізми не можуть впоратися ефективно і вчасно.
Тому не дивно, що тематика структурних змін і зрушень постійно була актуальною та залишається такою
ж сьогодні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика структурних перетворень в економіці
була предметом дослідження багатьох іноземних науковців, як-от: Е. Домар, П. Друкер, В. Льюїс, Д. Кендрик, Дж. Б. Кларк, В. Парето, Р. Солоу, Дж. Стігліц,
Р. Стоун, Я. Тінберген, А. Тоффлер, Ж. Форрестьє,
Ф. Хайєк, Р. Харрод та ін. Дослідженням проблем структурних змін і зрушень в економіці та їхнього взаємозв'язку з економічним розвитком займалися чимало
вітчизняних дослідників, зокрема Ю. Архангельский,
О. Бородіна, А. Гальчинський, В. Геєць, П. Єщенко,
В. Оскольський, В. Сіденко, М. Соколик, А. Філіпенко,
Л. Федулова, А. Чухно. Вплив структурних чинників на
економічний розвиток національної економіки висвітлено в працях О. Коломийцевої, О. Красильникова,
В. Крючкової, І. Лукінова, Т. Шинкоренко. Цікавими є
праці Ю. Бицюри щодо порівняльного аналізу структур
економіки ЄС і України, Е. Лібанової, Л. Шинкарук, які
вивчали структуру економіки та проблеми вдосконалення структурної політики держави.
Проте, незважаючи на глибину й різноплановість
публікацій, зазначимо, що у вітчизняній теорії та практиці проблеми структурної збалансованості в національній економіці вивчені недостатньо. Саме це й послужило основою для вибору тематики наших досліджень.
Нинішнє дослідження є продовженням наших попередніх розвідок [4—7], у яких аналізувалися структурні
зрушення в економіці України на макрорівні для різних
варіантів розрахунку ВВП.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є представлення методики макрорівневого аналізу структурних змін в економіці.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічна система розглядається нами [8, с. 30] як
цілісна сукупність галузей, відомств, виробництв,
підприємств та інших економічних об'єктів, яка має певну структуру виробничих ресурсів і зовнішньої торгівлі,
просторове розміщення та регулюється економічними
правилами й нормами. Тоді під економічною структурою розуміють розміщення основних елементів економіки і пропорції, які склалися між ними.
На думку С. Шукальського (S. Szukalski), найчастіше класифікують економічні структури за видами, часом і місцем [9, s. 35]: 1) загальна структура, яка описує
кількісні співвідношення в системі певного типу, наприклад, у структурі зайнятості; 2) часова структура, що
описує кількісні співвідношення між елементами одного рівня (типу), які домінують протягом певного періоду; 3) територіальна (регіональна або просторова)
структура, яка описує кількісні співвідношення між елементами, що розміщуються і функціонують на території
(у регіоні).
Будь-яка система не залишається незмінною протягом тривалого часу. Вона піддається змінам, які зумовлені внутрішніми причинами та зовнішніми впливами.
Зміни в системі можуть стосуватися різних аспектів системи і призводити до різних наслідків. Серед змін виділяються ті, котрі безпосередньо стосуються структури системи. Л. Шинкарук акцентує на тому [10, c. 21],
що економічним системам властива певна сталість і
змінність, а безпосередньо поняття "структура" характеризує / забезпечує перше з них — сталість системи.
"Саме завдяки структурі система відтворює себе, як
таку, і є певний строк у порівняно незмінному вигляді.
Елементи і структура системи взаємно зумовлюють один
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одного. Зміна елементів цілого, їхньої кількості та
якості тягне за собою зміну структури, а поява нової
структури зумовлює відповідні зміни її елементів, їхніх
властивостей, якісних і кількісних характеристик" [11,
c. 46].
Узагальнено-структурні зміни — це складна система кардинальних змін внутрішніх взаємозв'язків елементів економічної системи, закономірностей їхнього
розвитку, пропорцій між ними, що відбуваються під
впливом наявного технічного базису, соціальних механізмів виробництва, розподілу й обміну відповідно до
суспільних потреб, наявних ресурсів і досягнутого рівня
продуктивності праці.
Економічний розвиток безпосередньо пов'язаний зі
структурними змінами. Неможливо всебічно проаналізувати економічний розвиток, не зважаючи на структурні чинники. Разом із такими чинниками, як організаційні зміни, прогрес у науці й технологіях, міжнародний поділ праці, зміни в соціально-економічній структурі розглядають як основні економічні чинники сучасності [12, c. 24]. Будучи такими, що породжуються змінами в системі, структурні зміни мають істотний вплив на
трансформацію системи, оскільки "порушують звичні
форми взаємодії елементів у середині системи" [13,
c. 53].
Розробляючи власну методику аналізу структурних
змін, ми взяли за основу підхід, який знаходить втілення в численних працях сучасних дослідників і який розглядає економічний розвиток як багатовимірний і багаторівневий. Основну тезу такого підходу лаконічно
формулює Я. Хоменко: "категорію "економічний розвиток" доцільно розглядати в трьох аспектах: кількісному, що пов'язаний зі збільшенням масштабів виробничих сил, структурному, який передбачає зміни в структурі та складі їхніх елементів, а також якісному, що проявляється у відповідних змінах основних характеристик
окремих елементів… Кількісний аспект означає екстенсивний розвиток виробничих сил, а структурний та якісний — інтенсивний. Водночас економічне зростання є
лише складовою розвитку, в якій синтезуються кількісні
та якісні зміни" [14, с. 23—24].
У статистичному аналізі структурних змін є два
підходи до розуміння поняття структури [15, с. 26]. За
першого підходу структура розглядається як конфігурація точок у багатовимірному просторі, утвореному
характеристиками точок. Конфігурація точок — це їхнє
розміщення / групування або впорядкованість, тобто
певна ієрархія, утворена точками. Для визначення конфігурації, як правило, використовують методи кластеризації, лінійного впорядкування багатовимірних
об'єктів тощо. Другий підхід передбачає, що структура
являє собою сукупність одновимірних об'єктів, які утворюють деяку цілісність. Кожен об'єкт представляє
окрему структурну характеристику системи, тоді як
взяті разом вони описують структуру загалом. У рамках структури ці характеристики взаємопов'язані: зміна
одних викликає зміну інших, і цей вплив є різним для
різних пар / наборів характеристик.
Запропонована нами методика аналізу структурних
змін спирається на другий підхід і за змістом може бути
названа як дворівневий кількісний аналіз локальної
структурної матриці.
Економічна система, будучи багатовимірною й багаторівневою, представляє собою сукупність агрегатних
підсистем, кожна з яких описує деяку окрему логічну
сутність і має власну структуру. Відтак дослідження
системи загалом можна будувати на вивченні цих локальних агрегатних структур, а вивчення динаміки
структурних змін системи — на аналізі структурних змін
у локальних структурах.
Для дослідження кожної такої локальної структури будується структурна матриця. Структурна матриця виконує роль своєрідного інтеграційного скелета,
який виокремлює структурні зміни в межах системного
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агрегату та інтегрує їх. Матриця дозволяє виділити саме
ті елементи, які сформувалися задля необхідності
спільної взаємодії, фокусує увагу на цілісності структури, акцентує на принциповій неможливості зміни одного елемента без змін решти структурних елементів
системи.
Водночас структурна матриця закладає загальну
основу / первинну модель аналізу. Це своєрідна карта (схема) аналізу, побудована в деякій системі координат. Загалом структурна матриця може бути багатовимірною, однак ми розглядаємо найпростіший варіант структурної матриці — двовимірну таблицю.
Першу вісь (перший вимір — рядки таблиці) формують елементи структури. У процесі аналізу, будуть
вивчатися властивості саме цих елементів, а також
співвідношення / взаємозв'язки між ними. Друга вісь
(другий вимір — стовпці таблиці) призначена для
фіксації структурної динаміки. Це може бути динаміка часова, просторова або будь-якої іншої природи.
У випадку часової динаміки на осі фіксують значення
структурних елементів досліджуваного об'єкта, взяті
в різні часові періоди. Просторова динаміка використовується тоді, коли, наприклад, ми хочемо вивчати
різні територіальні (регіональні) об'єкти, тоді вздовж
цієї осі відкладають значення відповідних структурних елементів різних об'єктів (територій, регіонів). У
випадку, коли мета аналізу пов'язана з вивченням сукупності об'єктів, які відрізняються за певними ознаками, і ми хочемо з'ясувати структурні відмінності
всієї сукупності об'єктів, тут відкладаються значення відповідних структурних елементів досліджуваних
об'єктів.
Побудована в такий спосіб структурна матриця легко піддається формалізації.
Припускаємо, що дослідження має справу з n об'єктами або часовими періодами (j=1,..., n). Кожен об'єкт
має однакову структуру, яку утворюють m складників
(i=1,..., m). Тоді формалізований запис об'єкта можна
записати як вектор:

,
де
— це значення і-го елемента структури
об'єкта j. Не применшуючи загальності, вважаємо,
що значення елемента структури є числовим, вартісним або кількісним, що є характерним для економічних систем. Це дозволяє розраховувати різного
роду показники на підставі елементів, порівнювати
їх між собою, обчислювати величини узагальнених
показників, які характеризують сукупність об'єктів
із певного боку.
Для формалізованого запису структурної матриці
використовуємо матрицю розмірності
:

.
Рядок описує динаміку і складника структури в межах усієї сукупності об'єктів (перша вісь), а стовпчик
матриці відповідає окремому об'єкту (друга вісь).
Як доповнення до вектора Uk і матриці U, які складені з абсолютних значень елементів, використовують
похідні від них:
вектор

,
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і матрицю

.
де
— це частка (доля) і-го елемента в структурі
загалом для k-го об'єкта. Значення
розраховується
як
З цього випливає, що
,а
.
Для порівняння двох об'єктів у межах структурної
матриці використовують показники, що характеризують ступінь їхньої схожості або відмінності. Досліджуючи структурні зміни, насамперед акцентують увагу на відмінностях між векторами. Чим більше структура одного об'єкта відрізняються від структури іншого, тим більшим має бути значення показника, який
розраховується на підставі структурних елементів
відповідних векторів. І навпаки, якщо об'єкти мало
відрізняються між собою (подібні або близькі), то розраховані значення показників мало відрізняються.
Саме такий принцип покладено в основу показників,
які вимірюють відстань (різницю) між об'єктами (векторами) [16].
Здебільшого методики аналізу структурних змін
зводяться до трьох базових принципів: 1) для вимірювання структурних змін потрібно порівнювати між собою дві структури — попередню й наступну; 2) якщо
структури об'єктів (або того ж об'єкта, але в різні періоди часу) відрізняються, то робиться висновок, що
зміни мали місце; 3) чим більшою є відмінність показників, тим більш інтенсивними були зміни / перетворення.
Розробляючи власну методику аналізу структурних
змін, ми зупинилися на двох рівнях аналізу: 1) аналіз
процесу структурних змін; 2) аналіз змін структури.
Попри схожість назв, ці аспекти істотно відрізняються.
Перший стосується характеристик самого процесу змін,
тоді як другий дозволяє відповісти на запитання, як
змінюється досліджувана структура.
Запропонована методика базується на працях
польських дослідників К. Кукули (K. Kukula) ([17], [18]),
М.Валесяк (M. Walesiak) [19], А. Мрозіньської (A. Mrozinska) [20], Е. Василевської (E. Wasilewska) [21], М. Марковської (M. Markowska M.) [22], М. Марковської та
А. Соколовського (A. Sokolowski) [15], М. Цирек (M. Cyrek) [23].
На першому рівні — аналіз процесу структурних
змін — розраховуються і аналізуються три види оцінок:
інтенсивність (глибина) змін, швидкість змін, сталість
(монотонність) змін.
1. Показник інтенсивності описує, наскільки сильними (глибокими) були зміни.
Два вектори k і l, які описують стан об'єктів в різні
моменти часу в m-вимірному просторі (структура складається з m елементів), утворюють між собою кут . За
значеннями координат векторів можна визначити
синус або
. З погляду зручності інтерпретації зазвичай використовують
Цей показник має
всі необхідні властивості, щоби бути адекватною мірою
для оцінювання інтенсивності структурних змін. Він дає
чітку інтерпретацію розрахованих значень: велика
різниця між векторами (
наближається до 0)
свідчить про значні зміни, тоді як малий кут між векторами (функція
близька до 1) є ознакою незначних змін. В особливих випадках, коли порівнювані
структури ідентичні, кут між векторами дорівнює 0°,
а
=1. Максимальний кут , який можуть утворювати вектори (найбільш кардинальні структурні зміни),
дорівнює 90°, тоді
=0.
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розраховуєть- тання: наскільки послідовно ми рухалися з початкової
точки до кінцевої? Якщо за кінцеву структуру ми беремо множину бажаних або запланованих значень структурних змінних, тоді отримуємо відповідь на запитан.
ня, наскільки адекватним до поставлених завдань був поЦей спосіб оцінювання інтенсивності змін назива- ступ протягом усього періоду.
Адекватною сказаному мірою монотонності є запють методом кута або методом
. У літературі ропонована
К. Кукулою конструкція, яка складається з
ще іменують показником Q Moore, за n-1 показника:
показник
прізвищем автора [24].
Однак, як зазначається в [20, s. 80], у дослідженнях
структурних змін, як правило, зміни є незначними (до
10°). Тому для зручності й більш зрозумілої інтерпретації краще оперувати поняттям кута, а не його косиКожен окремий показник вимірює монотонність
нусом.
змін за період від початкового етапу до часу p. Якщо
Е. Василевська [21, s. 71] визначає три умовні інтер- необхідно виміряти монотонність за весь досліджувавали зміни кута: [0; 30°], [30°; 60°], [60°; 90°], які відпові- ний період, то шукають показник n (тут n — останній
дають відповідно малій, поміркованій і значній етап).
відмінності між векторами. Аналогічно можна говориПослідовність значень { , ,... , }забезпечує інфорти про малу, середню і значну інтенсивність структур- мацію про ступінь збереження сталого напряму змін
них змін.
протягом усього періоду зміни структури.
2. Показник інтенсивності змін доповнюють показРозрахований у такий спосіб показник р змінюєтьником швидкості змін. Як правило, цей показник засто- ся в діапазоні [0, 1]. За побудовою (означенням) завжсовують до часових структурних змін. Показник швид- ди 2 = 1. Що сто сується решти показників
кості запропонований К.Кукулою (K.Kukula) [17].
, то чим ближче значення р до 1, тим
Швидкість структурних змін визначається динамікою більшою мірою структури еволюціонують послідовно
переходу від одного кроку до наступного (оцінкою сту- і є стійкими щодо уникнення відхилень від заданого напеня відмінності структур у період часу t і t-1):
пряму змін. Ці відхилення, як правило, викликані хаотичним перетворенням складників. Якщо р дорівнює 0,
то це означає, що структура на етапі p (кінцева структура етапу) ідентична початковій структурі. Близькість
Зауважимо, що цей показник можна застосовувати р до нуля свідчить або про практичну відсутність змін,
для оцінювання відмінності структур між двома довіль- або таку хаотичність змін, яка не призводить до істотними об'єктами, якщо у формулі замість індексів t і t-1 них змін.
На завершення зауважимо: кожен із трьох розглявикористати відповідні індекси об'єктів.
Для оцінювання середньої швидкості протягом усьо- нутих показників додає до розгляду свої деталі, збагаго аналізованого періоду ми використовуємо показник чуючи тим самим загальний аналіз структурних змін.
Переходячи до другого рівня аналізу — аналіз зміни
усереднених змін:
структури, зупинимося на деяких його особливостях.
Розпочнемо з вихідних понять — зміна розміру та
,
зміна форми структури. Як описано вище, структура
де
і
— і-елементи двох структур, які сліду- кожного об'єкта задається набором абсолютних і
відносних значень структурних змінних. Згідно з М. Вають одна за другою (відповідно в період часу t і t-1).
Більшому значенню γ відповідає більша швидкість лесяком [19, s. 26], структури є подібними за розміром,
перетворень. Цей показник фактично демонструє темп якщо в них абсолютні значення відповідних структурпроцесу перетворень, тоді як показник інтенсивності них змінних близькі. Структури подібні за формою,
показує розмір (глибину) перетворень. Обидва показ- якщо мають близькі відносні значення змінних струкники — інтенсивність і швидкість змін — тісно корелю- тури. Отже, величини елементів структури задають
ють між собою, тому деякі дослідники використовують розмір структури, а результат частки елементів у зау процесі аналізу лише один із них, наприклад, К. Куку- гальній сумі елементів структури окреслюють її форму
[23, s. 26]. З цього погляду говоримо, що зміни величини
ла [17; 18] застосовує показник швидкості змін.
3. Окремою методологічною проблемою структур- елемента / елементів визначають зміни розміру струкної динаміки є вимірювання сталості напряму (монотон- тури, а зміни пропорцій між елементам і цілим — зміни
ності) змін. Проблема зводиться до відповіді на питан- форми.
Наступна особливість, яка стосується можливих
ня, чи еволюція досліджуваної структури демонструє
тенденцію сталого розвитку в якомусь постійному на- варіантів змін структури, описана в [22, s. 76]. Загалом
прямі, чи вона є результатом випадкових різноспрямо- таких можливостей може бути три: стабілізація, зросваних змін, які в довгостроковій перспективі не приво- тання і спадання частки елемента (сукупності елементів)
щодо цілого. Кожна з трьох можливостей має кілька
дять до заданого кінцевого результату.
Ідея оцінювання монотонності структурних змін варіантів реалізації. У таблиці 1 подано найпростішу сиполягає в тому, що в ідеалі напрям змін на кожному туацію, коли структуру утворюють лише два елементи.
кроці має цілком збігатися з напрямом потрібних кінце- З таблиці бачимо, що, наприклад, стабілізація структувих змін (рух від початкової структури до кінцевої / ри можлива в трьох випадках: перший випадок має місце,
заданої структури) протягом усього досліджуваного коли жоден елемент не змінюється, а решта два, коли
періоду. За умови дотримання монотонності легше і змінюються обидва елементи, але так, що пропорція між
швидше досягається потрібний кінцевий результат. За- ними не змінюється. Зрозуміло, що якщо маємо більше
уважимо, що на практиці важко зустріти послідовну складників, то варіантів значно більше.
Описані особливості доводять необхідність використруктурну динаміку.
Як правило, початкова структура фіксує фактичні стання двох показників для оцінювання зміни структузначення структурних змінних (складників) на початку ри — зміни розміру та зміни форми. Крім того, вони
досліджуваного періоду. Кінцеву структуру можна виз- показують, що роль будь-якого елемента в зміні струкначати по-різному. Наприклад, це можуть бути значен- тури може бути або активною (коли його значення
ня структурних змінних на кінець досліджуваного пе- збільшується / зменшується швидше за інших), або паріоду, тоді оцінка монотонності дає відповідь на запи- сивною (коли значення елемента залишається неКосинус між двома векторами
ся за формулою
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Таблиця 1. Можливі зміни структури (два складники)
Ситуація
Стабілізація

Зростання
частки
першого
складника
Спадання
частки
першого
складника

Складники
перший
другий
без змін
без змін
зростання зростання
спадання
спадання
зростання без змін
без змін
спадання
спадання
спадання
зростання зростання
спадання
без змін
без змін
зростання
спадання
спадання
зростання зростання

Примітка
–
обидва складники змінюються в
однакових пропорціях
–
–
другий складник змінюється швидше
перший складник змінюється швидше
–
–
перший складник змінюється швидше
другий складник змінюється швидше

Джерело: [22, s. 76].
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR: PRIORITIES AND IMPROVEMENT MECHANISMS

Виявлено, що в нинішніх умовах має місце таке інституціональне середовище розвитку аграрного
сектора, яке створює сприятливі передумови для розширеного відтворення потенціалу великих аграрних формувань та ускладнює роботу середнього та малого аграрного підприємництва, зорієнтованого на
виробництво трудомісткої сільськогосподарської продукції та на розвиток тваринництва. Встановлено,
що необхідною передумовою комплексного розвитку аграрного сектора є удосконалення інституціонального середовища сільськогосподарського виробництва та переробно-харчового підприємництва. Обгрунтовано, що забезпечення комплексного розвитку аграрного сектора національної економіки дасть можливість подолати сировинну спрямованість експортних поставок сільськогосподарської та продовольчої продукції і збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою вартістю у переробно-харчовому сегменті. Доведено, що повільне переведення діяльності сільськогосподарських товаровиробників
на принципи комплексності пов'язане з недосконалістю інституціонального середовища розвитку аграрного сектора в цілому. Встановлено, що першочергового умонтування в інституціональне середовище розвитку сільськогосподарських та переробно-харчових виробництв потребують інститути, які забезпечують диверсифікацію джерел інвестиційного забезпечення проектів підвищення рівня комплексності використання ресурсно-виробничого потенціалу аграрного сектора. Доведено, що в умовах неусталеності ринкових інститутів в агропромислових ланцюгах варто прискорити процес створення сучасних форм організації агропромислового виробництва на основі угод публічно-приватного партнерства, що дасть можливість напряму використати переваги децентралізації влади для розширеного відтворення потенціалу агропромислової сфери територіальних утворень. Встановлено, що вагомим фактором
підвищення рівня капіталізації переробно-харчового бізнесу є розбудова індустрії утилізації рослинних
та тваринних відходів з метою виробництва цінних кормових добавок та різних видів біологічного палива. Обгрунтовано, що значні резерви зростання рівня комплексності розвитку аграрного сектора національної економіки пов'язані з перепрофілюванням незадіяних виробничих майданчиків переробно-харчових виробництв з метою налагодження виробництва біоетанолу, що підвищить рівень прибутковості
суб'єктів агропромислового підприємництва та зміцнить енергетичну самодостатність національної економіки.
It is revealed that in the current conditions there is such an institutional environment for the development of
the agricultural sector, which creates favourable conditions for the expanded reproduction of the potential of
large agricultural formations and complicates the work of medium and small agricultural enterprises, focused
on the production of labour-intensive agricultural products and the development of livestock. It is established
that the prerequisite for the integrated development of the agricultural sector is the improvement of the
institutional environment of agricultural production and food processing business. It is proved that the provision
of integrated development of the agricultural sector of the national economy will overcome the raw material
orientation of export of agricultural and food products and increase the production of products with high added
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value in the food-processing segment. It is proved that the slow transfer of agricultural activities on the principles
of complexity is associated with the imperfection of the institutional environment of the agricultural sector as a
whole. It is established that the priority of integration into the institutional environment of development of
agricultural and food processing industries need institutions that provide diversification of sources of investment
projects to improve the complexity of the use of resource and production potential of the agricultural sector. It is
proved that in the conditions of relentless market institutions in the agro-industrial chains should accelerate the
process of creating modern forms of organization of agro-industrial production on the basis of public and private
partnership agreements, which will make it possible to directly use the advantages of decentralization of power
for the expanded reproduction of the potential of the agro-industrial sphere of territorial entities. It is established
that a significant factor in increasing the level of capitalization of the food processing business is the development
of the industry of utilization of plant and animal waste for the production of valuable feed additives and various
types of biological fuel. It is proved that significant reserves of growth of the level of complexity of the development
of the agricultural sector of the national economy are associated with the conversion of unused production sites
of food processing plants in order to establish the production of bioethanol, which will increase the level of
profitability of agricultural businesses and strengthen the energy self-sufficiency of the national economy.
Ключові слова: комплексний розвиток, аграрний сектор, децентралізація, переробно-харчові виробництва, публічно-приватне партнерство, додана вартість.
Key words: integrated development, agricultural sector, decentralization, food processing, public and private
partnership, added value.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В аграрному секторі національної економіки в останні роки спостерігаються позитивні тенденції в динаміці обсягів сільськогосподарського виробництва та
в динаміці експортних поставок сільськогосподарської
та харчової продукції. Однак зростання валових показників не завжди корелює з позитивними структурними
та відтворювальними зрушеннями в агропродуктових
ланцюгах, що супроводжується виснажливим використанням агроресурсного потенціалу та занепадом
сільських територій, які виступають основним ареалом
ведення сільськогосподарського виробництва. Одним з
найбільш вузьких місць розвитку аграрного сектора
національної економіки є низький рівень комплексності
використання сільськогосподарської сировини, що призвело до численних системних перегинів у формі гіпертрофованого розвитку експортоорієнтованих видів
сільськогосподарського виробництва та подальшого
скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Комплексний розвиток аграрного сектора в теперішніх умовах
може бути забезпечений за умови удосконалення інституціонального середовища сільськогосподарського виробництва та функціонування суб'єктів переробно-харчового підприємництва, що дозволить створити сприятливе інституціональне підгрунтя для нарощення інвестиційних вливань в реалізацію проектів агропромислового спрямування, а також використання перевірених
передовою світовою практикою форм та методів фінансово-кредитного та консультативного супроводження
діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В останні роки активізувалися дослідження вітчизняних вчених, які присвячені удосконаленню інституціонального середовища розвитку аграрного сектора
національної економіки, але не достатньою мірою є обгрунтованими цілісні підходи стосовно формування
такої моделі інституціонального забезпечення розвитку агропродуктових ланцюгів, яка стимулювала б процеси поглибленої переробки сільськогосподарської сировини і таким чином збільшувала б виробництво продукції з високою доданою вартістю.
Системністю відзначається підхід О. Круковської
стосовно удосконалення інституціонального середовища розвитку аграрного сектора національної економіки. Вона переконана, що на передній план виходить
інституціональна модернізація економіки, у даному кон-
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кретному випадку — аграрної, яка здійснюється реформуванням системи інститутів і відносин, яке може
здійснюватись як "зверху", так і "знизу". Модернізація
зверху передбачає пропонування державою та створення її інститутами механізмів й інструментів реалізації,
підтримки проектів інноваційної діяльності. Модернізація "знизу" — поступова еволюція економічних відносин відповідно до мотивації безпосередніх їх учасників
[5].
На переконання О. Анисенко та К. Вакар, для забезпечення оптимістичного сценарію розвитку аграрного сектору економіки країни необхідно проаналізувати
стан галузі в цілому і обгрунтувати оптимальні варіанти формування інституціонального середовища в майбутньому. Необхідно змінити інститути рентних та
орендних відносин; розвивати інститут підприємництва, саморегулювання та самоуправління в аграрному
секторі економіки. Зрештою, значний ступінь невизначеності є бар'єром для укладання довгострокових договорів учасниками інституціонального середовища та
лишає їх інвестиційної зацікавленості [1].
Окремі вчені інституціональне середовище розвитку аграрного сектора пов'язують з формуванням інституціональних передумов економічної активності
сільського населення. Головною причиною тривалої
системної деградації українського села та неефективності державних програм зі стимулювання економічної
активності сільського населення, на думку Р.-Д. Кучера, стало протиріччя між існуючим інституціональним
середовищем і зміненими формальними організаційноекономічними умовами [6].
Значна увага вітчизняними вченими приділяється
ролі держави у формуванні інституціонального середовища розвитку аграрного сектора, оскільки латентний
характер багатьох ринкових інститутів вимагає державного втручання для їх зміцнення та адаптації до мінливих умов функціонування аграрних ринків. У цьому контексті Г. Тітаренко стверджує, що держава в умовах кризи повинна допомогти аграрному сектору економіки
сформувати дієві інститути розвитку, які мають залучати та підтримувати інвестиції в нові технології, що
стимулюють інноваційну активність і сприятимуть прогресивним технологічним зрушенням, об'єднанню грошових, трудових, інформаційних ресурсів [9].
Як правило, у працях українських вчених домінують
підходи щодо удосконалення інституціонального середовища окремих сторін діяльності суб'єктів агропромислового підприємництва. У зв'язку з необхідністю залучення інвестицій у модернізацію та реконструкцію ви-
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робничо-технічної бази сільськогосподарського виробництва актуалізувалися дослідження, які присвячені
формуванню сучасного інституціонального середовища
інвестиційної діяльності в аграрному секторі національної економіки.
Успішна інвестиційна діяльність, на думку І. Безп'ятої, можлива за умови створення сприятливого інституціонального середовища, в якому проходять інвестиційні процеси, що формують сукупність всіх факторів
макро- та мікросередовищ, які впливають на рішення
інвесторів щодо вкладання коштів. Загострення проблем
в аграрному секторі економіки значною мірою зумовлене також обмеженістю інвестиційного забезпечення
модернізації, реконструкції та технічного переоснащення аграрних підприємств, а також відтворення їх ресурсного потенціалу. Це пов'язано з тим, що надто різним і
звуженим є спектр джерел інвестування великих і
дрібних сільськогосподарських товаровиробників.
Удосконалення інституціонального середовища інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки
та диверсифікації джерел інвестування аграрних
підприємств потребує нових методологічних підходів з
огляду на активізацію євроінтеграційного вектора розвитку нашої країни й загострення цілого ряду економічних та екологічних проблем господарського освоєння
ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки [2].
Н. Білецька проблеми розширеного відтворення потенціалу аграрного сектора пов'язує з формуванням базових інститутів, зокрема інституту власності. На її думку, формування і перспективи розвитку аграрного ринку мають грунтуватися на приватній власності і особистому інтересі. Зміна форм власності й, відповідно, господарювання є основним напрямом аграрної реформи.
Затвердивши нові відносини власності, можна перейти
до реальної зміни виробничих відносин у сільському
господарстві. Також вчена відводить вагому роль державному регулюванню, стверджуючи, що підвищення
ролі держави в розвитку економіки може бути ефективним тільки за умови вдосконалення системи державного регулювання, коли економічна аграрна політика матиме адресний і прагматичний характер [3].
На доцільності удосконалення інституту власності
зосереджує увагу також О. Назаркевич, переконуючи
в тому, що формування ефективного механізму господарювання в аграрному секторі здебільшого залежить
від розвитку ринкових інститутів. Слід зазначити, що
розвиток сільського підприємництва нерозривно пов'язаний з інститутом власності, завдяки якому в економіці
функціонують підприємства різних організаційно-правових форм господарювання [7].
Л. Задорожна, обгрунтовуючи доцільність формування інноваційних кластерів як каталізаторів модернізації агропромислової сфери, наголошує на тісному
взаємозв'язку інституту підприємництва й інституту
власності [4].
Підсумовуючи приведені вище підходи стосовно
доцільності формування сучасного інституціонального
середовища розвитку аграрного сектора, можна стверджувати, що переважна більшість вчених акцент робить
на удосконаленні окремих базових інститутів та інститутів, які сприятимуть створенню сприятливих умов для
окремих сторін діяльності суб'єктів агропромислового
підприємництва. Однак поза увагою залишається проблема формування інституціонального середовища поглиблення рівня комплексності розвитку окремих сегментів аграрного сектору, що породжує ланцюг еколого-деструктивних, природо-руйнівних та соціальнозгубних процесів на сільських територіях.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування пріоритетів та механізмів удосконалення інституціонального середовища комплексного розвитку аграрного сектора національної економіки в умовах посилення євроінтеграцій-
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них процесів та поглиблення децентралізації влади і
реформи місцевого самоврядування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Існуюче інституціональне середовище розвитку національної економіки сьогодні не забезпечує належних
умов для усунення деформаційних проявів у структурі
нагромадження та споживання і тому потребує комплексної модернізації. Умонтуванню нових інститутів, як
правило, притаманних ринковій економіці мають передувати сприятливі інституціональні передумови, що унеможливлять деструктивний вплив імплементованих
норм, правил та стереотипів поведінки на усталену систему відносин.
Ті економічні проблеми, які чітко викристалізувались в умовах загострення кризових явищ, в першу чергу, зумовлені спонтанним та хаотичним імпортом інститутів. Імпорт інститутів має бути зорієнтований на
підбір найбільш раціональних форм взаємодії держави
і бізнесу. Основним інституціональним промахом попередніх років в економічних перетвореннях стало намагання віддалити державу від безпосередньої участі в
діяльності більшості сегментів системи суспільного
відтворення, тому й не виявилося контролюючого інституту, що упереджував би різноманітні маніпуляції формальними та неформальними інститутами.
Особливо напружена ситуація склалась у сферах
діяльності, де прибуток має рентну основу, що проявляється у привласненні левової частки рентних доходів
великими корпоративними утвореннями. До таких галузей також відноситься і аграрний сектор, структуроутворюючою ланкою котрого виступає сільське господарство, яке функціонує на основі використання сприятливих природно-ресурсних умов розвитку рослинницької та тваринницької галузей.
В останні роки відбулися вагомі структурні зрушення у сільськогосподарському виробництві внаслідок
підвищення рівня концентрації виробництва, що дало
можливість збільшити обсяги експортоорієнтованої
сільськогосподарської продукції та підвищити частку
сільського господарства в загальній доданій вартості національної економіки.
Випуск експортоорієнтованої сільськогосподарської продукції став магістральним напрямом розвитку не
лише сільського господарства, а й аграрного сектора
національної економіки в цілому. Це пов'язано із сприятливою кон'юнктурою для українських товаровиробників на світовому ринку сільськогосподарської сировини у зв'язку із загостренням проблеми забезпечення
населення планети продовольством та прийняттям нових енергетичних індикаторів, які передбачають суттєве збільшення обсягів енергії, вироблених з відтворювальних джерел.
Якщо порівняти зрушення в структурі українського експорту у 2018 році порівняно з 2001 роком, то спостерігається чітко виражене зростання питомої ваги
окремих складових сільськогосподарської та продовольчої продукції (рис. 1 та 2).
Зокрема у 2001 році частка живих тварин, продуктів
тваринного походження становила 2,8%, продуктів рослинного походження — 4,3%, жирів та олії тваринного
або рослинного походження — 1,4%, готових харчових
продуктів — 2,8%. Натомість за 9 місяців 2018 року частка живих тварин, продуктів тваринного походження
складала 2,6%, продуктів рослинного походження —
19,2%, жирів та олії тваринного або рослинного походження — 9,3%, готових харчових продуктів — 6,0%.
Тобто спостерігається зростання частки всіх складових сільськогосподарської та продовольчої продукції за
винятком живих тварин і продуктів тваринного походження, що стало наслідком гіпертрофованого розвитку
експортоорієнтованих видів рослинництва та перманентного скорочення поголів'я великої рогатої худоби.
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Рис. 1. Структура українського експорту у 2001 році
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Великою мірою зростання питомої ваги переважної
більшості видів сільськогосподарської та продовольчої
продукції зумовлено скороченням частки недорогоцінних металів та виробів з них, що стало наслідком загострення політичної ситуації на Сході України.
Тобто підвищення вагомості аграрного сектора для
забезпечення макроекономічної стабілізації зумовлено
значними зрушеннями в структурі національної економіки і в структурі експорту. Однак відсутність позитивних змін в інституціональному середовищі аграрного
сектора дозволила отримати позитивну синергію лише
у кількісному вимірі, якісних змін у структурі сільськогосподарського та переробно-харчового виробництва в
цілому не відбулося.
Якщо у 2001 році експорт сільськогосподарської та
продовольчої продукції становив 1,82 млрд дол., у 2004 —
3,47 млрд дол., у 2008 — 10,82 млрд дол., у 2013 —
17,02 млрд дол., то у 2017 — 17,76 млрд дол. За 9 місяців

2018 року було експортовано сільськогосподарської та
продовольчої продукції на суму 12,81 млрд дол. (рис.
3).
Тобто домінуючий тренд розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні — нарощення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції.
Тому й поглиблюються в останні роки структурні перегини в агропродуктових ланцюгах, зокрема відбувається гіпертрофоване нарощення обсягів виробництва продукції рослинництва та продукції птахівництва, але водночас продовжується скорочення поголів'я великої рогатої худоби.
Такі процеси відбуваються значною мірою у зв'язку з наявністю такого інституціонального середовища
розвитку аграрного сектора, яке створює сприятливі
передумови для розширеного відтворення потенціалу
великих аграрних формувань та ускладнює роботу середнього та малого аграрного підприємництва, зорієн-
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Рис. 2. Структура українського експорту за 9 міс. 2018 року
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 3. Експорт сільськогосподарської та продовольчої продукції в Україні
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

тованого на виробництво трудомісткої сільськогосподарської продукції та на розвиток тваринництва. Більше
того, воно посилює сировинну спрямованість українського аграрного експорту, оскільки частка сільськогосподарської та продовольчої продукції з високою доданою вартістю, зокрема готових харчових продуктів, в
останні роки навіть порівняно з початком 2000-х років
суттєво зменшилася.
Зокрема у 2001 році питома вага продукції з високою доданою вартістю у структурі експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції становила
49,6%, у 2004 — 51,5%, у 2008 — 30,5%, у 2013 — 27,3%,
а у 2017 — 22,2%. За 9 місяців 2018 року цей показник
становив 23,2%. Втрата традиційних ринків готових харчових продуктів на пострадянському просторі ще повною мірою не компенсувалася освоєнням перспективних ринкових ніш далекого зарубіжжя. Переломити ситуацію може умонтування в інституціональне середовище здійснення агропромислового підприємництва таких інституціональних норм, які закладатимуть стимули для підвищення рівня переробки сільськогосподарської сировини, що з часом дозволить усунути надмірну
сировинну спрямованість українського аграрного експорту.
Також потребують запровадження нові інституціональні форми організації агропромислового бізнесу
з орієнтацією на максимізацію виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції з високою доданою вартістю. В нинішніх умовах неусталеності традиційних ринкових інститутів агропромислового підприємництва такі інституціональні форми організації бізнесової діяльності в АПК мають передбачати вагомий
вплив держави на відтворювальні процеси в агропродуктових ланцюгах. Однією з перспективних форм взаємодії держави та бізнесу в аграрній сфері, на переконання Н. Стоянець, є співпраця з розвитку аграрних кластерів, за якої для підприємців на основі спеціалізації
та концентрації виробництва, залучення інноваційних
розробок науково-дослідних установ, формування замкнених циклів виробництва забезпечується підвищення
конкурентоспроможності та прибутковості продукції,
а на державному рівні за рахунок облаштування
сільських територій із сучасною агросервісною, агро-
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промисловою, житловою та культурними зонами (у вигляді агромістечок) досягається стабільний соціальноекономічний розвиток регіону [8].
Поряд з новими інституціональними формами
організації агропромислового підприємництва, в тому
числі через укладання угод публічно-приватного партнерства, необхідно перманентно удосконалювати інституціональне середовище інвестиційного процесу в національному АПК, що забезпечить диверсифікацію джерел, методів та форм інвестиційного забезпечення введення додаткових потужностей в сировинному і особливо у переробному сегментах агропромислової сфери.
Нині, на думку І. Безп'ятої, інституціональне середовище інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки формують, з одного боку: сільськогосподарські
товаровиробники з відповідними внутрішньогосподарськими структурними підрозділами, менеджерами,
спеціалістами, безпосередніми виконавцями виробничогосподарських процесів; жителі сільської місцевості;
органи місцевої влади та самоврядування; а з другого —
сукупність функціонально повноважних інститутів
(правових, наукових, освітянських, інформаційних,
фінансово-кредитних, контролюючих, дорадчих тощо).
Кожний з цих інститутів має відповідне цільове призначення, соціально-економічну значущість і виступає невід'ємною складовою даної системи [2].
Така специфікація елементів інституціонального
середовища розвитку аграрного сектора має бути доповнена інститутами сільськогосподарського дорадництва, які усунуть прояви асиметричності інформації між
суб'єктами великого, середнього та малого аграрного
підприємництва, що уможливить своєчасний доступ
двох останніх суб'єктів до інформації, яка стосується
отримання різноманітних форм державної підтримки,
можливостей освоєння кредитних ресурсів вітчизняних
комерційних банків та міжнародних фінансово-кредитних установ, входження в міжнародні ланцюги доданої
вартості. Однією з основних інституціональних пасток
розвитку аграрного сектора є нерозвиненість фінансово-кредитної інфраструктури аграрного ринку, що не
дає можливості суб'єктам аграрного підприємництва
своєчасно поповнювати обігові кошти, забезпечувати
належне відтворення активної частини основного капі-
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Рис. 4. Виробництво м'яса яловичини та м'яса птиці в Україні
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

талу, фінансувати імплементацію передового іноземного досвіду організації системи внутрішньо-корпоративного менеджменту.
Тобто на часі диверсифікація інституціональних
елементів кредитного, страхового та податкового механізмів функціонування аграрного ринку. З метою
удосконалення фінансових механізмів, на переконання
Н. Білецької, слід здійснити такі заходи: усунення нинішнього диспаритету цін; розробка цільових регіональних програм розвитку; введення системи моніторингу
використання бюджетних коштів; удосконалення наявної кредитної інфраструктури, кредитного і розрахункового механізмів; з метою залучення кредитних ресурсів у сільське господарство слід розширити сферу використання фінансового лізингу; розвинути кредитну
кооперацію; здійснювати формування системи іпотечного кредиту, де земля виступатиме засобом залучення
інвестиційних і кредитних ресурсів; підтримати процес
сільськогосподарського страхування [3].
На нашу думку, вагомою складовою заходів по удосконаленню інституціонального середовища розвитку
аграрного сектора є розробка механізмів фінансового
забезпечення підвищення рівня комплексності сільськогосподарського та переробно-харчового виробництва.
Мають отримати належне інституціональне супроводження механізми фінансового (фінансово-кредитного
та фіскального) супроводження проектів налагодження виробництв первинної переробки сільськогосподарської сировини на базі малих та середніх суб'єктів
аграрного підприємництва, своєчасної утилізації
відходів сільськогосподарського та переробно-харчового виробництва з метою виробництва добавок для
харчування сільськогосподарських тварин та різних
видів біологічного палива.
Комплексний розвиток аграрного сектора напряму
пов'язаний з відновленням паритету між рослинницькою та тваринницькою галузями, а також усуненням
перегинів між окремими видами тваринництва. Зокрема за період 2001—2017 років чітко прослідковується
висхідна тенденція в динаміці виробництва м'яса птиці
та спадна тенденція — у виробництві м'яса яловичини
(рис. 4).
Такий перегин пов'язаний з тим, що в останні роки
держава створила надзвичайно сприятливі інституціо-
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нальні умови для введення додаткових потужностей у
птахівництві, особливо в частині державної фінансової
підтримки великих виробників курятини, а для відновлення докризового поголів'я великої рогатої худоби не
забезпечено навіть критично необхідного інституціонального супроводження, в першу чергу у сегменті малих та середніх суб'єктів аграрного бізнесу.
Якщо у 2001 році обсяг виробництва м'яса птиці
складав 239 тис. тонн, у 2004 році — 375 тис. тонн, у
2008 році — 794 тис. тонн, у 2013 році — 1168 тис. тонн,
то у 2017 році — 1208 тис. тонн. Тобто у 2017 році порівняно з 2001 роком обсяги виробництва м'яса птиці
виросли у 5 разів. На певному етапі подолання кризових явищ це виступило вагомим чинником покращення
продовольчого забезпечення найбідніших верств населення, але в середньостроковій та довгостроковій перспективі це внесе дисбаланс у структуру споживання
якісних та екологічно безпечних харчових продуктів.
Натомість занепокоєння викликає спадна тенденція у
виробництві м'яса яловичини. Якщо у 2001 році суб'єктами агропромислового підприємництва різних форм
власності вироблялося 646 тис. тонн м'яса яловичини, у
2004 році — 562 тис. тонн, у 2008 році — 480 тис. тонн, у
2013 році — 428 тис. тонн, то у 2017 році — 358 тис. тонн.
Це стало причиною відсутністю збалансованої системи прямої та непрямої державної фінансової підтримки
суб'єктів аграрного підприємництва щодо збільшення поголів'я великої рогатої худоби. В результаті склалася ситуація, коли навіть прибутковим підприємствам стало невигідно нарощувати потенціал великої рогатої худоби.
У короткостроковій перспективі пріоритетними напрямами удосконалення інституціонального середовища розвитку аграрного сектору національного господарства мають виступати:
— створення інноваційних форм аграрного підприємництва на основі реалізації угод публічно-приватного
партнерства, які забезпечать консолідацію організаційного потенціалу держави і територіальних громад та
виробників сільськогосподарської продукції і повною
мірою використають переваги децентралізації для розширеного відтворення потенціалу сільськогосподарського та переробно-харчового виробництва;
— реальне запровадження інститутів сільськогосподарського дорадництва в систему регулювання розвит-
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ку аграрного бізнесу з метою забезпечення належного
доступу малих та середніх суб'єктів підприємництва до
інформації про можливість отримання прямої та непрямої державної фінансової підтримки, а також можливість залучення інвестиційних ресурсів урядів іноземних держав та міжнародних фінансово-кредитних
організацій;
— формування інституціонального інструментарію
державної підтримки введення потужностей по переробці сільськогосподарської сировини на базі суб'єктів
сільськогосподарського виробництва з метою нарощення обсягів виробництва продукції з високою доданою
вартістю і підвищення рівня комплексності використання ресурсно-виробничого потенціалу сільськогосподарських товаровиробників;
— створення спеціальних бюджетних фондів підтримки проектів утилізації рослинних та тваринних
відходів у сфері сільськогосподарського та переробнохарчового виробництва для виготовлення цінних кормових добавок та паливних ресурсів з відновних джерел, що сприятиме поглибленню комплексності використання сільськогосподарської сировини та зміцнить
енергетичну самодостатність сільськогосподарських
товаровиробників та сільських територій;
— інституціональне супроводження перепрофілювання незадіяних виробничих майданчиків суб'єктів переробно-харчового підприємництва для налагодження
виробництва різних видів біологічного палива, що підвищить рівень капіталізації переробного сегмента АПК та
сприятиме досягненню Україною нових енергетичних
індикаторів;
— диверсифікація інструментів державної підтримки суб'єктів аграрного підприємництва, які спеціалізуються на органічному та грунтозахисному землеробстві,
що дасть можливість забезпечити зміцнення конкурентних переваг вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на конкурентному світовому ринку продовольства і поступово послаблювати еколого-деструктивний та природо-руйнівний вплив агропромислового
виробництва на довкілля.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Одним з вузьких місць розвитку вітчизняного аграрного сектора є низький рівень комплексності використання агроресурсного потенціалу у зв'язку з посиленням сировинної спрямованості переважної більшості
сільськогосподарських виробництв. Домінування пріоритетів нарощення виробництва експортоорієнтованої
сільськогосподарської продукції призводить до виведення за межі країни доданої вартості, створення котрої всередині країни підвищило б капіталізацію аграрного бізнесу в цілому та сприяло б створенню значної
кількості додаткових робочих місць. За таких умов набуває надзвичайної актуальності проблема удосконалення інституціонального середовища забезпечення
комплексного розвитку аграрного сектора, при якому
поступово послаблюватиметься сировинна орієнтація
експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції, створюватимуться сучасні мобільні переробнохарчові виробництва та підвищуватиметься ефективність утилізації тваринних та рослинних відходів.
Пріоритетними напрямами удосконалення інституціонального середовища розвитку аграрного сектора у
короткостроковій перспективі мають виступити: запровадження сучасних інституціональних форм інтеграції
сировинного та переробно-харчового сегментів національного АПК; диверсифікація інструментів стимулювання процесів екологізації сільськогосподарського
виробництва та утилізації тваринних і рослинних
відходів; бюджетна підтримка перепрофілювання незадіяних виробничих майданчиків переробно-харчових виробництв з метою розбудови вітчизняної індустрії виробництва біоетанолу; реальна імплементація інститутів

www.economy.in.ua

сільськогосподарського дорадництва для подолання
інформаційної асиметрії для різних категорій сільськогосподарських товаровиробників, в першу чергу в частині відродження тваринницької галузі та первинної
переробки сільськогосподарської сировини.
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THE COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSING THE QUALITY OF HOTEL ENTERPRISES

У статті досліджено комплесні підходи до оцінки якості обслуговування готельних підприємств на
сучасному українському ринку, виявлено неузгодженість стандартів оцінювання якості послуг гостинності та рівня сервісу, описано зовнішні та внутрішні підходи, що використовуються для оцінки якості.
На основі проведених досліджень шляхом анкетування виявлено основні проблеми якості обслуговування окремих готельних підприємств Києва, невідповідність якості готелів згідно з їхньою зазначеною зірковістю, а також запропоновано комплексний підхід до оцінювання якості готелів.
The article describes comprehensive approaches to the assessment of the quality of service of hotel enterprises
in the modern Ukrainian market, the inconsistency of standards for assessing the quality of hospitality services
and service level has been identified, and the external and internal approaches used for quality assessment have
been described. The article also describes the main global booking sites, which provide ratings of real tourists
reviews.
On the basis of conducted research by means of questionnaires revealed the main problems of quality of
service of individual hotel enterprises of Kiev, discrepancy in quality of hotels according to their stated star, and
also offered a comprehensive approach to hotel quality. An objective assessment of the quality of hotel services
is important both for individual clients and for tour operators, who form a comprehensive tourist product based
on the services of accommodation. In this case, the cooperation with international hotel chains of hotels, which
adhere to high standards of service for guests and is more responsive to the concepts of "cleanliness" and "service".
The voluntarily established category of the hotel does not always show the true level of quality of service. For the
owners of the hotel is a kind of advertising, so that the tourists considered the hotel more qualitative. However,
for a tourist "star hotel" is not a sign of quality.
Another effective method for assessing the quality of hotel enterprises is the evaluation and rating of the
opinions of real tourists on global booking sites. The introduction of a comprehensive assessment of the quality
of hotel services, namely the use of internal and external approaches will allow the most complete assessment of
the quality of service. It is appropriate to create an Independent Board on Quality Control Service at hotel
enterprises and the introduction of a special certificate, according to which every tourist will understand that
this hotel is trustworthy. Also, such a certificate can confirm the conformity or non-compliance of the declared
category of the hotel.
Ключові слова: якість, стандарти, рівень обслуговування, сертифікація,
Key words: quality, standards, service level, accordinaton to category.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні туризм є однією із провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового
господарства. Протягом останніх 10 років світові тем-
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пи зростання кількості міжнародних туристичних прибуттів складають +4 % щороку, в 2018 році зафіксовано
1,4 мільярди міжнародних туристичних прибуттів, що
на 74 мільйони (7%) більше, ніж 2017 р. Внесок міжна-
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Розвиток готельного господарства України в 2011—2017* рр.

Рік

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість готелів та
аналогічних засобів
розміщування, од.
Абсолютне
Темп
значення
зростання,
показника,
%
од.
3162
182,7
3144
99,4
3582
113,9
2644
73,8
2478
93,7
2534
102,3
2474
97,63

Кількість
розміщених
осіб
Абсолютне
Абсолютне
Темп
Темп
значення
значення
зростання,
зростання,
показника,
показника,
%
%
од.
тис. осіб
76986
96,4
4656,8
115,0
81441
105,8
4983,9
107,0
89685
110,1
5467,8
109,7
69237
77,2
3814,2
69,8
68241
98,6
4297,2
112,7
70081
102,7
5037,1
117,2
68224
97,4
5135,2
101,9
Кількість номерів,
од.

Коеф.
використання
місткості
0,20
0,26
0,25
0,22
0,23
0,25
0,26

Примітка;: * 2014—2017 рр. без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: побудовано автором за даними [4].

родного туризму у світовий ВВП оцінюється на рівні
10%, а частка у міжнародній торгівлі послугами досягає 30% [5].
Україна в контексті світового та європейського розвитку туристично- готельної галузі, поступово відновлює динаміку туристичних потоків та інфраструктуру
гостинності. Разом з тим, результати аналізу розвитку
готельного господарства в системі національної економіки країни показали, що, володіючи значною територією, відомими об'єктами культурно-історичної спадщини та багатими природно — рекреаційними ресурсами, частка України у світовому готельному господарстві
у 2017 р. не перевищувала 0,6%, щоє недостатнім та
свідчить про потенціал для подальшого розвитку.
Одними з основних проблем розвитку готельного
господарства є невідповідність якості готельних послуг
національним та світовим стандартам, дисбаланс ціни та
якості, застарілий рівень матеріально- технічної бази
номерного фонду.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню якості обслуговування готельних
підприємств присвячено багато наукових праць, авторами яких є Л. Завідна, М. Бойко, С. Байлик, Л. Гопкало, Х. Роглєв, О. Головко, Г. Круль, Л. Нечаюк, Т. Ткаченко, Т. Сокол, Г. Мунін, О. Розметова, Г. Бондаренко
та ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних підходів до комплексної оцінки якості готельних послуг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науковці відзначають, що ключова роль у інституційному становленні туристичної галузі належить
інфраструктурі колективних засобів розміщення. Згідно
ДСТУ4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби розмішування. Терміни та визначення" [2], до колективних засобів розміщення (КЗР) відносять підприємства будьякої форми власності та організаційно— правової форми, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому
приміщенні, де кількість місць повинна перевищувати
певний мінімум для груп осіб, більших ніж одна сім'я, а
всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін. У структурі КЗР виділяють
готелі та аналогічні засоби розміщування та спеціалізовані засоби розміщування [2].
Інституційне становлення готельної галузі відбувається на фоні певного пожвавлення у країні ділової
активності, насамперед малого і середнього бізнесу, а
також туристичної активності, зокрема внутрішнього
туризму, поступового зростання доходів населення,
обсягів інвестиційної діяльності, розроблення та впровадження прогресивних методів і стандартів готельного обслуговування.
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Якість послуг у засобах розміщення регулюються
національними стандартами, а саме: ДСТУ 4268:2003
"Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні
вимоги", ДСТУ 4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби
розміщення. Терміни та визначення", ДСТУ 4269:2003.
"Послуги туристичні. Класифікація готелів".
Формування якісної оцінки для готельного підприємства залежить від різних факторів, таких як науково-технічний прогрес у готельному господарстві, стан матеріально-технічної бази, професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу та постійний контроль за якістю.
Якість готельних послуг також визначається внутрішніми стандартами готельних підприємств. Аналізуючи іноземний досвід американських, європейських чи
азіатських готельних мереж, можна зробити висновок:
всі відомі мережі готелів стали відомими саме завдяки
високим внутрішнім стандартам бездоганного сервісу.
Прикладами таких мереж готелів є Sheraton, Marriot,
Rixos, Riu, Hilton, Hayatt та інші. Туристи з всього світу
знають про рівень обслуговування, чистоти, свіжості
продуктів і привітності персоналу. Тому безперечно в
них не виникає сумніву, що готелі цих мереж мають найвищу якість у будь-якій країні. Власники міжнародних
мереж розробили ефективні та високотехнологічні
стандарти для постійної підтримки іміджу готелю.
Світовий досвід управління якістю був сконцентрований у пакеті міжнародних стандартів ISO:9000, прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації
(ISO)1 в березні 1987 р. Сертифікація системи якості
лише рекомендується для готелів, що вже отримали категорію (п'ять зірок). Сертифікат відповідності видається на термін не більше п'яти років. Обов'язкову сертифікацію готельних послуг в Україні проводять лише
підприємства державної форми власності, акредитовані
як органи сертифікації готельних послуг в системі
УкрСЕПРО [7].
У закладах готельного господарства повинна бути
розроблена, документально оформлена, впроваджена,
підтримуватися в робочому стані і постійно поліпшуватися система менеджменту якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000:2007 і
вимогами ІSО 9001-2009 "Система управління якістю.
Вимоги".
Однак найважливішим критерієм оцінки якості готельних послуг є ступінь задоволення клієнта, тобто
відповідність отриманого і очікуваного сервісу. Показником задоволення клієнта є бажання повторно відвідати і порекомендувати готель і залучити у готель більше
клієнтів серед знайомих і родичів. На жаль, в Україні
далеко не всі готелі ставлять перед собою цілі піднятися на вищий рівень і тому часто виникають проблеми з
чистотою в номерах, халатністю персоналу та недоброякісною продукцією. Тільки комплексний підхід в управлінні якістю допоможе підняти рівень українських
готельних підприємств на новий рівень розвитку.

31

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Системний підхід до управління якістю передбачає
формування цільової підсистеми управління підприємством, що передбачає впорядковану сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів об'єкта виробництва, призначених для досягнення поставленої мети —
створення умов для забезпечення необхідного рівня
якості об'єкта виробництва при мінімальних витратах.
Зовнішній контроль пов'язується з державними стандартами відображених у законодавчій, нормативнотехнічній базі та міжнародних стандартах щодо діяльності у сфері готельного бізнесу, процесом реалізації
стандартів у формі сертифікації, ліцензування, а також
здійснюється недержавними профільними організаціями, союзами, асоціаціями, корпораціями, підприємствами, що співпрацюють з готелями у створенні готельного і туристичного продукту. Найбільший зовнішній контроль якості здійснюється споживачами готельних послуг.
Внутрішній контроль здійснюється адміністрацією
готельного підприємства і пов'язується з управлінням
якістю організації, встановленими стандартами обслуговування і технологічних процесів, матеріальнотехнічного забезпечення, загальним рівнем комфорту.
Зовнішній та внутрішній контроль якості послуг у
готелях передбачає використання економічних, організаційних та соціально-психологічних методів. Економічні методи управління посідають найважливіше
місце в системі методів менеджменту. Це зумовлене тим,
то управлінські відносини визначаються насамперед
економічними відносинами, в основу яких покладено
об'єктивні потреби й інтереси людей. Визначення сукупності економічних важелів, за допомогою яких досягається ефект, що задовольняє вимоги колективу в цілому й кожного працівника зокрема є принциповим питанням для підприємств готельного бізнесу.
Для дослідження якості обслуговування було обрано три є три чотирьохзіркові готелі м. Києва: готель У,
готель Р, готель М. Відзначимо, що лише два з цих готелів пройшли державну сертифікацію, а саме готель У
та готель Р.
Для оцінки ступеню задоволеності клієнтів якістю
послуг було обрано метод анкетування, оскільки опитування туристів є досить ефективним й об'єктивним
методом контролю якості.
У анкеті було наведено 10 запитань, які стосуються
питань с безпеки, санітарно-гігієнічних умов та рівня
обслуговування персоналом готелю. На кожне питання турист мав можливість обрати, запропоновану
відповідь. Якщо його відповідь більш обширна, або не
відповідаю перерахованим — турист міг висловити свої
скарги та пропозиції в полі "Примітки". Більш того, в
анкеті запропоновано окреме поле для побажань гостя
в наступний його візит.
В опитуванні взяли участь 20 споживачів готельних
послуг. Проаналізувавши результати опитування туристів в готелях У, готель Р та готель М (4*) можна зробити висновок, що готель Р та готель М відповідають
категорії 4* на думку опитаних споживачів, а готель У
не досить гарно облаштований і не дотягує до 4-х-зіркового готелю.
У готелі У споживачам готельних послуг подобається зручне місце розташування готелю прямо біля центральної вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності,
чистота та різноманітний вибір страв на сніданок. Приваблює також цінова політика готелю. Однак слабкими
сторонами є застарілі меблі та текстиль в номерному
фонді. Тому менеджменту готелю можна з легкістю обновити ремонт в номерах і це додасть їм більшу популярність серед споживачів та покращить якість обслуговування відповідно класифікації готелю. За даними
опитуваних анкет 65% вважають, що готель не відповідає категорії 4*, та 35% опитуваних вважають, що відповідає 4* готелю (рис. 1).
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перевищує
1%

відповідає
34%
не відповідає
65%

Рис. 1. Результати опитування відповідності категорії
туристів готелю У.
Джерело: розроблено автором.

перевищує
7%
не відповідає
12%

відповідає
81%
Рис. 2. Результати опитування відповідності категорії
туристів готелю Р.
Джерело: розроблено автором.

Туристи готелю Р в своїх анкетах позитивно відгукалися про рівень сервісу та кваліфікований чуйний персонал. Чистота та стан номерного фонду готелю Р не
викликало нарікань в опитуваних туристів. Виникли
скарги на невеликий вибір страв на сніданок в даному
готелі. Менеджменту слід приділити увагу послузі
"room service" в номерах в період сніданку та урізноманітнити свою "шведську лінію" в ресторані. За даними
опитуваних анкет 12% вважають, що готель не відповідає категорії 4*, та 81 % опитуваних вважають, що відповідає 4* готелю. Більш того 7 % туристів оцінюють готель на 5 зірок (рис. 2).
Бутік-готель М (4*) завжди користувався популярністю серед міжрегіональних та міжнародних туристів.
Опитані споживачі вподобали в готелі його неповторний дизайн, центральне місце розташування, чистий та
свіжий ремонт номерного фонду. Персонал швидко виконує всі побажання гостей готелю За даними опитуваних анкет 1% вважають, що готель не відповідає категорії 4*, та 27 % опитуваних вважають, що відповідає 4*
готелю. Однак 72 % туристів оцінюють готель на 5 зірок.
Бутік-готель М (4*) однозначно відповідає категорії 4*
(рис. 3).
Як свідчать результати опитування, встановлена
категорія готелю не завжди показує справжній рівень
якості обслуговування. Для власників готелю це своєрідний рекламний хід, щоб туристи вважали готель
більш якісним. Однак для туриста "зірка готелю" не є
знаком якості.
Ще одним дієвим методом оцінки якості готельних
підприємств є оцінка та рейтинг відгуків реальних туристів на глобальних сайтах бронювання.
Сучасними сайтами, що надають повну та незалежну оцінку якості обслуговування готелів є:
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відповідає ;
27%

не відповідає ;
1%
перевищує ;
72%
Рис 3. Результати опитування відповідності категорії туристів готелю М.
Джерело: розроблено автором.

1. Топхотелс — інформаційний рейтинг готелів, заснований на відгуках спеціалістів туристичного бізнесу,
а також звичайних туристів.
2. Турправда — сервіс з публікаціями відгуків туристів, а також платформа спілкування людей та пошуку попутників.
3. Booking.com — система інтернет-бронювання
житла. На вебсайті розміщено більше 28,616,893 об'єктів
у 226 країнах і територіях. За добу бронюється 1,550,000
кімнат. Сервіс доступний на 43 мовах.
Відзначимо, що обрані готелі мають оцінку на сайті
Booking.com, а саме:
1. Готель У — оцінка 7.9, "Добре";
2. Готель Р — оцінка 8.0, "Дуже добре";
3. Готель М — оцінка 9.4, "Чудово" [8].
Об'єктивна оцінка якості готельних послуг важлива як для індивідуальних клієнтів, так і для туристичних
операторів, які формують на основі послуги розміщення комплексний туристичний продукт. При цьому перевага надається співпраці з міжнародними готельними
ланцюгами готелів, в яких дотримуються високих стандартів обслуговування гостей та більш відповідально
підходять до понять "чистота" та "сервіс".
Важливим кроком покращення якості готельного
обслуговування є впровадження обов'язкової сертифікації безпеки та якості готелів.
На нашу думку, доречним є створення незалежної
Ради з питань контролю якості обслуговування в готельних підприємствах та впровадження спеціального сертифікату, згідно якого кожен турист буде розуміти, що
цей готель заслуговує на довірую Також такий сертифікат може підтверджувати відповідність чи невідповідність заявленій категорії готелю
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз якості обслуговування обраних
готельних підприємств Києва дозволяє зробити такі висновки:
— Якість надання послуг на готельних підприємствах повинна відповідати встановленим національним
та внутрішнім стандартам.
— На сучасному етапі добровільно встановлена
зірковість готелю є скоріше рекламним ходом підприємства, а не реальним відображенням рівня якості надаваних послуг.
— Впровадження комплексного оцінювання якості
готельних послуг, а саме використання внутрішніх та
зовнішніх підходів дозволить найбільш повно оцінити
якість обслуговування.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGIONAL
SPHERE OF TOURISM

У статті досліджено методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму.
Встановлено, що проблема дослідження туристичного ринку в сучасних умовах зростаючої конкуренції як
серед вітчизняних виробників туристичного продукту (послуг), так й іноземних туристичних суб'єктів залишається достатньо гострою. При цьому специфічність туризму як сфери економічних відносин, що об'єднує
низку галузей (транспорт, зв'язок, готельне господарство, банки, сферу розваг тощо), обумовлює суттєві перешкоди в отриманні економічної інформації для аналізу туристичної діяльності на всіх рівнях. До того ж, неспроможність порівняльного аналізу тенденцій розвитку туристичного ринку України з процесами світового
туристичного ринку та обгрунтування висновків для прийняття відповідних управлінських рішень є наслідком
наявної розбіжності в методиці обчислення окремих показників туристичної діяльності за національною системою обліку і зарубіжною методикою.
Tourism is a large-scale and important strategic sector of the national economy, which is an investment attractive
type of economic activity, and serves not only as a source of currency revenues to the budget of the country but also an
indicator of the country's cultural development. Tourist-recreational activity plays an important role in the economy
of the countries and regions, ensuring the rational use and preservation of natural-ecological, cultural-historical and
informational and cognitive resources of the territory. Today in Ukraine there is an ineffective use of the existing
tourist and recreational potential of the regions, which leads to the loss of opportunities for the development of this
industry in contrast to many countries in the world. In this context, there is a need to assess the existing tourist and
recreational potential of the country, its separate administrative-territorial units, and to develop directions for its
increase and increase its use.
As a result of the research, it was determined that the estimation of the tourist-recreational potential (TPP) of the
region in the present conditions is a priority task of ensuring the sustainable development of the tourism sector and an
important prerequisite for its planning and forecasting at the regional level, optimization of the spatial and economic
organization of territorial tourist and recreational complexes. The shortage or lack of data from an objective expert
assessment of tourist and recreational potential creates a number of problems involving the investment resources
aimed at modernizing the tourist and resort and recreational infrastructure..
The problem of studying the tourism market in the current conditions of growing competition, both among domestic
producers of tourist products (services) and foreign tourist agents, remains quite acute. At the same time, the specificity
of tourism as a sphere of economic relations, uniting a number of industries (transport, communications, hospitality,
banks, entertainment, etc.), causes significant obstacles in obtaining economic information for the analysis of tourism
activity at all levels. In addition, the inability of a comparative analysis of trends in the development of the tourist
market of Ukraine with the processes of the world tourist market and the substantiation of conclusions for the adoption
of appropriate management decisions is a consequence of the existing discrepancy in the methodology for calculating
individual indicators of tourism activity by the national accounting system and foreign methodology.
Ключові слова: ресурсний потенціал, регіонаольна сфера, дефіцит, туристичний ринок, інфраструктура,
інтегральна оцінка.
Key words: resource potential, regional sphere, deficit, tourism market, infrastructure, integral estimation.
ВСТУП
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Базисом туристично-рекреаційного потенціалу регіону виступають туристичні ресурси, а саме сукупність
природних і антропогенних ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста
й можуть використовуватись з метою відпочинку, туризму та оздоровлення. Завдяки наявності на певній
території історико-культурних пам'яток, сприятливих
кліматичних умов, мальовничих ландшафтів може розви-
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ватись туристично-рекреаційна діяльність. Однак отримати високий соціально-економічний ефект від такого
розвитку можливо лише в результаті рекреаційного освоєння території, її благоустрою, удосконалення матеріально-технічної бази тощо.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню сутності і видів методичних підходів
щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму.присвячено чимало робіт як вітчизняних,
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так і зарубіжних вчених. Серед них можна виділити
Г.М. Алейникова, А.Я. Бовсуновську, С.Н. Голубничу,
В.Ф. Данильчук, О.В. Мітюк, О.А. Меліх, О.І. Мороз,
Н.В. Святохо, А.А. Теребух, Т.В. Шелементьєва, та інші.
Однак недостатньо висвітленим у наукових колах залишається стан оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення оцінювання сучасного
стану методичних підходів щодо оцінки ресурсного потенціалу регіональної сфери туризму. У межах досягнення мети виокремлено такі завдання: дослідження туристично-рекреаційної діяльності, яка відіграє важливу роль
в економіці країн і регіонів; проаналізувати оцінювання
наявного туристично-рекреаційного потенціалу країни,
її окремих адміністративно-територіальних одиниць.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Структурним базисом проведення діагностики туристично-рекреаційного потенціалу певної території
виступає визначена низка показників, що характеризують компоненти потенціалу, за якими може проводитися оцінювання. Обрана система окремих показників,
на думку В.Г. Герасименка, повинна вирішувати завдання, пов'язані з підвищенням ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу, плануванням
подальшого розвитку туристичної сфери туризму й рекреації, прийняттям управлінських рішень щодо доцільності подальшого використання території з туристично-рекреаційною метою [1, с. 19].
З огляду на те, що щодо складових компонент туристично-рекреаційного потенціалу території (регіону)
існує різноманіття наукових поглядів, І.В. Зорін у свою
чергу доводить, що туристично-рекреаційна система
формується на стику трьох окремих підсистем — природи, суспільства, народного господарства й містить у
собі компоненти вказаних підсистем: природні туристичні ресурси, туристи (формальна тимчасова суспільна група), туристичні засоби (матеріально-технічні,
енергетичні й трудові ресурси, необхідні для обслуговування туристично-рекреаційної системи) [2, с. 52].
На його думку, під час моделювання розвитку туристично-рекреаційної діяльності, досліджувана система повинна складатись з двох взаємозалежних функціональних блоків: "Туристи" та "Ресурсне забезпечення". При цьому блок "Ресурсного забезпечення" повинен включати такі структурні компоненти:
— атракції — сукупність властивостей природних і
культурних комплексів, засобів розміщення, підприємств обслуговування та організації дозвілля;
— технічно-технологічний сервіс — виробнича та
житлово-комунальна інфраструктура туристично-рекреаційного району та інші складові системи життєзабезпечення населення;
— управління — це комплекс інститутів, методів та
механізмів (матеріально-ресурсних, інвестиційних та
інших організаційно-економічних тощо), який забезпечує інтеграцію всіх складових туристично-рекреаційного потенціалу, їх узгоджену дію, визначає ступінь туристично-рекреаційної сфери до саморегулювання і саморозвитку;
— кадри — через реалізацію функцій територіальних трудових ресурсів та їх ефективність забезпечує на
професійному рівні належний обсяг та якість оздоровлення й відпочинку тощо.
У свою чергу, з метою дослідження сукупного туристично-рекреаційного потенціалу, А.В. Дроздов пропонує виокремлювати такі його складові: 1) природні й
культурні ландшафти; 2) засоби та умови здійснення
туристично-рекреаційної діяльності [3, с. 122].
Найбільш грунтовним є підхід вченого Н.В. Святохо [4, с. 32], з ним погоджується В.Г. Герасименко [1] і в
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певній мірі А.А. Теребух [5, с. 341], за яким туристичнорекреаційний потенціал території розглядається як сукупність природно-ресурсної, історико-культурної,
економічної та соціальної компонент, які взаємопов'язані й взаємодіють між собою.
Природно-ресурсна компонента — це здатність природних систем без шкоди для себе використовуватись у
туристично-рекреаційній діяльності, тобто виробляти
необхідну для людини продукцію та самовідтворюватись. Історико-культурна компонента характеризує
можливості для розвитку туристично-рекреаційної
діяльності шляхом використання історико-культурного
надбання певної території. Економічна компонента —
це економічний (господарський) потенціал території,
яка характеризує його здатність створювати та відновлювати туристично-рекреаційний продукт. До складу
економічної компоненти входять — інфраструктурні,
інформаційні, інвестиційні та управлінські елементи.
Соціальна компонента характеризує можливості території з відтворення необхідної для розвитку туристично-рекреаційної діяльності робочої сили.
У свою чергу, А.А. Теребух та О.І. Мороз [5, с. 341]
розглядають туристично-рекреаційний потенціал як
сукупність п'яти компонент: природна, природно-антропогенна, історико-культурна, інфраструктурна,
інвестиційна. На їхню думку, природна компонента
включає: геологічні, орографічні, кліматичні, гідрографічні, рослинні та тваринні ресурси, тоді як природно-антропогенна — заповідники, парки та ботанічні
сади тощо.
Підсумовуючи попередні твердження дослідників,
наведемо власну, узагальнену схему туристично-рекреаційного потенціалу регіону, яка включає ресурсну, соціальну, економічну, інфраструктурну та компоненту безпеки (рис. 1).
При визначенні механізмів діагностики діючих потенційних туристичних об'єктів або ресурсів, території,
дестинації, регіону потрібно, насамперед, з'ясувати яка
фізична чи юридична особа є замовником такого дослідження та вирішення яких завдань мається на меті. В
результаті проведених досліджень вважаємо, що основний перелік ініціаторів та завдань щодо оцінки туристично-рекреаційного потенціалу можна звести до такого (рис. 2).
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу території вимагає системи показників, що характеризують
його складові компоненти. Так, до показників оцінки
ресурсної компоненти туристично-рекреаційного потенціалу, на нашу думку, можна віднести:
— потенціал природних ресурсів за окремими категоріями;
— ступінь освоєння природних туристичних ресурсів;
— рекреаційна місткість території;
— норми припустимого рекреаційного навантаження на території;
— стійкість природних комплексів до рекреаційного навантаження;
— насиченість території історико-культурними пам'ятками;
— рівень значущості історико-культурних пам'яток;
— кількість необхідного та достатнього часу для
огляду цінностей;
— історична, культурна, інша цінність пам'яток;
— сучасний стан та рівень збереженості історикокультурних ресурсів.
Оцінка елементів економічної та інфраструктурної
компонент туристично-рекреаційного потенціалу обумовлює, зокрема, визначення показників як:
— забезпеченість території засобами розміщення
для різних категорій туристів та рекреантів;
— кількість місць, коефіцієнт завантаження, прибуток із розрахунку на 1 місце у засобах розміщення;
— кількість працівників означеної галузі;
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Рис. 1. Організаційна структура туристично-рекреаційного потенціалу
регіону

Рис. 2. Завдання оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу
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— середня площа засобів розміщення з розрахунку на 1 місце;
— кількість підприємств та кількість
посадкових місць на підприємствах ресторанного господарства з розрахунку
на тисячу жителів регіону;
— товарообіг підприємств ресторанного господарства;
— кількість засобів масової інформації в регіоні;
— рівень розвитку засобів масової
інформації, інформаційних систем та
технологій;
— державні дотації у сфері туризму та рекреації;
— кошти суб'єктів господарювання,
спрямовані на розробку й впровадження нових технологій використання туристичних ресурсів;
— фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня обслуговування туристів та якості послуг, що надаються;
— обсяг внутрішніх та іноземних
інвестицій у туристично-рекреаційну
сферу;
— кошти інвесторів, спрямовані на
будівництво, реконструкцію й модернізацію
туристично-рекреаційних
підприємств;
— кошти інвесторів, спрямовані
на створення або розвиток
підприємств туристично-рекреаційної інфраструктури;
— кількість новоутворених
підприємств завдяки інвестиційній
діяльності;
— нормативно-правові акти, що
регулюють діяльність туристичнорекреаційної сфери;
— показники ефективності управлінської праці.
Щодо проведення дослідження
соціальної компоненти пропонується використовувати такі основні показники:
— кількість працівників туристично-рекреаційної сфери;
— кількість навчальних закладів
усіх видів, якім здійснюють підготовку спеціалістів туристичного профілю;
— ліцензійний обсяг навчальних
закладів усіх видів з підготовки спеціалістів туристичного профілю [1, с.
21].
Вибір методу дослідження туристичного потенціалу значною мірою
залежить від етапу та об'єкта моніторингу. За етапом оцінювання можна
виділити попереднє оцінювання можливостей туристичної придатності
ресурсу або їх сукупність та підсумкове оцінювання можливостей використання ресурсу для формування
конкретного туристичного продукту
[5, с. 337].
Таким чином, оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу регіону (територій) — важливий інструментарій управління розвитком туристичної сфери в країні, контролю
за соціальними, екологічними та економічними наслідками туристичної
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діяльності. Очевидно, що без належної системи моніторингу та оцінки
суттєво ускладнюється розробка
стратегічних програм розвитку туризму, ефективне використання наявних
туристичних ресурсів, їх охорона і
розвиток, виникають труднощі щодо
залучення інвестицій у регіональний
розвиток галузі.
Загальним у методології оцінки
територій туристичного призначення
є визначення комплексу характеристик, що мають визначальне значення
для здійснення порівняльної оцінки.
Виділення характеристик залежить,
як правило, від тієї мети, заради якої
проводиться оцінка об'єктів. При цьому необхідно відзначити, що цілі можуть відрізнятись — від залучення
конкретної суми інвестицій у туристичний об'єкт, купівлі земельної
ділянки з подальшим розвитком туристичної інфраструктури до створення
й розвитку туристичних центрів і зон.
Для досягнення поставленої мети
важливим є вибір характеристик і групування їх у блоки, за напрямками
оцінки. Так, групою дослідників на
чолі з Олдаком П.Г. було обрано 17
факторів, об'єднаних у п'ять блоків:
природні фактори (краса місцевості,
клімат); соціальні; історичні; рекреаційні й торговельні кошти обслуговування; інфраструктура, харчування й
розміщення [6, с. 49].
У методиці оцінки туристичноРис. 3. Алгоритм оцінки туристично-рекреаційних об'єктів та територій
рекреаційних територій, запропонованої в Донецькому інституті туристичного бізнесу, ного бізнесу й представники інвестора.
дослідженню підлягають 70 факторів (або параметрів),
Таким чином, у наведеному алгоритмі оцінки туриоб'єднаних у 8 блоків: рельєф, водний об'єкт, рослин- стично-рекреаційних об'єктів і територій показана мений покрив, естетичний потенціал, культурно-просвітні тодологія, що узагальнює методики досліджень і анаоб'єкти, культові об'єкти, установи відпочинку, техно- лізу на вибір пріоритетних туристичних об'єктів тощо.
генні параметри [7, с. 87].
У міжнародній туристичній практиці виділяються
Таким чином, структура й кількість параметрів за- так звані 5А: accessibility (доступність), attraction (прилежать від вимог і цілей, які обираються відповідним вабливість), amenity (зручність), action (дія, подія),
об'єктом. Алгоритм оцінки рекреаційних об'єктів і те- ambience (оточення, атмосфера), які визначають вибір
риторій представлений на рисунку 3.
туристами певної дестинації для відвідування [8].
Першим етапом після постановки цілей дослідженТуристична привабливість — властивість об'єкту, що
ня є вибір блоків, що відіграють визначальну роль в характеризує його здатність сприяти задоволенню мооцінці необхідних туристських об'єктів.
тиваційних потреб туриста (рекреаційних, пізнавальних,
На підставі сукупності якісних описів характерис- розважальних, спортивних та ін.). Залежно від пріоритик відбувається оцінка по кожному блоку. Однак оцін- тетних потреб конкретного туриста, той самий туриску блоку важко зробити на підставі тільки якісних ха- тичний об'єкт різними туристами може оцінюватись і як
рактеристик. Тому, переходять до кількісної характе- непривабливий, і як надзвичайно атрактивний.
ристики, привласнюючи якісному параметру певний бал
Для реального розвитку галузі бракує чіткої та
(наприклад, сприятливо — 3, відносно сприятливо — 2, об'єктивної інформації щодо туристичного продукту,
несприятливо — 1).
який пропонує Україна на внутрішньому та міжнародТаким чином, усереднена сумарна (інтегральна) ному ринку, а також інформації щодо туристичних реоцінка по блоку дає сукупний бал порівняльних харак- сурсів, якими володіє держава. Отже, постає нетеристик. Інтегральна оцінка, проведена таким чином, обхідність у оцінці туристичних об'єктів з метою предзрівнює по значимості всі характеристики у межах бло- ставлення об'єктивної інформації, захисту та збереженку, при цьому враховується важливість кожної харак- ня, популяризації об'єктів тощо.
теристики для досягнення поставленої мети.
Оцінюючи туристичну привабливість, слід враховуОтримані в результаті експертної оцінки вагові вати комплексність оцінки територій та об'єктів як з
коефіцієнти рекомендується робити нормованими, тоб- точки зору культурної, так і з точки зору природної
то такими, щоб вони були завжди порівнянні між собою цінності. У всіх критеріях — як запропонованими
й, отже, сума їх повинна дорівнювати 1,0.
ЮНЕСКО, так і національних критеріях — для природВивчення оцінок, що надаються різними експерта- них та культурно— історичних об'єктів, спільним крими, показує деякі відмінності у вагомості характерис- терієм є унікальність, неповторність і цінність об'єкту
тик блоку, що пов'язано зі спеціальністю, досвідом і (природна чи культурно-історична).
навіть віком експертів [7, с. 123]. Окрім того, слід враДля універсальної оцінки атрактивності туристичховувати й те, що в основу експертних оцінок повинні них об'єктів в цілому, була запроваджена та апробовабути покладені пріоритети інвестиційного характеру, а на комплексна експертна бальна оцінка привабливості
тому експертами підбираються крім фахівців туристич- об'єктів, яка визначає інтегральний показник атрактив-
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ності. Використана бальна методика оцінки культурноісторичної привабливості туристичних об'єктів включала оцінку компонентів пам'яток історії та культури, архітектурних пам'яток, пам'яток мистецтва, етнографічних пам'яток та пам'яток народної творчості та обчислювалась за формулою:
(1),
де А — інтегральний показник пізнавальної цінності
ІКТР окремого об'єкта, території; Рi — компоненти пам'яток історії та культури; Тi — компоненти архітектурних пам'яток; Si — компоненти пам'яток мистецтва.
Сумарна бальна оцінка привабливості туристичного об'єкту визначається за формулою:
R = A+ E + F
(2),
де R — сумарна бальна оцінка туристичної привабливості; А — інтегральний показник пізнавальної
цінності історико-культурних туристичних ресурсів
окремого об'єкта, території; Е — інтегральний показник естетичної цінності ландшафту; F — показник визнання об'єкта.
Таким чином, в інтегральній оцінці туристичної привабливості враховується оцінка природних ресурсів,
культурно-історичних ресурсів, унікальність об'єкту та
його визнання.
Для зручності оцінювання (співставлення і порівняння оціночних параметрів) важливо ввести поняття "коефіцієнта туристичної привабливості" (Кr), який дорівнює відношенню суми отриманих балів оцінки окремого поселення, місцевості до максимально можливої
кількості балів, яка наведена в шкалі оцінок:
(3),
де: R — сума балів туристичної цінності ресурсів
окремого об'єкта (території); Rmax — максимально можлива сума балів за шкалою бальної системи оцінок.
Виходячи із значення Кr, можна визначити наступні
рівні привабливості туристичних об'єктів (територій):
0,86—1,00 — унікальні, 0,65—0,85 — високоатрактивні,
0,45—0,64 — середньоатрактивні, 0,25—0,44 — малоатрактивні, менше 0,25 — неатрактивні [9; 10].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Проблема дослідження туристичного ринку в сучасних умовах зростаючої конкуренції як серед
вітчизняних виробників туристичного продукту (послуг), так й іноземних туристичних суб'єктів, залишається достатньо гострою. При цьому специфічність
туризму як сфери економічних відносин, що об'єднує
низку галузей (транспорт, зв'язок, готельне господарство, банки, сферу розваг тощо) обумовлює суттєві
перешкоди в отриманні економічної інформації для
аналізу туристичної діяльності на всіх рівнях. Окрім
того, неспроможність порівняльного аналізу тенденцій розвитку туристичного ринку України з процесами світового туристичного ринку та обгрунтування висновків для прийняття відповідних управлінських рішень є наслідком наявної розбіжності в методиці обчислення окремих показників туристичної
діяльності за національною системою обліку і зарубіжною методикою.
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTION
OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN THE REGION

У статті проаналізовано сутність та особливості застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва і переробки органічної продукції. Досліджено різноманітні погляди науковців стосовно трактування сутності поняття "екологічний туризм ". Визначено, що екологічний туризм — це зосереджений на
природу вид туризму, котрий безпосередньо відбувається в природному середовищі і має певну сукупність
ознак, які характерні лише цьому специфічному виду діяльності і обов'язково регламентуються нормами міжнародних стандартів. Невід'ємними особливостями екологічного туризму, на нашу думку, завжди є освітня природоохоронна та соціальна складова. Встановлено, що важливу роль також відіграє ставлення екотуристів до природи. Міжнародним товариством екологічного туризму (International Ecotourism
Society) розроблено та запропоновано сукупність принципів, яких обов'язково повинні дотримуватись
екологічні туристи. Доведено, що в умовах стрімкого розвитку та популярності екологічного туризму,
значної популярності також набуває виробництво органічної продукції, в першу чергу саме ресурсозберігаючі технології виробництва та переробки органічної продукції.
The article analyzes the essence and peculiarities of using resource-saving technologies for the production
and processing of organic products. Different views of scientists on the interpretation of the essence of the concept
of "ecological tourism" are researched. It has been established that ecotourism is a naturally-oriented type of
tourism that takes place directly in the natural environment and has a certain set of features specific to a specific
activity and is necessarily regulated by international standards. In our opinion, the peculiarities of ecological
tourism are always educational-ecological and social components. It is established that an important role is
played by the attitude of ecotourists to nature. The International Society for Ecotourism (International Society
of Ecotourism) has developed and proposed a set of principles that environmental tourists should adhere to. It is
proved that in the conditions of rapid development and popularity of ecological tourism, production of organic
products, in particular, resource-saving technologies of production and processing of organic products, is gaining
in popularity.
In the conditions of organic production, the organic system of agricultural production, as well as agricultural
products, is closely linked to the relevant standards, which makes it possible to mark the products that define it
as organic. An important attribute of organic production is certification, which covers all processes of production,
namely processing, packaging and storage of organic products.
Organic products are gaining popularity both for European and national consumption. Realizing that Ukraine
has an extremely powerful agricultural potential, it can undoubtedly become one of the main exporters of organic
products in the EU market. To achieve this goal, the key step is to switch to resource-saving technologies for the
production and processing of organic products, which in turn will attract interested ecologic tourism. In modern
realities, ecological tourism within the rural areas is not developed sufficiently.
Ключові слова: виробництво, органічна продукція, ресурсозбереження, підприємство, сертифікація, стандарт, екологічний туризм.
Keywords: production, organic products, resource conservation, enterprise, certification, standard, ecological
tourism.
дарської продукції відповідним стандартам, у резульПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах органічного виробництва формується таті чого виникає можливість маркування продукції,
чітка приналежність органічної системи сільськогос- що визначає її як органічну. Важливим атрибутом
подарського виробництва, а також сільськогоспо- органічного виробництва виступає сертифікація, кот-
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ра охоплює всі процеси виробництва, а саме переробку, фасування та зберігання органічної продукції. Сертифікація органічної продукції на основі міжнародних
стандартів, а також національних стандартів провідних
держав зумовлена тим, що відсутні вітчизняні стандарти якості органічної продукції. Така ситуація обмежує
експорт вітчизняної органічної продукції. Органічне
виробництво дає можливість запроваджувати концепцію збалансованого розвитку агросфери за рахунок
соціально-економічної, природно-ресурсної збалансованості та має на меті забезпечення суспільства безпечними і якісними продуктами харчування, а також
збереження та покращення стану навколишнього природного середовища, що в свою чергу приваблює туристичну галузь.
Туризм ототожнюється як багатогранне явище, котре генерує в собі економічні, екологічні соціальні і культурні аспекти. Взагалі галузь туризму має великий потенціал для забезпечення взаємодії з іншими галузями
господарства, а також виступає однією з найбільш економічно вигідних галузей в світовій економіці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематику ресурсозберігаючих технологій виробництва органічної продукції досліджували в своїх
наукових працях такі вчені: Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г.,
Курило Л.І. та ін. Особливості виникнення та розвитку
екологічного туризму розглядали такі вітчизняні та закордонні вчені: Дмитрук О.Ю., Кузик С., Мальська М.П.,
Худо В.В., Міщенко О.В., Рутинський М.Й., Зінько Ю.В.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В умовах стрімкого розвитку та популярності
органічного виробництва набирає обертів такий вид
туризму, як екологічний. Аналізуючи прогнози Всесвітньої туристичної організації зауважимо, що екологічний туризм входить до п'яти ключових стратегічних напрямів розвитку туризму на період до 2020
року, враховуючи вищенаведене, аналіз розвитку екологічного туризму в умовах запровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва органічної продукції має надзвичайно важливе значення і актуальність. Мета статті грунтується на пошуку та виокремленні концептуальних положень та практичних рекомендацій стосовно важливості застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва і переробки
органічної продукції як основи розвитку екологічного туризму.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах розвитку системи землеробства,
насамперед при існуючому диспаритеті цін на сільськогосподарську продукцію, засоби праці, пестициди та
сільськогосподарську техніку, виникає гостра необхідність пошуку та впровадження найбільш раціональних методів відновлення родючості грунтів як
основи розвитку ресурсозберігаючих технологій виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
Існуючий природно-ресурсний потенціал України
дає можливість збільшувати ефективність і конкурентоздатність виробництва. Проте в кризових умовах
господарювання відчувається брак інноваційного та
техніко-технологічного вдосконалення. Ресурсозберігаючі технології виробництва виступають ключовим
фактором інтенсифікації виробництва, збільшення
конкурентоспроможності і економічної ефективності,
а особливо в контексті виробництва органічної продукції.
Важливо зауважити те, що в майбутньому інтенсифікація сільськогосподарського виробництва має реалізовуватися не за рахунок екстенсивних і інтенсив-
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них ресурсномістких методик виробництва, а за рахунок ефективного використання та збереження існуючих виробничих ресурсів. У таких умовах стратегічними цілями на шляху запровадження ресурсозбереження є застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва і переробки органічної продукції, котре має
стати підгрунтям стратегії і тактики господарської
діяльності сучасного підприємства по виробництву та
переробці органічної продукції. Реалізація вищенаведеного дозволить задовольнити постійно зростаючі
потреби споживання та використання сільськогосподарської продукції, здійснити технічне і технологічне
переоснащення галузі, зберегти дійсний природній
потенціал України і відродити її економіку. В взаємодії
з іншими інноваціями в галузі органічного виробництва ресурсозберігаючі технології є основою розвитку
стійкого високоефективного аграрного виробництва
[5, с. 113].
Світовий ринок органічної продукції бере свій початок з кінця минулого століття. Виробництво органічної продукції в Україні перебуває на етапі становлення, значними позитивними змінами на шляху розвитку, які дадуть змогу активізувати вітчизняний ринок органічних продуктів є прийняття Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" від 03.09.2013, №
425-VII [1].
Аналізуючи Закон України наголосимо на тому, що
органічне виробництво це: "виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб, де під час виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів, консервантів тощо,
та на всіх етапах виробництва застосовуються методи,
принципи та правила для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та
відновлення природних ресурсів" [1].
Виробництво органічної продукції грунтується на
чотирьох принципах органічного сільського господарства, які схвалені Генеральною Асамблеєю Міжнародної федерації сільськогосподарського органічного руху
у 2005 р. та застосовуються в усьому світі. До них належать [2]:
— принцип здоров'я він грунтується на тому, що
людина й екосистеми тісно пов'язані між собою, адже у
здоровому грунті ростуть здорові рослини, які позитивно впливають на здоров'я людей та тварин. Тому органічне виробництво покликане підтримувати та покращувати здоров'я грунту, рослин, тварин, людини та планети як єдине ціле;
— принцип екології свідчить про те, що органічне
виробництво грунтується на природних процесах і забезпечує захист навколишнього середовища;
— принцип справедливості передбачає, що органічне виробництво необхідно будувати на відносинах, що
враховують інтереси усіх сторін фермерів, переробників, продавців, споживачів та ін.;
— принцип турботи грунтується на тому, що процес виробництва органічної продукції повинен мати попереджувальний та відповідальний характер і передбачає захист довкілля, здоров'я та добробут нинішніх і
майбутніх поколінь. При цьому основними складовими
при виборі методів і технологій органічного виробництва є обережність і відповідальність [2].
Україна має великий потенціал для розвитку екологічного туризму. Площа рекреаційних територій в
Україні становить 12,8% території країни і розподіляється відповідно до природних особливостей регіонів: Карпатський, Придністровський, ДонецькоПриазовський, Поліський, Причорноморський, Кримський [3].
Понад 20 років існує зацікавленість до екологічного туризму, і з кожним роком він зростає. Питання стану і перспектив розвитку цього виду туризму в Україні
достатньо широко висвітлюються у різноманітних дже-
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Таблиця 1. Методичні підходи щодо визначення сутності поняття "Екологічний туризм"
Автор
Дмитрук О.Ю. [4]

Кузик С. [5]

Мальська М.П.,
Худо В.В. [6]

Міщенко О.В. [7]

Рутинський М.Й.,
Зінько Ю.В. [8]

Визначення сутності
Форма активного відпочинку з екологічно значущим
наповненням – особливий інтегруючий напрям рекреаційної
діяльності людей, що будують свої взаємовідносини з природою
та іншими людьми на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та
взаєморозуміння. Туристи отримують від такого спілкування з
природою певний фізичний, психологічний, інтелектуальний та
емоційний запас міцності та здоров’я, а природа при цьому
зазнає мінімальних оборотних впливів і втрат, місцеві мешканці
отримують соціальні та економічні стимули до збереження
природи та традиційного природокористування
Організація туризму на малозмінених людиною ландшафтах без
заподіяння шкоди навколишньому середовищу, до яких
належать території національних та ландшафтних парків, де
здійснюються без шкоди екології тури в природу
Всі види туризму, які мінімально або взагалі не впливають на
природне довкілля і забезпечують рівновагу між туристом,
природною і господарською діяльністю. Такими екологічно
безпечними видами в туризмі вважають пішохідні й велосипедні
прогулянки дорогами, альпінізм, спостереження за природою,
плавання на байдарках та каное, спортивна морська рибалка,
лижні мандрівки в горах тощо
Такий вид туризму, який грунтується на туристському попиті з
урахуванням стійкості й рекреаційно-туристської місткості
ландшафту, розвивається та функціонує на відносно незмінених
господарською діяльністю природних територіях, зокрема
природоохоронних, в умовах дотримання природоохоронних
норм і технологій під час виконання екологічних турів і програм;
його провідні функції – задоволення потреб туристів
різноманітними видами відпочинку, розвиток виробничої
інфраструктури, створення додаткових робочих місць,
наповнення місцевого бюджету, збереження цінних природних
комплексів, екологічна освіта серед широких мас населення
Пізнавальний і відпочинковий вид туризму, зосереджений на
природних (малозмінених людиною) територіях, який
передбачає заняття різними формами активної рекреації у
природних ландшафтах без заподіяння шкоди навколишньому
середовищу. Виділяють такі форми екотуризму: активний
екотуризм (піший), велосипедний, водний, кінний,
збиральництво, рибальство, мисливство, фауністичні та
флористичні поїздки (орнітологічні поїздки, фотополювання,
тематичні поїздки), культурологічні й етнографічні поїздки

релах як наукових, так і публіцистичних. Поняття "екологічний туризм" стало звичним і органічно вписалося
у різні сфери суспільного життя: "серед жителів та гостей України, які дедалі більше користуються гостинністю селян з метою відпочинку у сільській місцевості; у
середовищі особистих селянських і фермерських господарств, що практикують надання відповідних послуг; у
наукових колах, де досліджується та пропагується цей
вид діяльності".
Вважаємо за необхідне детальніше дослідити погляди різних науковців стосовно визначення сутності поняття "екологічний туризм" у таблиці 1.
Підводячи підсумки вищенаведеного, наголосимо на
тому, що екологічний туризм відрізняється важливою
особливістю, його головна мета збереження первісного стану природи та мінімізація негативного впливу на
навколишнє середовище господарської діяльності людини. Отже, застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва та переробки органічної продукції
має прямий вплив на покращення стану навколишнього
середовища в регіоні і, як наслідок, збільшення зацікавленості туристів.
Важливу роль також відіграє ставлення екотуристів
до природи. Міжнародним товариством екологічного
туризму (International Ecotourism Society) розроблено
та запропоновано сукупність принципів, яких обов'язково повинні дотримуватись екотуристи, ключові принципи зображені на рисунку 1.
Аналізуючи вищенаведене, пропонуємо трактування сутності поняття екологічний туризм, а саме екологічний туризм — це зосереджений на природу вид туризму, котрий безпосередньо відбувається в природному середовищі і має певну сукупність ознак, які харак-
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терні лише даному специфічному виду діяльності і обов'язково регламентуються нормами міжнародних стандартів. Невід'ємними особливостями екологічного туризму, на нашу думку, завжди є освітня природоохоронна та соціальна складова.
Екотур має о со б ливо сті , які в сукупно сті
відрізняють його від масового туризму. Подорож до
природних територій здійснюється порівняно невеликими групами. Мотивація туристів полягає у потребі спілкування з природою, прагненні отримати
естетичне і моральне задоволення від неї, побачити
унікальні ландшафти. Ще однією особливістю екологічного туризму є екологічна свідомість подорожуючих. Туристи готові на деякий час забути про
вигоди цивілізації, можливо навіть тимчасово відмовитись від певних звичок заради підтримання довкілля у належному стані. Крім того, екологічний туризм передбачає певну екологічну освіту в комплексі
з глибоким пізнанням пам'яток природи, архітектури, культурних особливостей місцевого населення [8,
с. 73].
В умовах стрімкого розвитку та популярності екологічного туризму, стрімкої популярності також набуває виробництво органічної продукції, в першу чергу
саме ресурсозберігаючі технології виробництва та переробки органічної продукції.
Ресурсозберігаючі технології виробництва та переробки органічної продукції в першу чергу спрямовані на зменшення обсягу прямих затрат праці, матеріаломісткості продукції та виробничих процесів, дають можливість зменшення механічного впливу до
якісного стану грунту, зменшують залежність від впливу кліматичних умов, підвищують якість і урожайність
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Ключові принципи поведінки
екотуристів

Мінімізація впливу туристів на навколишнє середовище
Розвиток екологічної і культурної обізнаності туристів
Позитивний приклад для відвідувачів і господарів
Повага традицій приймаючої сторони
Приносити фінансові вигоди для збереження природи
та для місцевих жителів
Розуміння політичного, екологічного та соціального
становища приймаючої країни
Підтримка міжнародних договорів у галузі прав
людини та трудових відносин
Рис. 1. Принципи обов'язкові для екологічних туристів
Джерело: складено автором на основі [4].
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THE ROLE OF ENTROPY AND SYNERGY FACTORS IN THE EFFECTIVE OPERATION
OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION AS A PRODUCTION SYSTEM

Побудова сучасних систем управління будівельними організаціями на базі економіко-математичних методів та
інформаційних технологій передбачає вирішення ряду проблем, пов'язаних з формалізацією процесу функціонування виробничої системи і постійного її поліпшення, як вимагають міжнародні стандарти.
Теоретично такий підхід дозволяє побудувати оптимальну систему управління. Недоліком такого підходу є
відсутність практичної його реалізації, обумовленої, насамперед, недостатнім дослідженням усіх теоретичних питань цієї проблеми.
Важливою умовою високого рівня оперативного планування має бути економічна зацікавленість кожної структури і підрозділу в досягненні головної мети організації. Тому глобальна економіко-математична модель повинна
забезпечувати можливість вирішення питань оперативного планування і управління, а також давати можливість
отримувати необхідні данні для поточного і перспективного планування. Проте стохастичний (вірогіднісний) характер як внутрішніх, так і зовнішніх чинників вносять певну невизначеність (хаос) у дії виробничої організації і формують певний рівень ентропії, яка стає причиною втрати синергічності функціонування системи. Робляться спроби
кількісного вимірювання цих властивостей систем, але точних надійних, однозначних методів поки що не існує, тому
автоматизована чи роботизовано система не має підстав для прийняття однозначного рішення. Навіть у найдосконаліших машин інтуїція, як підказка з неба, відсутня. Людина ж як найдосконаліше творіння Природи на базі свого
досвіду, над зусиль свого розуму і інтуїції навіть в умовах невизначеності повинна приймати і приймає відповідальні
рішення.
Таким чином, для успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом в їх склад
обов'язково повинна бути включена людина, як ланка, що забезпечує життєздатність усієї системи і реалізацію функції
самоорганізації, забезпечує усім необхідним в умовах невизначеності і обмеженості ресурсів. Вона повинна свідомо
зменшувати рівень ентропії (хаосу) системи та організовувати і підтримувати максимально можливий рівень синергії функціонування усіх її елементів.
Без глибокого вивчення цих концептуальних основ важко запроектувати і тим більше створити досконалу модель.
Construction of modern building management systems based on economic and mathematical methods and information
technologies provides for the solution of a number of problems related to the formalization of the process of functioning of the
production system and its continuous improvement, as required by international standards.
Theoretically, this approach allows us to build an optimal control system. The disadvantage of such an approach is the
lack of practical implementation, due, above all, to insufficient research of all theoretical issues of this problem.
An important condition for a high level of operational planning should be the economic interest of each structure and unit
in achieving the main goal of the organization. Therefore, the global economic-mathematical model should provide an
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opportunity to solve issues of operational planning and management, as well as provide the opportunity to obtain the necessary
data for current and future planning. Sometimes the stochastic (probabilistic) nature of both internal and external factors
introduces a certain uncertainty (chaos) in action production organization and form a certain level of entropy, which causes
the loss of synergy of the system. There are attempts to quantitatively measure these properties with tems, but certainly
reliable, unambiguous method does not exist yet, so automated or robotic systems has clear grounds for taking in the most
advanced machines rishennya. Navit intuition as a hint from heaven missing. Man as the most perfect creation of Nature,
based on his experience, on the efforts of his mind and intuition, even in the conditions of uncertainty, must take and take
responsible decisions.
Thus, for the successful functioning of any modern construction management systems in their composition must necessarily
include a person as a link that provides the viability of the whole system and the implementation of the function of selforganization, provides all necessary in conditions of uncertainty and limited resources, it must consciously to reduce the level
of entropy (chaos) of the system and to organize and maintain the maximum possible level of synergy of the functioning of all
its elements.
Without a deep study of these conceptual foundations it is difficult to design and even more so create a perfect model.
Ключові слова: виробнича система, критерії оптимальності, параметри, організація, дезорганізація, концептуальні основи, зовнішні сили, ресурсний потенціал, ентропія, синергія.
Key words: subject area, activity, neuron, neural network, functional system. Synergy, entropy, model of knowledge,
socionics, system theory, cybernetics, sub control, object management, organizational structure, structure isomorphism.
ВСТУП
Модель діяльності виробничого комплексу завжди
включає об'єкт управління та суб'єкт управління у формі
відповідних систем. Від рівня розвитку виробничих
відносин залежить метод реалізації відносин поміж
ними. На сучасному етапі розвитку техніки та технологій до методу реалізації цих відносин висувається вимога їх інтеграції у єдину корпоративну систему управління [1].
При цьому для суб'єкта управління найважливішою
є задача прийняття ефективних управлінських рішень.
А це можливо лише за умови застосування ефективних
методів та засобів збирання, передачі, обробки, зберігання та представлення інформації про предметну область у формі відповідної інформаційної технології
підтримки прийняття рішень [2].
З іншого боку, саме ці процеси реалізує й особа, що
приймає рішення (суб'єкт управління) в своїй управлінській діяльності [3].
Питання, на основі яких закономірностей формуються та реалізуються визначені інформаційні процеси
суб'єктом управління та відповідною інформаційною
технологією, потребують дослідження і вирішення.
Зважаючи на те, що на сучасному етапі інформаційні
технології розглядаються як інтелектуальні інформаційні інструменти та технології, і яким чином, як
співвідносяться між собою інтелект суб'єкта управління та інтелект, який закладено в інформаційну технологію є дуже важливим питанням, вирішення якого
відкриває великі можливості перед дослідниками і інженерами ефективних виробничих систем.
Оскільки природний інтелект людини визнається
найдосконалішим, а штучний інтелект відтворює ( а в деяких випадках і значно перевершує) лише незначну частину його здібностей, зрозуміло, що реалізація діяльності на основі природного інтелекту є первинною [4].
Тому й дослідження закономірностей моделювання
знань про предметну область на основі природного інтелекту повинно мати пріоритетне значення.
Надважливим є також врахування знань про загальні умови ефективного функціонування систем і обов'язково повинні братися до уваги при проведенні досліджень та інженерних розрахунків.
Синергічна дія елементів системи відома і є однією з
умов успішного функціонування організації. Дослідження вимірювання і управління синергією теж дуже
суттєвий фактор, про який не слід забувати, хоча враховувати його в інженерних розрахунках непросто. Такий собі соціально-психологічний резонанс, без якого
в соціальних системах нічого не відбувається і важко
піддається інженерним розрахункам.
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Не менш важливим є також взаємодія формоподібної і неформальної структури виробничої організації.
Важко вимірюване і важкокероване явище, яке теж має
місце в практиці виробничої діяльності і яким не можна
нехтувати інженерам-управлінцям. При чому функціонування виробничих, особливо будівельних організацій,
діяльність яких у значній мірі залежить від погодних
умов та інших важко передбачуваних факторів, має елемент невизначеності, а значить і високий рівень ентропії.
Як визначити рівень ентропії і ступінь її впливу на функціонування процесів системи і мінімізацію дистанції
між запроектованою і поставленою метою та результатом-важлива проблема, яку керівникам проектів та керівникам будівельних організацій доводиться вирішувати постійно. Але одного конкретного однозначного рецепта немає. Все вирішується в процесі діяльності в залежності від умов, що складаються.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ
ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження наукових праць присвячених ентропії
не дає повного та обгрунтованого чіткого поняття ентропії для економічних виробничих систем, в тому числі
будівельних організацій. Ефективна діяльність підприємства неможлива без якісного та злагодженого процесу управління господарською діяльністю підприємств.
Саме управління підприємством, організацією із середини головним чином формує його стан в ринковому
середовищі. Ефективність управлінської діяльності визначається через стан ентропії на підприємстві, тобто
через міру хаосу яка "панує" в даній системі, і впливає
на діяльність як системи в цілому так і кожного її підрозділу.
У технічній і економічній літературі немає єдиної
думки щодо трактування дефініції ентропії. В своїх наукових дослідженнях цю проблему розглядали такі вчені:
Крянєв А.В., Матохін В.В., Кліманов С.Г., Дорошенко М.Є.,
Пригожин А.І., Левін М.І., Каплунов В.А., Яглом А.М.,
Яглом І.М., Петерс Є.Є., Прангишвілі І.В. Незважаючи
на достатньою кількість вчених, які займаються цим
питанням, на сьогодні не існує загальноприйнятого визначення дефініції "ентропія" з організаційної та економічної точки зору.
Тому постає питання у вивченні цієї категорії з метою підвищення інвестиційної привабливості досконалості підприємства.
З позиції ентропії організації (підприємству) притаманні такі характеристики:
1) система є динамічною, стохастичною;
2) використовуючи певний алгоритм управління,
керуюча структура подає на входи керованої підсисте-
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ми відповідні управляючі сигнали, при цьому будь-який
управлінський акт передбачає вибір кращого керуючого впливу, бо метою управління є можливість вибору
оптимального режиму функціонування об'єкта управління;
3) керована система видає вихідні сигнали в вигляді
готової продукції, інновацій, екологічного забруднення, економічного ефекту, соціального ефекту і інш.;
4) поведінка системи в будь-який момент часу імовірнісним чином визначається вихідними сигналами, її
внутрішніми попередніми станами і в конкретний момент часу, в свою чергу, зміна вихідних сигналів імовірнісним чином викликається зміною вхідних сигналів, а
також внутрішніх станів системи, що відносяться до
даного моменту часу;
5) рух системи відбувається за деякою траєкторією,
кінцева точка якої називається метою управління.
Ентропія виникає тому що в природі не існує абсолютно ізольованої системи, тому між системами відбувається постійний процес обміну ресурсами, енергією,
інформацією і т. д. Цей процес відбувається за рахунок
того, що все в природі прагне до балансу, але це можливо при постійному процесі розпаду. Тобто з позиції
фізики можна сказати, що всі системи, в тому числі і
соціальні (організація, підприємство) володіють як ентропією, так І негентропією. Ще однією характеристикою підприємства з позиції термодинаміки є те що ентропія виникає під впливом конкуренції за інформацію,
енергію, ресурси і цим пояснюється те,що одні підприємства набувають поступових змін щодо впорядкування
своєї системи, а інші розпадаються і виходять з ринку.
В середовищі (підприємства) системи відбуваються процеси перетворення під впливом ентропії підприємства,
а на виході підприємство отримує результат від своєї
діяльності, який виражається в наборі показників, які і
складаються в інтегральну оцінку інвестиційної привабливості.
Наступний прорив у вивченні ентропії здійснив
Л. Больцман. Він вперше відійшов від розгляду ентропії
лише як термодинамічного показника і в своєму визначенні написав, що ентропія — це міра нашого незнання
про систему.
Російський вчений А.Н. Колмогоров у своїй науковій
праці запропонував, що швидкість втрати інформації
системою призводить до хаотичності цієї системи і є
показником ентропії. Існують різні підходи до визначення поняття ентропія. Ентропію як міру невизначеності розглядали Е.Х. Лійв, І.В. Прангишвілі, Н.Г. Нізовкіна, Бушуєв С.Д. та ін. Так, Е.Х. Лійв стверджував:
"Ентропія являє собою показник невизначеності, безладу, розмаїття, хаосу, неврівноваженості у системі".
За словами І.В. Прангишвілі: "Кількісною мірою невизначеності з приводу майбутнього стану економічної системи є ентропія, а виміром ентропії називається
кількість доступної інформації про систему". Н.Г. Нізовкіна дотримувалась позиції, що: "Ентропія — кількісна
міра невизначеності деякої сукупності характеристик
об'єкта,що вивчається". А на думку Л.С. Усова: "Ентропія — кількісна міра невизначеності ситуації". Ентропію як недостатність інформації розглядав Л. Больцман.
А.Н. Колмогоров притримується думки, що: "Ентропія
є оцінка швидкості втрати інформації і може розглядатися як міра "пам'яті" системами, або міра швидкості
"забування" початкових умов. Третій підхід — ентропія
як міра невпорядкованості системи. В.Ф. Ісламутдинов
вважав, що: "Будь-які системи володіють одним загальним показником — рівнем ентропії, який відображає
стан системи і динаміку її розвитку. А за Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева. "Ентропія — величина, зворотна рівню організації системи". А.П. Левич вважав, що: "Ентропія — це відхилення стану від
його безструктурного аналога". Г.А. Краснов, В.В. Виноградов, А.А. Краснов мають думку, що: "Ентропія —
міра внутрішньої невпорядкованості системи. Ентропія
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збільшується при хаотичному розподілі інформаційних
ресурсів і зменшується при їх впорядкуванні".
Всі визначення ентропії можна класифікувати за
трьома групами: ентропія як міра невизначеності; як
недостатність інформації; як міра невпорядкованості
системи. Найбільшої уваги заслуговує група "ентропія
як міра невизначеності", бо через невизначеність відбувається невпорядкованість системи і недостатність
інформації про неї, що негативно впливає на діяльність
цієї системи, в цьому випадку підприємства.
Звідси випливає, що: ентропія — це процес зменшення або зростання невизначеності системи, наслідком
якої є недоотримання, чи надмірна кількість інформації
про неї.
Вчені в основному зосереджували увагу тільки на
інформаційних та матеріальних ресурсах, бо вони є основою всієї діяльності підприємства, але необхідно розглядати усі фактори: час, духовні, природні, людські,
фінансові ресурси та інші як причини зростання ентропії, бо недоотримання ресурсів призводять до порушення в керівних сигналах і в ресурсах, в зростанні ентропії, хаосу і т. д, розпаду економічної системи. З цієї
позиції можна сформулювати визначення інвестиційної
привабливості та ділової досконалості — це такий стан
організації при якому підприємство має найбільшу впорядкованість, через якісне управління ресурсами, що
веде до зменшення ентропії і як наслідок гарантує високу вірогідність отримання бажаного ефекту від вкладання ресурсів.
Отже, виробничі, економічні категорії (інвестиційна привабливість, ділова досконалість та ентропія) залежать від ефективного управління власними ресурсами, часом, персоналом, машинами і вказують на можливості для інвесторів. Так, на успішність будівельної,
економічної та інших видів діяльності та ділової досконалості впливає стан ентропії підприємства, тобто міра
хаосу, при якій здійснюється його основна діяльність
та збалансованість усіх процесів. Чим менша ентропія
або хаос чим менша невизначеність підприємства, організації тим вища його інвестиційна привабливість та ділова досконалість.
Звільнення енергії при зменшенні ентропії стимулює
творчий розвиток. Зважаючи на важливість оцінки ентропії при вимірюванні параметрів процесів,необхідно
враховувати її при прийнятті управлінських, інвестиційних і будь-яких рішень.
Розвиваючи таке твердження можна припустити, що
управління ентропією позитивно вплине на ефективність роботи та ділову досконалість організації.
Поки що, з огляду на відсутність простих, ефективних і
головне достовірних інструментальних методик, ентропію оцінюють непрямим експертним шляхом, порівнюючи досліджувану систему чи об'єкт з еталоном.
Об'єктами сарказму вчених поки що є маятники,
рамочки, потенціометри, Е-метри, тести, детектори,
проте в спеціальних організаціях незважаючи на їхній
біля науковий статус, вони все ж використовуються.
Прикладів досить багато але поки не з'явиться прилад
чи методика доступна спеціалістам, чиновникам, солідним академікам, довести щось так, як колись Коперніку, Мессінгу чи Теслі в свій час буде важко.
МЕТА СТАТТІ
1. Розгляд і оцінка можливих шляхів ефективного
функціонування виробничих систем
2. Визначення основних факторів, які впливають на
успішність функціонування виробничих організацій і
оцінка їхнього впливу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективним напрямом розвитку автоматизованих систем управління є інтеграція всіх аспектів діяльності організації та управління ними на основі сучасних
інтелектуальних інформаційних технологій як у сфері
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управління технологічними процесами, так і при управлінні діяльністю організації взагалі.
При цьому прийняття рішень в інтегрованих системах
управління здійснюється в умовах ризику та невизначеності. Інформаційні технології застосовуються для вирішення задач у слабоструктурованих або неструктурованих процесах прийняття рішень (3). Процеси прийняття
рішень добре структуровані в тому випадку, коли може
бути сформована математична модель об'єкту управління. Дослідження поведінки об'єкту управління при дії
відповідних вхідних сигналів дає можливість сформувати
відповідну систему управління цим об'єктом. За цим принципом можуть бути сформовані системи енергетичного
менеджменту для технологічних процесів у формі систем
автоматизованого управління технологічними процесами
(АСУ ТП). Сучасні системи енергетичного менеджменту
розвиваються у напрямку управління енергетичною ефективністю саме в технологічних процесах, тобто для структурованих задач прийняття рішень [4]. Водночас в енергетичному менеджменті існує ряд актуальних задач з прийняття рішень для яких не вдається сформувати математичну модель об'єкту управління. Насамперед це стосується
задач управління енергетичною ефективністю застосування енергетичних ресурсів у масштабах підприємства. В цьому випадку для структуризації процесу прийняття рішень
застосовують інтелектуальні інформаційні технології.
Фундаментальним недоліком такого підходу є те, що метод структуризації рішень включає в себе опис предметної області а саме, об'єкта управління шляхом формування бази даних та формування на основі цих даних відповідної бази знань, що потребує розробки унікальних програмних продуктів з залученням фахівців з програмування та когнітологів. Як правило, такі системи підтримки
прийняття рішень є унікальними саме тому, що база даних, а отже, й база знань, формуються для конкретного
об'єкту управління.
Оскільки відомі методи структуризації рішень засновано на закономірностях формальної логіки, в якій
об'єктом дослідження є знакові системи, виникає питання можливості структуризації рішення, в якому закономірності формальної логіки не застосовуються. Відомо, що людина в процесі смислового мислення здійснює
формування та прийняття рішень без застосування мови
й відповідно правил формальної логіки.
Дослідження процесів смислового мислення виконується в теорії природних інтелектуальних систем у
формі фізіологічної кібернетики. Найбільш успішною в
цьому напрямі є теорія функціональних систем, яка розроблена академіком П.К. Анохіним [5].
У теорії функціональних систем доведено, що взаємодія мотивації, обстановочної і пускової аферентації
на пам'яті здійснюється одночасно на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, а
саме на основі конвергенції збуджень на одному і тому
ж нейроні. При цьому мається на увазі здатність на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, а саме на основі конвергенції збуджень
мотивації, обстановочної і пускової аферентації та пам'яті на одному і тому ж нейроні синтезувати ціль діяльності. Виробничі організації, підприємства — це надскладні соціальні системи, де індивідууми діють спільно,
цілеспрямовано і мотивовано. Багато напрацьовано і написано Богдановим О.О., Л. Берталанфі, Пригожиним
А.І. та ін. У соціальних виробничих системах діють закони соціоніки, синергії, ентропії як міри хаосу закони
загальної організаційної науки, теорії систем, кібернетики і т.д.. І все це необхідно враховувати і розраховувати в процесі проектування, організації і управління виробничою діяльністю.
Загальні умови обов'язкові для ефективних систем
управління в економіці, це основні чотири умови:
1) наявність ланцюга прямого зв'язку і систематична передача по ньому керуючих сигналів, впливів керуючої системи об'єкта управління;
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2) наявність ланцюга зворотного зв'язку і регулярна передача по ньому керуючій системі інформації
(звітів) про стан керованого об'єкту;
3) своєчасна переробка керуючою системою поступаючої від керованого об'єкта у інформації і видача
відповідних нових команд;
4) прийом і безумовне виконання керованим об'єктом команд, п від керуючої системи.
У системі управління реалізується процес управління шляхом взаємодії об'єкта управління і керуючої системи Виробляються керуючою системою команди (керуючі дії) і завжди спрямовані на зменшення різноманітності, тобто числа можливих станів керованого об'єкта —
системи. Ідеальний варіант характеризуется зведенням
всіх можливих станів до одного, з можливого. Для того,
щоб керуюча система могла ефективно справлятися з
цим завданням, як показав У. Р. Ешбі, повинна сама мати
необхідну різноманітність, бо тільки різноманітність
може знищити різноманітність.
Найбільш досконалою формою саморегулювання є
використання зворотного зв'язку, самоорганізація (гомеостаз). Здатність системи повертатися до стану рівноваги після впливу різних випадкових збурень називають
надрівновагою. Це питання докладно дослідив Бір С. в
своїх працях. Слід відзначити широке поширення самоорганізації в живій природі. Окремі дуже важливі її риси
притаманні також технічним і економічним системам.
Самоорганізована система в принципі є багатоконтурною. В її основі лежить вихідна керуюча система, яка
обмінюється інформацією з об'єктом управління (перший контур). у результаті такого обміну і забезпечення
необхідної реакції на "нормальні" зовнішні впливи досягається рівноважний стан системи. Крім першого контуру, в самоорганізованій системі повинен функціонувати принаймні ще один контур (другого порядку). Це
необхідно, щоб вбудована в нього система управління
контролювала і прогнозувала ефект, створений діяльністю першого контуру.
У тому випадку, якщо результати контролю або прогнозу оцінюються системою другого рівня як незадовільні, вносить зміни в правила функціонування першої системи.
Самоорганізації істотно сприяє узгодженість виробничих цілей різних рівнів управління і забезпечення
ефективної взаємодії людей в напрямі досягнення цих
цілей.
У будівельній системі інформація по каналах прямого зв'язку передається у вигляді команд (керуючих
впливів) керівництва каналами зворотного зв'язку — у
вигляді відомостей про постійно мінливий характер ситуації на будівництві.
Інформація може не тільки передаватися каналами
зв'язку, але і зберігатися в записаному вигляді (в книгах, на кресленнях, в пам'яті електронно- обчислювальної машини, в клітинах головного мозку людини та ін.)
Відомо багато визначень поняття "інформація". її характеризують як позначення змісту, отримання з зовнішнього світу комунікацій, в процесі якої усувається невизначеність, забезпечується різноманітності і т.п.
Найбільш важливо при визначенні інформації те, що
зазвичай заздалегідь неможливо передбачити, яка саме
відбудеться подія з числа багатьох можливих, тобто
інформація завжди пов'язана з елементом невизначеності, випадковості. Таким чином, з найбільш загальної
точки зору процес отримання інформації є процес зняття невизначеності, тому теорія інформації будується в
основному на базі теорії вірогідностей.
Інші важливі властивості інформації — її корисність
для дослідження конкретної системи, наявність у ній
сенсу для такої системи.
Перший з аспектів інформації — це змістовність
(зворотна їй величина-надлишковість).
Другим істотним аспектом інформації є її стійкість
до перешкод, здатність протистояти впливу перешкод,
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шуму, що можуть спотворити зміст повідомлення. При
збільшенні змістовності зменшується стійкість і навпаки. Зміст короткого повідомлення легше спотворити або
взагалі привести до повної втрати інформації.
Іншими дуже важливими якостями інформації є достовірність, своєчасність, надійність, необхідність і достатність, а також— зручна форма подання.
ЕНТРОПІЯ І СИНЕРГЕТИКА
Ентропія — міра невизначеності, міра хаосу. У залежності від галузі знання, виділяють безліч видів ентропії: термодинамічна (ентропія Больцмана), інформаційна (ентропія Шеннона), культурна (ентропія Гіббса),
ентропія Клаузіуса і багато інших. Ентропія Больцмана
є мірою безладу, хаотичності, однорідності молекулярних систем. Фізичний сенс ентропії з'ясовується при
розгляді мікростану речовини. Л. Больцман був першим,
хто встановив зв'язок ентропії з ймовірністю стану. У
формулюванні М. Планка твердження, що виражає цей
зв'язок і назване принципом Больцмана, представляється простою формулою S = kB lnW. Сам Больцман ніколи не писав цієї формули. Це зробив Планк. Йому ж
належить введення постійної Больцмана kB. Термін
"принцип Больцмана" був введений А. Ейнштейном. Термодинамічна ймовірність стану W або статистична вага
цього стану — це число способів (число мікростану), за
допомогою яких можна реалізувати цей макростан. Ентропія Клаузіуса пропорційна кількості зв'язаної
енергії, що знаходиться в системі, яку неможна перетворити на роботу. Ентропія Шеннона кількісно характеризує достовірність переданого сигналу (інформації)
і використовується для розрахунку кількості інформації. Л. Сцілард, розглянувши один із спрощених варіантів парадоксу Максвелла, звернув увагу на необхідність отримання інформації про молекули і відкрив зв'язок між інформацією та термодинамічними характеристиками. Надалі рішення парадоксу Максвелла було
запропоновано багатьма авторами. Зміст всіх рішень
полягає в такому: інформацію не можна отримувати безкоштовно. За неї доводиться платити енергією, в результаті чого ентропія системи підвищується на величину,
принаймні, рівну її зниженню за рахунок отриманої
інформації. У теорії інформації ентропія — це міра внутрішньої невпорядкованості інформаційної системи. Ентропія збільшується при хаотичному розподілі інформаційних ресурсів і зменшується при їхньому упорядкуванні. Тут доречно згадати М.О. Козирева ("Время как
физическое явление"), де автор стверджує про взаємодію часу і матерії (енергії та інформації теж), що наводить на думку про зв'язок стану системи з її енергетикою, матеріальними, інформаційними і часовими ресурсами та представлених і кількісно формально виражених ентропією процесів і синергією, взаємодіючих елементів та систем.
Основні положення теорії інформації в тій формі,
яку їй надав К. Шеннон. Інформація, яку містить подія
(предмет, організація, стан) Y про подію (предмет,
організацію, стан) Х дорівнює (використовуємо логарифм за основою 2): І (x,у) = log (p (x/у) / p(x), де р(х) —
ймовірність події Х до настання події Y (безумовна
імовірність); р (х/у) — ймовірність події X за умови настання події Y (умовна ймовірність). Під х і у звичайно
розуміють стимул і реакцію, вхід і вихід, значення двох
різних змінних, що характеризують стан системи, подія,
повідомлення про неї. Величину I (х) називають власною інформацією, що міститься у події X. Наприклад:
нам повідомили (Y),що колона стоїть на квадратному
будмайданчику (8 рядів — А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И та 8 висей
1,2,3,4,5,6,7,8) у позиції X = А-4. Якщо до повідомлення
ймовірності перебування колони у всіх позиціях були
однакові і рівні р (х) = 1/64, то отримана інформація
одно I (x) = log (1/1/64) = log (64) = 6 біт. [28, с. 12].
Як одиницю інформації I приймають кількість
інформації в достовірному повідомленні про подію,
апріорна ймовірність якого дорівнює1/2. Ця одиниця
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одержала назву "біт" (від англійського binary digits) [26].
Якщо отримане повідомлення було не цілком точним,
наприклад, якщо нам повідомили, що браковану колону варто А-шукати чи то в позиції А-3,чи то в позиції А-4
( попала на об'єкт неприйнятою ВТК в комплекті з іншими колонами і була відомо коли змонтована ). Тоді умовна ймовірність її знаходження в позиції Х = А-4 дорівнює вже не одиниці, а р (х/у) = S. Отримана інформація
буде дорівнювати I (x,y) = log ((1/2) / (1/64)) = 5 біт,
тобто зменшиться на 1 біт у порівнянні з попереднім випадком. Таким чином, взаємна інформація тим більше,
чим вище точність повідомлення, і в межах наближається до власної інформації. Ентропію можна визначити
як міру невизначеності або як міру різноманітності можливих станів системи. Якщо система може перебувати в
одному з m рівноймовірних станів, то ентропія Н дорівнює Н = log 64 = 8 біт. Якщо частина буд майданчика
зайнята іншими конструкціями і недоступна для огляду
чи обстеження, то різноманітність можливих ситуацій
чи станів і ентропія зменшуються.
Таким чином, виходить, що ентропія служить мірою
свободи системи: чим більше у системи ступенів свобод,
чим менше на неї накладено обмежень, тим більше і ентропія системи. При цьому нульовій ентропії відповідає
повна інформація (ступінь незнання дорівнює нулю), а
максимальної ентропії — повне незнання мікростану
(ступінь незнання максимальна — 6). Явище зниження
ентропії за рахунок отримання інформації відбувається за принципом, сформульованим у 1953 р. американським фізиком Леоном Брюлліен і колегами, що досліджували взаємоперетворення видів енергії. Формулювання принципу таке: "Інформація є негативний внесок в
ентропію". Принцип носить назву негентропійного
принципу інформації. Поняття негентропії (те ж, що й
негативна ентропія або сінтропія) також застосовується до живих систем (для виробничих систем також), вона
означає ентропію, яку жива (соціальна, виробнича) система експортує, щоб знизити рівень власної ентропії.
Питання про ставлення життя до другого начала
термодинаміки — це питання про те, чи є життя острівцем опору другому началу. Еволюція життя на Землі
проходить від простого до складного, а друге начало
термодинаміки пророкує зворотний шлях еволюції —
від складного до простого. Зазначене протиріччя пояснюється в рамках термодинаміки незворотних процесів.
Живий організм (виробнича система, організація) як
відкрита термодинамічна система споживає ентропії
менше, ніж викидає її в навколишнє середовище. Величина ентропії в харчових продуктах чи ресурсах для
виробничої системи менше, ніж у вироблюваній продукції чи продуктах виділення живого організму. Іншими словами, живий організм існує за рахунок того, що
має змогу викинути ентропію, що виробляється в ньому внаслідок незворотних процесів, в навколишнє середовище.
Так, яскравим прикладом є упорядкованість біологічної організації людського тіла. Зниження ентропії
при виникненні такої біологічної організації з легкістю
компенсується тривіальними фізичними і хімічними процесами. Науковий потенціал ентропії далеко не вичерпаний вже існуючими додатками. У перспективі проникнення ентропії в нову галузь науки — синергетику, яка
займається вивченням закономірностей утворення і розпаду просторово-часових структур у системах різної
природи: фізичних, хімічних, біологічних, економічних,
соціальних і виробничих зокрема будівельних системах
Застосування на практиці в будівництві ці підходи не
осмисллено і не освоєно, в усякому разі зручних для
користування методик чи моделей немає.
Важливо знати, чи можливе існування та взаємодія,
взаємна обумовленість суб'єктивних цілей і об'єктивних
наслідків, які мають місце протиріччя, антиномії і як їх
розкрити. Як зблизити, чи ототожнити в ідеалі відстань
між поставленою метою і отриманим результатом.
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В. Парето, досліджуючи це явище, (явище, коли ціль
і результат не тотожні) в теоріологічних і нелогічних
діях і відзначив: "Існують дії, коли використовуються
засоби відповідні цілям, які логічно поєднують засоби і
цілі. Але існують також дії (функції) в яких ці риси
відсутні".
Усі людські дії (функції) з суб'єктивної точки зору
людей є логічними і відносяться до логічного класу.
Суб'єктивна ціль і об'єктивний результат збігаються в
логічних діях і навпаки, в нелогічних діях суб'єктивна
ціль і об'єктивний результат не співпадають.
Розглянуті кілька типів взаємодії:
1) дії відбуваються несвідомо;
2) дії формально пояснюються і відбуваються на
нереальній основі;
3) опорою є досвід, на основі якого прогнозується
результат, хоча зв'язок результату і дії не усвідомлюється і невизначений;
4) дія виконується механічно, як наказ, який не обговорюється і не може змінюватись (хоча ще невідомо
наскільки результат співпадає з очікуванням керуючої
системи). Тобто мета виконавцю дії невідома, або навіть
якщо і відома, то встановлюється не ним. Непередбачувані наслідки — це результат нелогічних дій, які ведуть
до відхилення від поставленої мети. Оскільки передбачити абсолютно всі наслідки у формальних структурах
і діях неможливо, то в умовах організації будь-яке планування і прогнозування обмежені. Побудова будь-якої
моделі неминуче абстрагується від якихось несуттєвих
на даний час і погляд обставин і фактів. Але організація
багатозначна і складна по суті своєї діяльності і цілях,
інтересах і умовах функціонування окремих елементів.
Обмеженість формальної моделі і структури організації звужує можливості планування і прогнозування. Нескінченність пізнання вступає у протиріччя з обмеженістю формалізації, яка теж може змінюватись з
розширенням технічних можливостей.
Виникає питання про співвідношення і вплив неформальної частини реальності, яка залишається за рамками форми.
Критерії і джерело організованості:
1) формальна оргструктура з запланованими цілями, зв'язками, функціями і окресленими можливостями, в якій обов'язково є суб'єкт — організатор, (керівник, система керівництва), який свідомо направляє усі
дії оргструктури на досягнення запланованої мети (цілі);
2) самоорганізація, як один із способів соціальної
організації, яка знаходиться якби за межами формальної програми і в той же час, будучи в протистоянні формальній оргструктурі, об'єднує її в єдине ціле; спонтанна організованість яка виникає за рахунок внутрішніх
соціальних неформальних факторів: особистих якостей
індивідів, соціально-психологічних якостей внутрішньої
організації колективу, рефлексивних зв'язків та неформальних місць, де не діє формальна оргструктура.
Формальна і неформальна структура взаємодіють і
взаємодіючі можуть підсилювати або послаблювати
організацію як систему. Вони існують як одне ціле.
Досконалість організаційної структури безумовно
впливає на якість функціонування організації. При цьому з практичного досвіду відома обмеженість можливостей оргструктури і функцій. Умови функціонування
організації впливають як на оргструктуру, так і на її
функції.
Це можуть бути ускладнення викликані структурними чинниками організації: зміна технології без відповідної зміни в оргструктурі, протиріччя і конфлікти між
підрозділами, невідповідність повноважень і відповідальності, незбалансованість і невідповідність посадових інструкцій реально виконуваним функціям і умовам
роботи і т.д.
Крім того, суттєво впливають зовнішні чинники, які
ставлять організацію в складну ситуацію, що приводить
до: нездатності приймати правильні рішення (Стагнація)
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під тиском законних, а дуже часто і незаконних домаганнях (всякого роду інспекції, перевірок, рейдерських
дій, зупинки виробництва, крадіжки і пошкодження
майна, підбурювання населення, проплачені блокування і тиск на працівників, різного роду охлократичні дії,
невдоволеність персоналу зарплатою, умовами праці,
порівняно з іншими організаціями перешкоди конкурентів, конфлікт між ролями на виробництві в оргструктурі та поза структурними впливами (двірник на посаді
директора, або генерал на посаді стропальника чи бетоняра) і інш.
Своєчасний аналіз ситуації і застосування коригувальних чи запобіжних заходів має життєво важливе
значення для ефективного функціонування організації.
Як правило, це вдається тим організаціям, де автоматично постійно ведеться моніторинг функціонування усіх
систем і процесів і вживаються компенсаційні заходи в
разі необхідності.
Синергія у виробничих системах.
Синергізм — це ефект взаємодії, який забезпечує
ефективність бізнесу, більшу, ніж проста арифметична
сума діяльності окремих елементів системи.
Синергізм є основоположним чинником при стратегічному виборі сфер діяльності компаній. Якщо великі
компанії не використовують синергізму своїх відділень,
вони не будуть мати переваги перед малими фірмами.
Синергізм дозволяє компанії прискорити впровадження
інвестицій, домогтися збільшення обсягів реалізації продуктів, що випускаються, скорочення витрат на управління, економії найважливіших ресурсів. Потенційний
синергізм існує в кожній ланці ланцюжка вартості. Поперше, координація зусиль дозволяє скоротити витрати
і підвищити кваліфікацію персоналу. По-друге, кожен вид
діяльності пропонує джерело синергізму. Наприклад, об
єднання декількох видів закупівель дозволяє досягнути
від постачальників знижок. Дуже важливим є синергізм
у галузі маркетингу і продажів, коли діяльність однієї
компанії стає прикладом для інших.
У стратегічному менеджменті виділяють такі джерела досягнення синергії (синергетичного ефекту):
1) функціональна можливість — досягнення ефекту за рахунок використання професійної компетенції
функціональними службами організації;
2) стратегічна можливість — досягнення позитивного ефекту за рахунок компліментарності конкурентних стратегій організації на всіх рівнях;
3) управлінська можливість — досягнення ефекту
через компетенції менеджменту організації. Таким чином, ключова мета стратегічного менеджменту — це
досягнення — максимальної синергії зі стратегічних
факторів.
Синергічний ефект може проявлятися через передачу ноу-хау, спільне використання ресурсів, створення переваги при узгодженості термінів проектів, виграш
в якості, зростання довіри споживачів кінцевого результату. В цілому синергетичні ефекти можна описати трьома складовими:
— збільшення прибутку в грошовому вираженні;
— зниження оперативних витрат;
— зниження потреби в інвестиціях.
Всі складові тісно пов'язані з часом. Тому четвертим синергетичним ефектом можна вважати прискорення змін цих складових. На практиці кількісно оцінити
складові і їхній спільний вплив на позиції компанії буває
досить складно. Найбільш прийнятною є оцінка ефекту
синергії з орієнтацією на внесок різних елементів системи.
У таблиці 1 елементи системи розташовані в прямокутній матриці, по рядках, які показують ЕС, що надають ресурси, а по стовпцях — отримують. При оцінці
синергізму враховуються фактори, що визначають конкретну стратегію компанії, і фактори, що впливають на
її потенціал. Алгоритм оцінки передбачає виконання
наступних процедур:
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Визначити експертним шляхом за шкалою від 0 до
100 і вписати в кожен квадрат значення рівня синергізму, який "дає" ЕСП пропонує "отримуючий "в даний час.
2. Вивести суми по рядках і стовпцях — показники
сили впливу по кожному з напрямків.
3. За допомогою суми по рядках, оцінити ступінь
залежності одного ЕС від іншого. За стовпцями суми
витрат видно ступінь важливості одних ЕС для інших.
4. На підставі отриманих оцінок визначити, які найважливіші загальні лінії зв'язку, що діють в даний час.
5. Повторити цю процедуру, щоб оцінити потенційні
загальні лінії зв'язку на основі майбутніх чинників успішного застосування стратегії і управлінських можливостей.
6. Зіставити нинішні і потенційні лінії зв'язку, з тим,
щоб знайти бажані лінії синергізму, які в подальшому
слід розглядати як орієнтири організації.
Отже, забезпечення координації між ЕС для використання синергетичного ефекту є корпоративним завданням і контролюється керівництвом організації.
Концепція синергізму "2 + 2>4" доповнилася поняттям негативного синергетичного ефекту "2 + 2≤4". Негативний ефект синергізму тим, що у деяких фірм у наборі ЕС з'являються зони, які відрізняються від інших
за рівнем нестабільності і критичним чинникам успіху.
У подібних випадках керівництво найчастіше не справляється з управлінням цими зонами. Вибираючи ступінь
синергізму для конкретної фірми, необхідно враховувати такі факти:
— чи є у компанії традиція використання синергетичного ефекту;
— який рівень взаємозв'язку вибирає вище керівництво і якого роду управлінський досвід воно має в своєму розпорядженні;
— які імперативи будуть задаватися умовами зовнішнього середовища.
Після приватизації ці синергічні форми єдності і
боротьби протилежностей набрали більш стихійних і
грубих форм взаємовідносин керуючої і керованих систем. Профспілки в основному усунуті на більшості будівельних підприємств і перестали бути буфером між
керуючим і керованим елементами виробничої системи.
Колективні договори між адміністрацією і трудовим
колективом зникли. Управління виробництвом стало
більш жорстким, прагматичним, експлуатація робочої
сили збільшилась і на перших порах продуктивність
праці теж збільшилась. Проте традиційна система неформально існує і певним чином впливає на виробничі
відносини. Там, де впроваджена, сертифікована і функціонує система менеджменту, що відповідає вимогам
стандарту серії типу ISO 9001 — 2000, корпоративний
дух допомагає підтримувати високий рівень організації
процесів, виробничих відносин і високих результатів.
Приклади: корпорація ДБК-Житлобуд, корпорація Укрбуд ПрАТ ДБК-3 та інші, які навіть за умов кризи і обмежених ресурсів мають високі виробничі показники.
Такі ідеологеми підтримуються систематичними нарадами, зборами, конкурсами. Підбиття підсумків і визначення кращих за професіями, найбільш ефективних
підрозділів і це підтримує дух боротьби і створення ділової досконалості та виробничої культури. Загальна
організаційна культура — це найбільша цінність будівельної організації, яка формується роками і навіть десятиліттями. Складається загальна культура виробництва з багатьох чинників: культура політичної, правової,
побутової, художньої, ділової (до неї відносяться трудова культура, конкурентна, переговорна, екологічна);
організаційної, яка має органічну основу, сімейну, наукову, горизонтальну, вертикальну, моральну, постійну
високу якість праці і продукції. Високоякісний продукт
починає створюватись на вході і в процесі технологічного перетворення вхідних даних чи сировини до отримання кінцевого результату. А вже приймальний контроль на виході може фіксувати отриманий результат,
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даючи потім на вхід коригуючі чи оптимізуючи сигнали
і заходи. Підняти на високий рівень планку прийому
продукції ще не значить підняти якість функціонування процесів. Вміння організуватися на усіх рівнях і етапах є елементом культури, яка накопичується, стає
стійкою за допомогою людей-носіїв цієї культури, стає
колективним надбанням і передається з покоління в
покоління. Стає таким чином геномом організації, геномом ділової досконалості. Здібності носіїв культури
людей-особистостей-це явище генетичне, а формування корпоративної культури можна досягти спираючись
на носіїв і створивши певні умови:
1) цілі і задачі, політика і місія організації повинна
бути відомою і зрозумілою кожному члену колективу;
2) цілі організації повинні співпадати с цілями і інтересами, як мінімум більшості працівників,(в ідеалі з інтересами кожного члена колективу);
3) кожний працівник повинен усвідомлювати, що від
його внеску залежить успіх загальної справи, не підвести колектив;
4) мотивувати морально і матеріально кожного для
досягнення загальної мети і дати можливість кожному
внести свій максимально можливий внесок, більший, ніж
можливо прописано в його посадових інструкціях. Ентузіазм або іншими словами — синергія — це резонансне явище. Сила синергії може значно перевищувати суму
окремо взятих елементів, якраз завдяки резонансу,
ефекту (явищу) спільної однонаправленої дії. Дуже
важливе значення має розумне вирішення однієї з антиномій організації "індивідуальне — колективне". В цьому, як і в інших, розв'язаних внутрішніх протиріччях,
(антиноміях) діалектично поєднаних, головна рушійна
енергія розвитку організації.
Умови і шляхи забезпечення діалектичної єдності і
вічної функціональної здатності будівельної організації.
Для гармонічного розвитку будь-якої системи необхідно забезпечити діалектичну єдність елементів.
Рівновага системи можлива при балансі енергії позитивної і негативної, Інь і Янь, і т.д.
Атом, елементарна система, яка визначає якість і
властивості матеріалів. Порушення рівноваги веде до
появи нової якості і нових властивостей. Нова кількість
позитивного і негативного, навіть при балансі — це нова
якість і нові властивості. В будівельній організації те ж
саме: повинна бути діалектична єдність елементів, баланс між позитивним і негативним, віддаючим і приймаючим. Тобто має місце бінарна природа діалектичної
єдності. Якби це не виглядало, а повинні бути даючи і
приймаючі елементи. В збалансованій системі вони мають бути рівними.
Комбінат якраз і є такою системою. Комбінатна
будівельна організація найдосконаліша за своєю природою організаційною структурою, в якій свідомо чи
несвідомо закладена діалектична єдність елементів ІньЯнівського типу, це віддаючи основні елементи: завод
ЗБВ, УВТК, допоміжні господарства і приймаючі — це
будівельні підрозділи, в яких теж є свої діалектичні "матрьошки": даючи і приймаючі (підземщики і надземщики, монтажники і опоряджувальники, будівельники і
замовники разом з інвесторами). І ще багато антиномій,
у взаємодії і боротьбі яких народжується нова якість.
При чому вплив і ролі в силу мінливості природи змінюються. Зміна функції породжує зміну оргструктури, яка
потім керує, домінує над функцією. При зміні, якої обов'язково породжується людьми (керівниками і виконавцями), умовами, методами і технологіями виконання
робіт обумовлює зміну оргструктури. І так до нескінченності. Але все це відбувається в бінарних чи комбінатних системах в рамках діалектичної єдності. Іншого не
дано. В разі порушення діалектичної єдності, рівноваги
системи, вона змінюється і без відновлення балансу,
рівноваги руйнується. При порушенні балансу, відбувається криза і звільнення сил і енергії для змін — си-
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Таблиця 1. Оцінка ефекту синергізму ЕС
Пропонують
ЕСП
ЕСП 1

Сумарна
залежність

Отримують ЕС
ЕСО 1 ЕСО 2 ... ...

ЕСО n

Опис рівня підтримки

ЕСП 2
... ...
ЕСП n
сумарний
внесок

стема змінюється. Для нормального функціонування системи для досягнення цілей (якщо вони є чи їх спускають згори) потрібен спокій, баланс рівновага. Якщо баланс не досягається система знаходиться в русі в якомусь позитивному чи негативному напрямку, що в кінці
кінців приводить або до балансу на більш високому енергетичному рівні або до руйнування по вичерпанню життєвих ресурсів. Це очевидно підтверджується в теорії
катастроф. Шлях до вдосконалення системи будівельної організації лежить через вдосконалення її елементів,
зв'язків між ними і умов їхнього функціонування.
ВИСНОВКИ
1. Без чіткого усвідомлення стохастичностіта ієрархічного характеру існування і взаємодії соціальних виробничих систем неможливо проводити реальних достовірних максимально наближених до реальності розрахунків і здійснення факторного моніторингу і аналізу.
2. Тільки наукові інформаційні програми і комп'ютерні швидкодіючі технічні засоби під керівництвом
високоінтелектуальних і духовних людей (а не якихось
тупих і брутальних псевдо-ура-патріотів) можуть охопити вимірюваннями величезної кількості параметрів
значущих процесів, оцінити їхній вплив на кінцевий запланований результат, на моніторинг усіх процесів і їхнє
регулювання. Тобто арсенал інструментів повинен бути
більшим, ніж кількість підконтрольних процесів і систем.
3. На етапах розвитку систем і організацій вище телеономічного рівня тільки наука і наукові підходи (а не
лисяча корумпована хитрість і підступність грошових
мішків, яка по суті стає тормозом прогресу виробничих
сил і відносин) може забезпечувати реальний сталий
розвиток соціальних виробничих систем.
4. Неформальна самоорганізація системи може допомагати і компенсувати недоліки оргструктури (тимчасові) в разі освоєння і сприйняття колективом працівників поставлених цілей, гармонізації відношень керуючої і керованої системи.
5. Чіткий розподіл функцій в інтересах досягнення
цілей (може відрізнятися від прописаних в посадових
інструкціях). Наприклад, захворілого монтажника, щоб
не зірвати робочу зміни на монтажі будинку, може
підмінити тимчасово майстер, чи черговий електрик,
якщо має відповідну кваліфікацію і мотивацію. Це практикується в комплексних бригадах, де члени бригади
мають по кілька спеціальностей і мотивовані на суміщення професій та досягнення загальної мети в установлені
стислі терміни.
6. Організована колективна дія значно ефективніша, ніж розрізнені індивідуальні дії окремих працівників.
Сила спільної праці формує спільні інтереси, тобто
зменшення ентропії в функціонуванні виробничої системи приводить до збільшення синергії і ефективності
системи.
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THE DEVELOPMENT PROJECT OF THE UKRAINIAN INSTRUMENTATION IN THE INDUSTRY-4.0

Надано визначення поняттю "приладобудування" як колишньої підгалузі машинобудування в умовах індустрії 4.0. Наведено основні напрями діяльності фахівців приладобудування та автоматизованої
системи управління технологічним процесом. Основними необхідними ресурсами для розвитку
підприємств приладобудування є матеріали та кваліфіковані кадри. Окрім ресурсів, визначено залежність
приладобудівних підприємств від тарифів перевізників сировини, а також термінів перевезень. Основними аспектами приладобудівного виробництва є підготовка, зберігання, виготовлення, транспортування, технічний контроль, пакування. Виробничу структуру становить основне, допоміжне та обслуговуюче виробництво. Основними проблемами приладобудування концентрація у містах, відсутність кооперації, обмеженість попиту на вітчизняну продукцію, застарілість виробництва, нерозвиненість інфраструктури, брак фінансування, відтік висококваліфікованих кадрів, низька інноваційна активність. Однією з проблем виходу на міжнародний ринок є недостатня відповідність критеріям якості розвинених
держав. Стандартизація та сертифікація потребує не лише високої якості українських виробів, а і значної кількості часу та грошових коштів. Перевагами приладобудування в Україні є наявність дешевої робочої сили, можливості до залучення венчурних інвесторів під інноваційні проекти, територіальне розміщення України є порівняно вигідним для здійснення експортно-імпортних операцій. Для покращення
внутрішніх систем і взаємодій між ланками приладобудівних підприємств доцільним кроком є запровадження автоматизованих систем виробництва, менеджменту тощо. Для подолання проблем запропоновано концентрацію зусиль на розробці та виконання державних програм стосовно покращення ситуації в галузі, введення пільг щодо оподаткування високотехнологічних заходів, залучення інвестицій,
спрямування заходів на підвищення інноваційної активності тощо.
The definition of "instrumentation" as the former sub-branch of machine-building in Industry 4.0 was given.
The basic directions of activity of specialists of instrument making and automated control system of technological
process were given. The main necessary resources for the development of instrumentation are materials and
skilled personnel. In addition to these resources, the dependence of instrument-making enterprises on the tariffs
of carriers of raw materials, as well as the terms of transportation, was determined. The main aspects of instrument
manufacture are preparation, storage, manufacturing, transportation, technical control, packaging. The
production structure consists from the main, auxiliary and service production. The main problems of
instrumentation are concentration in cities, lack of cooperation, limited demand for domestic products, outdated
production, underdeveloped infrastructure, lack of financing, outflow of highly skilled personnel, low innovation
activity. One of the problems of entering the international market is the inadequate compliance with the quality
criteria of developed countries. Standardization and certification require not only high quality Ukrainian products,
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but also a large amount of time and money. The advantages of instrumentation industry in Ukraine are the
availability of cheap labor, the ability to attract venture capital investors for innovative projects, the territorial
location of Ukraine is relatively beneficial for the implementation of export-import operations. To improve internal
systems and interactions between the instrument-manufacturing units, an expedient step is to introduce
automated production, management etc. To overcome the problems was offered: a concentration of efforts on
the development, implementation of state programs to improve the situation in the industry, introduction of
privileges for the taxation of high-tech measures, attracting investment, directing measures to enhance innovation
activity, etc.
Ключові слова: машинобудування, особливості приладобудування, проблеми приладобудування.
Key words: machine building, peculiarities of instrumentation, problems of instrumentation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Галузь приладобудування є окремою високоточною
галуззю, що поєднує в собі особливості галузей машинобудування та інформаційних технологій. Така галузь
характеризується потребою у сировинних ресурсах,
зокрема, у металургійній базі та кадровому потенціалі —
фахівцях, що можуть забезпечити розробку та підтримку інноваційного розвитку. Обидва ресурси є наявними
в Україні, саме це створює перспективи для розвитку
галузі. Приладобудування включає складний процес
виготовлення приладів: від використання сировини до
високоточного виробництва, підвищуючи таким чином
загальний технологічний уклад країни. Водночас існує
низка проблем, що заважає нормальному розвитку
даної галузі в Україні. Вони існують як на рівнях законодавства, так і на рівні окремих підприємств. Саме тому
пропонується розглянути галузь з позицій особливостей та проблем для знаходження перспектив в умовах
Індустрії 4.0.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми машинобудування вивчали такі вітчизняні
вчені: Міренський І.Г., Король К.В., Карачина Н.П. Ними
було надано визначення категорії машинобудування, наведено його особливості та проблеми. Водночас, галузь
приладобудування, зазвичай, залишається поза увагою
економістів, оскільки деякі вчені вважають її підгалуззю машинобудування. У роботі розглядається приладобудування як окрема галузь, що має власні особливості
та шляхи розвитку.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є вивчення питання розвитку галузі
приладобудування в Україні в індустрії-4.0.
Методологія. До основних загальнонаукових методів дослідження, які використані авторами, відносяться: діалектичний метод пізнання; логічний та формально-логічний методи.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Приладобудування є на сьогодні самостійною галуззю, що виокремилась з машинобудування. Вона включає випуск вимірювальних засобів, пристроїв для аналізу, обробки та подання інформації, а також тих, що
призначені для регулювання та автоматичного управління, системи управління тощо.
Приладобудування є підгалуззю галузі машинобудування, а тому певні особливості функціонування
підприємств і галузі в цілому будуть спільними. Також
важливим складником є необхідність у точному конструюванні, програмуванні приладів, що більшою мірою
тяжіє до сфери інформаційних технологій. Саме тому
пропонуємо розглянути визначні риси галузі виробництва приладів в зрізі машинобудівної галузі з додаванням відповідних характеристик ІТ-галузі.
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Термін індустрія 4.0 з'явився у Ганновері у 2011 році,
коли уряд Німеччини узяв курс на заохочення широкого застосування високих технологій виробництва. Ще
однією назвою цього терміну є четверта промислова революція. Фактично, концепція індустрії 4.0 пропагує
розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з мінімальним втручанням людини у
виробничий процес. Містить у собі поняття інтернету
речей та послуг, розумних речей, кіборгізація як симбіоз людей та роботів [1; 2].
Як зауважують Іщук С.І. та Гладкий О.В. матеріаломісткість продукції машинобудування (приладобудування) є високою (витрати сировини на 1 т готової продукції становлять у середньому 1,3—1,5 т), як і її наукоємність [3, с. 245], отже, на галузь значний вплив
здійснюють металургійна база та наявність технічної
культури з достатньою чисельністю кваліфікованих
кадрів робітників. З цього — необхідність посилення
контролю саме за витрачанням матеріалів у виробництво. Крім цього, такі характеристики галузі формують
ще одну особливість: витрати на транспортування будьякої готової продукції набагато більші, ніж в інших галузях. Отже, витрати на збут є значними і не будуть
відшкодовані покупцем при реалізації продукції. Джерелом відшкодування таких "додаткових" витрат є прибуток. Таким чином, машинобудування (приладобудування) залежить від транспортних тарифів перевізників.
Крім того, приладобудування потребує висококваліфікованих кадрів, без яких неможливим було б додержання точності наукових розробок і виконання складних операцій. Тому виробництво тяжіє до великих міст,
що можуть забезпечити підприємства кваліфікованою
робочою силою.
У приладобудуванні виробничий процес охоплює
такі складники виробництва [4, c. 15—17]:
1) підготовку засобів виробництва та організацію
обслуговування робочих місць;
2) транспортування і зберігання заготовок і напівфабрикатів;
3) науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи для створення дієздатних зразків приладів;
4) програмування приладів;
5) виготовлення деталей приладів;
6) складання вузлів і виробів;
7) транспортування заготовок, деталей, вузлів і готових виробів;
8) технічний контроль на всіх стадіях виробництва;
9) пакування готової продукції та інші дії, пов'язані
з випуском виробів;
10) збут готової продукції.
Виробнича структура для приладобудівних підприємств, що більш ефективно функціонує для забезпечення високоточного виробництва, повинна складатися з
трьох ланок: 1) основного, 2) допоміжного виробництв
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Рис. 1. Типова виробнича структура приладобудівного підприємства
Джерело: [5, с. 206].

та 3) обслуговуючого господарства (рис. 1). Усі ланки
взаємодіють між собою як єдина система. Відповідно,
спеціалізовані підприємства мають нескладну виробничу структуру, що містить лише частину наведених ланок, а універсальні (з повним циклом виробництва продукції та можливістю її подальшої інсталяції) — складну.
Організаційна структура управління машинобудівних підприємств є лінійно-функціональною, тобто характеризується здатністю функціональних ланок вирішувати поточні питання на місцях, при цьому лінійний
керівник долучається до вирішення найважливіших запитань, уже опрацьованих функціональними відділами.
Пропонуємо застосувати проблемний підхід Н.П.
Карачиної для визначення поточних негативних факторів для розвитку приладобудування в Україні в умовах індустрії 4.0 [6, c. 64—70]:
— концентрація виробництва у великих містах, поряд з фактичним відтоком кадрового потенціалу та виробництв з невеликих і середніх міст;
— концентрація капіталу навколо матеріаломісткого, а не наукомісткого виробництва;
— відсутність регіональних програм, спрямованих
на розвиток вітчизняного приладобудування (окрім великих міст);
— брак кооперації на рівні підприємств для більш
ефективного розподілення виробництв;
— нерозвиненість інфраструктури внутрішнього
ринку (відсутність реального моніторингу, дистриб'юторської системи та фінансового лізингу);
— брак власного капіталу у виробників товарів, що
значно обмежує можливості до впровадження технологічних інновацій, а також у цілому гальмує розвиток
галузі;
— проблеми залучення капіталу та інвестицій: порівняно висока реальна вартість банківського кредиту
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(18—25 %, натомість у Європейських країнах 1—5 %) та
неспрятливий інвестиційний клімат в Україні, що стримує інвесторів;
— застарілість основних засобів базових підприємств галузі (в основному через брак грошових коштів),
що негативно впливає на конкурентоспроможність,
якість та собівартість продукції;
— недовіра до Українських товарів на вітчизняному
ринку;
— відсутність пільг для високотехнологічних та
інноваційних виробництв на рівні держави, що знижує
загальний рівень інноваційної активності підприємств;
— залежність вітчизняних підприємств від постачань
вузлів, деталей та комплектуючих виробів з інших країн,
насамперед, з країн СНД;
— значний відтік кваліфікованих інженерних і робітничих кадрів за кордон, а також в інші галузі (зокрема, через порівняно низький рівень заробітних плат);
— недостатній контроль з боку держави за діяльністю монополістів і посередників, що призводить до значного зростання вартості матеріалів, енергоресурсів і
комплектуючих виробів.
Занора В.О. та інші фахівці також оцінили основні
проблеми приладобудівної галузі в Україні (табл. 1).
На нашу думку, галузь приладобудування в Україні
має і низку переваг, а саме:
— наявність дешевої робочої сили;
— можливості до залучення венчурних інвесторів під
інноваційні проекти;
— територіальне розміщення України є порівняно
вигідним для здійснення експортно-імпортних операцій.
Однією з проблем виходу на міжнародний ринок
приладобудівних підприємств в умовах індустрії 4.0 є
недостатня відповідність критеріям якості розвинених
країн. Без відповідного підтвердження якісних характеристик вихід високотехнологічної продукції стає ус-
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кладненим на ринки Європейського Союзу, США,
Таблиця 1. Розширена характеристика основних проблем
Канади, а на інші ринки стає ускладненим, оскільпідприємств приладобудування
ки європейська сертифікація є загальновизнаною
підприємств
Розширена характеристика недоліків підприємств
в світі. Сьогодні існує низка міжнародних систем Проблеми
приладобудування
приладобудування
сертифікації та якості, що не є поширеними в Ук- Неефективність
Причиною неефективності виробництва може
раїні через брак коштів на технічне переоснащен- виробництва
виступати наявність застарілих радянських стандартів,
ня (підлаштування продукції до відповідності
за якими працюють сучасні підприємства. Це зумовлює
стандартам) та на саме проходження сертифікації.
гальмування технологічного оновлення виробництва та
прогресу
Нормативно-технічна документація, що застосоЯкість значної кількості вітчизняної продукції
вується на підприємствах, охоплює певні категорії Низька якість
стандартів, які різняться за мірою жорсткості ви- продукції, яка не може приурочена до чинних в Україні стандартів ДСТУ,
радянських ГОСТів. Сьогодні існує низка міжнародних
мог до виробів і за сукупністю об'єктів стандар- конкурувати з
систем сертифікації та якості, що не є поширеними в
тизації: міжнародні стандарти ІSО серії 9000, га- іноземними
виробниками
Україні через брак коштів на технічне переоснащення
лузеві стандарти, державні стандарти України,
(підлаштування продукції до відповідності стандартам)
стандарти науково-технічних інженерних товаі на саме проходження сертифікації (нижче наведено
риств і союзів, технічні умови, стандарти
класифікацію міжнародних систем стандартизації)
підприємств [6, c. 64—65].
Застарілість технічного Більшість сучасних великих машинобудівних
підприємств було створено на базі радянських
Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять та технологічного
державних підприємств внаслідок приватизації
міжнародні стандарти, розроблені Міжнародною забезпечення
останніх. Через брак коштів і неефективність
організацією стандартизації — ІSО, що їх викоуправління більшість підприємств не мають
ристовують для сертифікації виробів, призначеможливості технічного переоснащення
них для експорту в інші країни та реалізації на Низький рівень
Низький рівень рентабельності – це недостатня віддача
світовому ринку. Нині існують міжнародні стан- рентабельності
на вкладений в підприємство капітал
дарти ІSО серії 9000 [4, c. 64—65]:
Відсутність власних
Можна виділити дві глобальні причини проблем, що
— ISO-9000-1994. Загальне управління якістю коштів для
виникають у фінансовому стані підприємства. Ці
та стандарти для забезпечення якості;
фінансування
причини можна сформулювати та:
- відсутність потенційних можливостей зберігати
— ISO-9001-1994. Системи якості. Модель за- діяльності та
безпечення якості та проектування, розробки, недостатність обігових допустимий рівень фінансового стану (або низькі
коштів
обсяги отримуваного прибутку);
виробництва, монтажу та обслуговування;
- нераціональне управління результатами діяльності
— ISO-9002-1994. Системи якості. Модель за(нераціональне управління фінансами)
безпечення якості за виробництва, монтажу та Недосконалість
Наявність проблем у наданні кредитів підприємствам
обслуговування;
механізмів середньота організаціям, повернення коштів відбувається таким
— ISO-9003-1994. Системи якості. Загальне та довгострокового
чином, що тіло кредиту погашається в останню чергу, а
управління якістю та елементи системи якості;
кредитування
штрафи та пені – у першу
Вартість кредитів в Україні є високою порівняно з
— ISO-10011-1-1991. Системи якості. Керівні Висока вартість
кредитних ресурсів
загально європейськими показниками
вказівки щодо перевірки систем якості;
Це положення є спірним, оскільки наявні факультети,
— ISO-10011-2-1991. Системи якості. Керівні Низький кадровий
що готують фахівців за спеціальністю
вказівки. Кваліфікаційні критерії для аудиторів потенціал
приладобудування по всій Україні. Натомість, наявно.
щодо перевірки систем якості;
Є проблема відтоку кадрів до більш розвинених країн,
— ISO-10011-3-1991. Системи якості. Керівщо зумовлено кращими умовами життя та більш
ництво програмою перевірок [63, c. 64—65].
високою оплатою праці
Для збільшення можливостей приладобудівДжерело: [3, с. 37—41; 4; 5, с. 33].
них підприємств доцільним кроком є проходження вищезазначеної сертифікації, що надасть можливість вільно виходити на міжнародні ринки та знахо- (IP-телефонія, CRM тощо) є запорукою збереження
дити партнерів.
великої кількості інформації, взаємозамінності співроТакож для покращення внутрішніх систем і взає- бітників, безперебійності роботи підприємства, підвимодій між ланками приладобудівних підприємств до- щення ефективності виробництва.
цільним кроком є запроваження автоматизованих сиПідсумовуючи вищезазначене, варто наголосити, що
стем виробництва, менеджменту тощо. Для цього доц- сучасне приладобудування розвиватиметься в умовах
ільно залучити відповідних розробників-професіоналів, індустрії 4.0, оскільки робота приладів буде доповнена
що одноразово сформують таку систему управління з віртуальною реальністю, розумними технологіями,
урахуванням потреб і виробничих процесів даного інтернетом речей, хмарними сервісами. Для того, щоб
підприємства та нададуть можливості для її подальшої залишатись (або ставати) конкурентоспроможними,
підтримки. Фахівець з автоматизації та комп'ютерно- українським підприємствам потрібне динамічне відінтегрованих технологій може проводити роботи з на- слідковування технологічних трендів, аналіз та залагодження систем автоматизації та регулюючих при- стосування найдоцільніших із них у виробництві.
строїв, встановлювати та налагоджувати програмне забезпечення промислових мікроконтролерів, діагностуВИСНОВКИ
вати системи програмного забезпечення засобів автоОтже, було визначено, що приладобудування в Укматизації, проводити метрологічну перевірку вимірю- раїні слід пов'язувати з реаліями індустрії 4.0, а також
вальних приладів і систем, вміє проектувати, констру- було виявлено особливості та проблеми для економічювати, модернізувати інформаційно-вимірювальні при- ної діяльності підприємств. Це дозволило оцінити реальлади з використанням систем автоматизованого проек- ну ситуацію та сформулювати низку рекомендацій, що
тування і конструювання (САПР). Фахівці також підго- сприятимуть розвитку приладобудування в Україні (мотовлені до роботи в галузі економіки приладобудуван- жуть бути застосовані органами влади та підприємстваня, управління виробництвом, метрології, логістики [7]. ми галузі).
Автоматизована система управління є складною систеДля покращення діяльності підприємств приладобумою, що включає в себе взаємопов'язані компоненти дування в умовах індустрії 4.0 пропонується застосува(див. рис. 2).
ти наступні кроки:
Особливого значення набуває автоматизація та
1. На рівні держави: 1) запровадження програми
діджиталізація сучасного приладобудування в епоху підтримки високо-технологічних виробництв, що, з
індустрії 4.0. Відповідно, вже сьогодні впровадження одного боку, ставитиме за мету розвиток та примноавтоматизованих систем управління на підприємствах ження даних підприємств, а з іншого — формування
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більш сприятливого інвестиційного клімату для
підвищення можливостей підприємств; 2) покращення умов ведення бізнесу, зокрема, в аспекті
індексу ведення бізнесу, а саме: реєстрація
підприємств (пожвавлення темпів реєстрації та
спрощення процедури), отримання дозволів на
будівництво (зниження бюрократичної складової через впровадження онлайн-процедур),
підключення до системи енергоспоживання (реконструкція застарілих систем), реєстрація
власності (запровадження електронної реєстрації), отримання кредитів (зниження банківських відсотків за користування кредитними ресурсами для підприємств і бізнесів, особливо високотехнологічних), захист міноритарних інвесторів (запровадження легальної процедури захисту на законодавчому рівні), оподаткування
(надання податкових пільг, повернення до практики технопарків), міжнародна торгівля (стимуляція до забезпечення позитивного сальдо торговельного балансу за рахунок високотехнологічного експорту у тому числі), забезпечення виконання контрактів (полегшення процедур роботи з банками), вирішення неплатоспроможності (на рівні законодавства); 3) забезпечення
підготовки високоякісних фахівців з метою подальшого залишення їх в Україні (зокрема таку
задачу ставить а меті Unit City, що поєднує в собі
Рис. 2. Автоматизована система управління технологічним
елементи технопарку та окремого бізнес-класпроцесом
теру в середині міста).
Джерело: [7].
2. На рівні підприємств: 1) запровадження належних і безпечних умов праці, підвищення оплати праці фахівців у галузі розробки приладів до рівня
7. Офіційний сайт Ужгородського національного
спеціалістів у сфері інформаційних технологій; 2) за- університету. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/
лучення іноземних, у тому числі венчурних інвесторів; nova-spetsialnist---avtomatizatsiya-ta-kompyuterno3) переведення частини виробничих процесів на аут- integrovani-t.htm
сорс для забезпечення більш вигідного перерозподілу
обов'язків та скорочення витрат; 4) застосування
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ASSESSMENT OF WEIGHT OF RESOURCE POTENTIAL COMPONENTS INFLUENCING
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

У статті проведено дослідження оцінки ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на
розвиток сільських територій регіону. Вивчення існуючих підходів дозволило з'ясувати, що в експертному середовищі немає єдиної думки щодо зазначеної проблеми. Підвищення рівня і якості життя сільського населення, з одного боку, є метою, з іншого — необхідною умовою забезпечення сталого розвитку
сільських територій. Аналіз аспектів розвитку сільських територій починається із оцінки демографічної
ситуації. Це наштовхує на думку про те, що саме демографічний стан є найважливішим індикатором розвитку сільських територій. Обгрунтовуючи оцінку рівня соціального розвитку сільських територій та
життя сільського населення, у першу чергу аналізують стан демографічної сфери. Головною характеристикою такого розвитку є динаміка відповідних демографічних показників. Отже, на нашу думку, показником, який одночасно задовольнятиме умову опису категорії "рівень розвитку сільських територій регіону" та кількісне вираження відповідної функціональної ознаки в економетричній моделі, є частка
сільського населення в загальній чисельності населення регіону.
To construct an econometric model for assessing the impact of the dominant components of the resource
potential on the development of rural areas of the region, it is necessary to determine with an indicator that can
be taken as an appropriate functional feature. the processes of decentralization of power and management
necessitate the development of the latest tools for planning the development of rural communities, which would
determine the specific features of the functioning of rural households, which, on the one hand, is the need to
produce agricultural products on farmland or in the personal peasant economy, and on the other — provision of
labor, socio-psychological, spiritual and other interests of household members.
The study of existing approaches, made it possible to find out that there is no unanimity in the expert
environment regarding this problem. Increasing the level and quality of life of the rural population, on the one
hand, is a goal, on the other — a necessary condition for the sustainable development of rural areas. The analysis
of rural development aspects begins with an assessment of the demographic situation. This suggests that it is
the demographic state that is the most important indicator of the development of rural areas. Justifying the
assessment of the level of social development of rural areas and the life of the rural population, they primarily
analyze the state of the demographic sphere. The main characteristic of such development is the dynamics of the
corresponding demographic indicators. Thus, in our opinion, an indicator that simultaneously satisfies the
condition for describing the category "level of development of rural areas in the region" and the quantitative
expression of the corresponding functional feature in the econometric model is the share of rural population in
the total population of the region
The main indicator by which one can assess the level of development of rural areas of the region is the
proportion of rural population in the total population of the region. The results of econometric modeling have
shown that the most important factors influencing the level of development of rural areas of the region are: the
production of livestock products. This factor forms 21,95% of the variation of the functional attribute "the share
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of rural population in the total population of the region." Consequently, the reproduction and development of
components of productive and demographic potential is a key condition for the sustainable development of
rural areas of the region.
Ключові слова: оцінка, ресурсний потенціал, сільські території, домінуючі компоненти, Причорноморський регіон.
Key words: econometric estimation, resource potential, rural territories, dominant components, Black Sea region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Критеріями оцінки рівня і якості життя сільського
населення є: зростання реальних доходів, скорочення
відставання від міських показників; скорочення масштабів бідності та соціальних відмінностей, формування
груп населення з середніми доходами; справедлива оцінка рівня оплати праці, відсутність затримки всіх видів
виплат; ріст і оптимізація структури споживчих витрат
сільських домогосподарств; поліпшення і підйом соціально-психологічного стану, впевненість селян у своєму майбутньому та майбутньому своїх дітей; підвищення якості і рівня доступних для сільських мешканців соціальних послуг, збереження ядра соціальної інфраструктури

демократичного "селяноцентризму", що був розвинений
із загальносвітової гуманістичної теорії "людино центризму", згідно з якою людина є головним об'єктом будьякого розвитку. Відтак інтегральний показник розвитку сільських територій може мати наступний вигляд:

І РСТ = І СПР + І ССС + І СМД
(1),
де ІРСТ — індекс розвитку сільських територій;
ІСПР — індекс стану природних ресурсів;
ІССС — індекс стану соціального розвитку;
ІСМД — індекс стану матеріального добробуту.
У свою чергу кожен з індексів у формулі (1) є інтегральним показником, який знаходиться на основі складних розрахунків [2].
Усюк Т.В. та Фаріон Л.В. відмічають, що зважаючи
на процеси реформування й децентралізації, адаптація
до сучасних інституційних змін у розвитку села відбувається за умови, що сукупність показників розвитку
позитивно змінюється у часі, тобто спостерігається нарощування результативної ознаки або досягається
ефект, зокрема важливими з них є такі:

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню сутності і видів економічної оцінки
ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають
на розвиток сільських територій присвячено чимало
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них
можна виділити дослідження І. Ансоффа, О.М. ГалицьEE , S , E c
кого, Т.М. Гнатьєвой, О.П. Дяченка, В.В. Лебедєвої,
(2),
F=
⋅ 100%, F ≥ F0
Ю.О. Лупенка, В.В. Лагодієнка, М.Й. Маліка, М. ПорCE , S , E c
тера, П.Т. Саблука, Т.С. Шабатури, Т.Л. Шестаковської та інші. Однак недостатньо висвітленим у наукових
де F — ефективність сталого розвитку сільських теколах залишається структурні компоненти економічної риторій;
оцінки ресурсного потенціалу, які впливають на розвиF0 — ефективність сталого розвитку сільських теток сільських територій.
риторій попереднього періоду;
EE — економічний ефект сталого розвитку (екоМЕТА СТАТТІ
номічні індикатори сталого розвитку вказують на ефекМетою цієї статті є дослідження оцінки ваги ком- тивність розвитку сільських територій: зростання
понентів ресурсного потенціалу, які впливають на роз- сільської економіки, збагачення сільського населення,
виток сільських територій регіону. У межах досягнення збільшення прибутковості сільськогосподарських
мети виокремлено наступні завдання: дослідити показ- підприємств тощо);
ник, який можна прийняти в якості відповідної функE — соціальний ефект сталого розвитку (соціальна
ціональної ознаки за для побудови економетричної мо- групаS індикаторів сталого розвитку спрямована на виделі оцінки впливу домінуючих компонентів ресурсно- явлення аналітичних значень, що дають змогу визначиго потенціалу на розвиток сільських територій регіону; ти особливості людського розвитку, зокрема це показздійснити аналіз аспектів розвитку сільських територій ники: демографічної ситуація на селі; доступу до освіпочинається із оцінки демографічної ситуації
ти; рівня грамотності й освіченості селян; забезпеченості
питною водою; рівня газифікації та електропостачанВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ня; наявності й періодичності руху громадського транспорту; кількості бібліотек, музеїв, парків культури, кіноДОСЛІДЖЕННЯ
Серед головних проблем розвитку сільських тери- театрів; кількості закладів позашкільної освіти та ін.);
EEc — екологічний ефект сталого розвитку (еколоторій України, Пилипенко К.А. вказує, в першу чергу,
на скорочення сільського населення. Вчена резонно за- гічна група індикаторів сталого розвитку характериуважує, що 60,0 % селян вважають життя у сільській зується такими показниками, як: забезпечення природмісцевості не престижним, вони сприяють виїзду своїх ними ресурсами й ступінь їх використання, рівень забдітей у міста і не виявляють бажання, щоб вони повер- руднення, загальний екологічний стан довкілля тощо);
талися у села [1].
CE,S,Ec — витрати на проведення економічних, соЗалізко В.Д. вважає, що при формуванні індексу ціальних, екологічних заходів.
розвитку сільських територій головну роль має відіграСукупний ефект сталого розвитку повинен бути
вати набір показників, що пов'язані з людиною та ото- додатним і перевищувати показники попередніх років.
чуючим її середовищем — природою. На думку вченоЕSD = EE + ES + EEc → max, ESD ≥ E0, ESD ≥ 1
(3),
го, нова система показників має стимулювати економіде: ESD — сукупний ефект сталого розвитку сільських
ку сільських територій до остаточного еволюційного
переходу від прагматичного "доходоцентризму" (до не- територій;
Е0 — сукупний ефект сталого розвитку сільських
давнього часу основним був екстенсивний шлях розвитку: більше розорати, посіяти, зібрати, продати і т.д.) до територій попереднього періоду, який визначається

58

Економiка та держава № 3/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Складові
демографічного
потенціалу:

Складові
природноресурсного
потенціалу:

- сільське населення
обох статей у
фертильному віці

- площа земель
сільськогосподарського
призначення;
- площа земель
заповідників та
національних
природних парків;
- використання води на
полив та
сільськогосподарські
потреби

Складові
туристичнорекреаційного
потенціалу :
- готелі та інші місця
для тимчасового
проживання в
сільській місцевості;
- щільність
автомобільних доріг

Складові виробничого потенціалу:
- продукція рослинництва і тваринництва у
постійних цінах;
- урожайність;
- поголів’я та продуктивність худоби і птиці;
- середньомісячна заробітна плата працівників
с.-г. підприємств;
- частка с.-г. підприємств у виробництві ВП
сільського господарства;
- середня потужність двигуна трактора
у с.-г. підприємствах

Частка сільського населення в загальній чисельності населення регіону

Рис.
ресурсного
потенціалу
сільських
територій,
щосільського
впливають
на
Рис.1.
1. Фактори
Фактори ресурсного
потенціалу
сільських територій,
що впливають
на частку
населення
в загальній чисельності населення регіону

як:
n

ESD = ∑ xij − cij → max

(4),

i =1

де: хij — досягнення результатів і-го напряму j-го
заходу;
сij — витрати;
n — сукупність змінних, що виражають кількість j-х
заходів і-х напрямів сталого розвитку [3].
Цим вимогам відповідає індекс розвитку сільської
територіальної громади, який включає двадцять показників, що характеризують внутрішнє й зовнішнє середовище функціонування сільських домогосподарств і за
результатами аналізу якого можливе розроблення стратегічного плану й програми розвитку на місцевому рівні
управління [4].
Науковці справедливо вказують на те, що відбувається випереджаюче зменшення чисельності населення в сільській місцевості. Це веде до поступового
зменшення частки сільського та зростання частки
міського населення України. Причому цей процес
відбувається з причин як природного скорочення за
рахунок дисбалансу народжуваності та смертності, так
і міграції [5].
Ладика В.І., оцінюючи розвиток сільських територій,
в першу чергу звертає увагу на демографічну ситуацію
в сільській місцевості, відмічаючи, що сільські населені
пункти поступово знелюдніються і припиняють своє
існування [6].

Фактори впливу на функціональну ознаку згрупуємо за блоками, які відповідають кожній групі ресурсного потенціалу сільських територій (рис. 1).
Найбільшу кількість складових містить блок виробничого потенціалу. Це випливає із нашого дослідження
згідно з яким головною сферою господарської діяльності населення, що проживає на сільських територіях,
є аграрний сектор економіки.
Важливою характеристикою факторів впливу є одиниці їх вимірювання:
х1 — розмір земель сільськогосподарського призначення на 1 особу, що проживає в сільській місцевості,
га;
х2 — площа земель заповідників та національних
природних парків на 1 особу, що проживає в сільській
місцевості, га;
х3 — використання води на полив та сільськогосподарські потреби, млн м3;
х4 — сільське населення обох статей у фертильному
віці, % до загальної чисельності сільського населення;
х5 — готелі та інші місця для тимчасового проживання в сільській місцевості, % до загальної чисельності
готелів та інших місць для тимчасового проживання;
х6 — щільність автомобільних доріг, км на 1000 км2
території;
х7 — продукція рослинництва на 1 особу, грн у постійних цінах;
х8 — продукція тваринництва на 1 особу, грн у постійних цінах;

Таблиця 1. Кореляційна матриця факторів впливу на функцію "частка сільського населення в загальній чисельності
населення регіону", розрахована за даними додатку К1
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
х9
х10
х11
х12
х13
х14

х1
1
0,034
0,188
-0,637
-0,243
-0,583
0,303
-0,334
-0,883
-0,747
-0,746
-0,002
0,660
0,276

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

х10

х11

х12

х13

1
0,683
0,105
0,114
-0,276
0,119
0,001
0,015
0,031
-0,088
-0,136
-0,163
-0,126

1
0,200
0,235
-0,479
0,261
0,008
-0,240
-0,194
-0,146
-0,102
0,004
-0,184

1
0,400
0,045
-0,421
-0,107
0,542
0,629
0,434
-0,340
-0,759
-0,395

1
-0,120
0,140
0,072
0,223
0,177
0,099
-0,231
-0,264
-0,501

1
-0,153
0,204
0,426
0,260
0,376
0,343
-0,141
0,136

1
0,570
-0,268
-0,466
-0,431
0,040
0,525
0,036

1
0,331
0,076
0,339
0,178
0,179
-0,105

1
0,837
0,648
0,039
-0,750
-0,276

1
0,673
-0,054
-0,761
-0,294

1
0,311
-0,386
-0,224

1
0,376
0,401

1
0,426
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х14

1
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Таблиця 2. Кореляційна матриця факторів впливу на функцію "частка сільського населення в загальній чисельності
населення регіону", розрахована за даними додатку К2

х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7

х1
1
0,20037
0,23519
-0,47884
0,00835
-0,10206
-0,18355

х2
1
0,39957
0,04529
-0,10715
-0,34003
-0,39546

х3

1
-0,12034
0,07206
-0,23146
-0,50113

х9 — поголів'я великої рогатої худоби, гол. на 100 га
сільськогосподарських угідь;
х10 — поголів'я свиней, гол. на 100 га ріллі;
х11 — поголів'я птиці, гол. на 100 га посівів зернових
і зернобобових;
х 12 — середньомісячна номінальна заробітна
плата працівників сільськогосподарських підприємств, грн;
х13 — частка сільськогосподарських підприємств у
виробництві валової продукції сільського господарства,
%;
х14 — середня потужність двигуна трактора у
сільськогосподарських підприємствах, кВт.
Розрахунок економетричної моделі в пакеті
Microsoft Excel виявив високу щільність досліджуваного зв'язку — R = 0,992. Однак додаткова перевірка виявили наявність корелюючих регресорів, що вказує на
наявність мультиколінеарності, яка спотворює зв'язок
(табл.1).
Як бачимо, фактори х1, х2, х7, х8, х9, х10, х11, х13 виявляють надмірну колінеарність (rxi x j > 0,5). Тому виключимо їх з аналізу. У парі факторів х7 та х8 залишимо фактор х8, який демонструє вище значення парного коефіцієнта кореляції з функціональною ознакою: rYx 7 = 0,198,
rYx 8 = 0,551.
Побудова кореляційної матриці не виявили наявності корелюючих регресорів (rxi x j < 0,5), що може свідчити про відсутність мультиколінеарності, яка спотворює
зв'язок (табл. 2).
Результати кореляційно-регресійного аналізу, за
даними додатку К2, представлено у додатку К3:
1) коефіцієнт кореляції: R = 0,836, отже тіснота
зв'язку — висока;

х4

х5

1
0,20367
0,34305
0,13604

х6

1
0,17759
-0,10515

х7

1
0,40053

1

2) коефіцієнт детермінації: R 2 = 0,699, отже
мінливість функції на 69,9% визначається мінливістю
вибраних факторів;
3) критерій Фішера: Fф = 5,316, Fк = 2,657; Fф >Fк,
отже нульова гіпотеза про відсутність зв'язку між показниками відкидається — модель адекватна реальності;
4) критерій Стьюдента: tф = 11,113, tк = 2,119; tф >tк,
отже нульова гіпотеза про незначущість коефіцієнта
регресії відкидається — він є статистично значимим;
2
2
5) χ -критерій Пірсона: χ ф = 28,692, χ2к = 32,671;
χ2ф <χ2к , отже, у масиві регресорів мультиколінеарність
відсутня;
6) рівняння регресії:
Y = -125,46-0,005х1 + 2,987х2 + 0,187х3 + 0,054х4 +
0,01х5 — 0,011х6 + 0,195х7 + е
(5).
Y = 0,02х1 + 21,95х2 + 6,96х3 + 4,83х4 + 33х5 + 5,44х6
— 2,27х7 + 25,53е
(6).
Отже, понад третину (33%) варіації функціональної ознаки забезпечує фактор х5 — виробництво продукції тваринництва на 1 особу у постійних цінах. Такий результат моделювання підтверджує наше припущення, що головною сферою господарської діяльності
на сільських територіях регіонів України є сільськогосподарське виробництво.
Для з'ясування вагової частки впливу кожного із
факторів на мінливість результативної ознаки проведено розкладання загальної варіації функції на фактори
(табл. 3).
Відповідно, виробничий потенціал є наразі найважливішою складовою ресурсного потенціалу сільських територій, який забезпечує їх розвиток. При чому мова йде
саме за розвиток тваринницьких галузей [7, 8]. Це пояснюється тим, що тваринницькі галузі потребують більшої
кількості живої праці. Для економіки селянських госпо-

Таблиця 3. Розкладання загальної варіації функції "частка сільського населення
в загальній чисельності населення регіону" на фактори

Парний
коефіцієнт
кореляції, ryx

Фактор
Використання води на полив та
сільськогосподарські потреби, млн м3
(х1)
Сільське населення обох статей у
фертильному віці, % до загальної
чисельності сільського населення (х2)
Готелі та інші місця для тимчасового
проживання в сільській місцевості, %
до загальної чисельності готелів (х3)
Щільність автомобільних доріг, км на
1000 км2 території (х4)
Продукція тваринництва на 1 особу,
грн у постійних цінах (х5)
Середньомісячна номінальна заробітна
плата працівників
сільськогосподарських підприємств,
грн (х6)
Середня потужність двигуна трактора
у сільськогосподарських
підприємствах, кВт (х7)
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β-коефіцієнт,
βx
i

Процент, %
( ryx · β x ·100%)
i

i

-0,002914959

-0,061776495

0,02

0,498160621

0,440631777

21,95

0,383433289

0,181416581

6,96

0,261716626

0,18462828

4,83

0,551328613

0,598514357

33,00

-0,226992958

-0,239830049

5,44

-0,315994129

0,071711652

-2,27
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дарств — утримання худоби є традиційним джерелом самозайнятості, яка спрямована на виробництво натуральної та товарної тваринницької продукції. Натомість сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом тваринницької продукції, формують відносно
вищий рівень попиту на працю в сільських населених пунктах свого розташування, ніж підприємства, що займаються виробництвом суто рослинницької продукції.
Зв'язок фактора х5 та функціональної ознаки непрямо підтверджується і характером впливу фактора х7. Як
бачимо (табл. 3), незважаючи на відносно невисокий
рівень впливу на функціональну ознаку, все ж підвищення середньої потужності двигуна самохідної техніки
(тракторів) знижує частку сільського населення регіону. Зрозуміло, що мова йде саме про інтенсифікацію
сільськогосподарського виробництва, яка скорочує використання живої праці, передусім у рослинницьких
галузях виробництва.
Другим, за величиною ваги, є фактор х2 — кількість
сільського населення обох статей у фертильному віці.
Він входить до групи демографічного потенціалу і його
вплив на розвиток сільських територій є цілком закономірним — чим більша кількість людей дітородного
віку буде проживати на сільських територіях тим чисельнішим буде сільське населення. Фактори х2 та х5
формують майже 55% варіації функціональної ознаки.
Тому відтворення та розвиток складових виробничого і
демографічного потенціалу є ключовою умовою сталого розвитку сільських територій регіону.
На нашу думку, несподівано низьку вагу впливу фактору х6 (5,44%) можна спробувати пояснити, виходячи
із таких міркувань:
1) сільськогосподарські підприємства практикують
тіньову зайнятість та зарплату в "конвертах" з метою
оптимізації витрат, пов'язаних із нарахуваннями на
фонд оплати праці;
2) виробництво значної частини тваринницької продукції здійснюється господарствами населення: 38,7%
м'яса у забійній вазі, 76% молока, 41,3% яєць, 86% вовни, 98,4% меду в середньому за 2010—2017 рр. Тому в
цьому випадку важливим чинником мотивації участі у
сільськогосподарському виробництві є отримання доходу від самозайнятості, а не заробітна плата найманого працівника.
Складові із блоку туристично-рекреаційного потенціалу — х3 та х4, сформували 11,8% впливу на варіацію
функціональної ознаки. Це вказує на те, що наразі вони
не відіграють вирішальної ролі у розвитку сільських територій регіону, однак мають значний потенціал до
збільшення свого впливу.
Дозволимо собі припустити, що фактор розміру земель
сільськогосподарського призначення, який є найважливішою складовою природно-ресурсного потенціалу і який довелося виключити із аналізу, відіграє одну із ключових ролей у формуванні виробничого потенціалу сільських територій та розвитку екстенсивних секторів аграрної економіки. В першу чергу тваринництва. Фактично відсутній вплив
фактору х1, вказує на те, що більша частина сільського населення України проживає на територіях, які не відчувають дефіцит води для здійснення сільськогосподарської
діяльності (Полісся, північний Лісостеп, Карпатський регіон). Однак наявність та використання води є критичним
фактором для сільськогосподарських товаровиробників
південного Лісостепу та Степу.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Головним показником, за допомогою якого можна
оцінювати рівень розвитку сільських територій регіону,
є частка сільського населення в загальній чисельності
населення регіону. Результати економетричного моделювання показали, що найважливішими факторами, які
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впливають на рівень розвитку сільських територій регіону є: виробництво тваринницької продукції. Даний
фактор формує 33% варіації функціональної ознаки
"частка сільського населення в загальній чисельності
населення регіону"; кількість сільського населення обох
статей у фертильному віці. Цей фактор формує 21,95%
варіації функціональної ознаки "частка сільського населення в загальній чисельності населення регіону".
Отже, відтворення та розвиток складових виробничого
і демографічного потенціалу є ключовою умовою сталого розвитку сільських територій регіону.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ (МОНІТОРИНГОВОЇ) ПІДСИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
L. Ivanchenkova,
candidate of economic sciences, assistantе professor, associate professor
of department accounting and audit, Odessa national academy of food technologies

SYSTEM APPROACH TO BUILDING OF INFORMATION AND ANALYTICAL (MONITORING)
FOOTWEAR MANAGEMENT SUBSIDIARY

У статті розглянуто основні принципи і завдання системного підходу до побудови інформаційно-аналітичної підсистеми управління харчовим підприємством. Доведено, що однією із проблем, що постають перед економічною наукою, є подальша розробка наукового визначення собівартості продукції підприємств як економічної категорії й поліпшення методів її планування, калькулювання й обліку.
Практика планування, калькулювання й обліку собівартості продукції допускає включення в собівартість
відрахувань і витрат, не пов'язаних з виробництвом продукції на підприємстві. До них відносяться, наприклад, відрахування на соціальне страхування; заробітна плата працівників підприємства, які тепер безпосередньо не зайняті у виробництві з різних причин тощо. У харчовій промисловості, де спостерігаються занижені ціни на сировину агарного походження (що веде до занепаду агросектору), собівартість продукції не відображає суспільно необхідних витрат виробництва. Водночас у собівартість не включаються витрати, які за своїм
економічним змістом є складовим елементом витрат виробництва
The basic principles and tasks of the system approach to the construction of the informational-analytical subsystem
management of the food business are considered. It is proved that one of the problems facing the economic science is
the further development of the scientific definition of the cost of production of enterprises as an economic category
and the improvement of methods for its planning, calculation and accounting.
The practice of planning, calculating and accounting for the cost of production allows inclusion in the cost of
deductions and costs not related to the production of products at the enterprise. These include, for example, deductions
for social insurance; wages of employees of the enterprise, which are currently not directly employed in the production
for various reasons, etc.
The practice of planning, calculating and accounting for the cost of production allows inclusion in the cost of
deductions and costs not related to the production of products at the enterprise. These include, for example, deductions
for social insurance; wages of employees of the enterprise, which are currently not directly employed in the production
for various reasons, etc.
Along with the task of increasing profitability, an important problem is improving the process of regulating the
profitability of associations (enterprises) and industries. Increasing the efficiency of production and quality of work
negatively affects both unprofitable business activities of enterprises and excessively high profitability. In addition to
improving the regulation of the price of food, it is worthwhile to increase the role of VAT as an economic tool for
adjusting the profitability of industries and the profitability of individual types of products.
It is also unlawful to include the cost of production in the budget for the use of natural resources. By their economic
essence, they can not be attributed to the material costs of production, since they have no value and should be covered
from net income.
In the food industry, where there are low prices for raw materials of agricultural origin (leading to a decline in
agro-sector), the cost of production does not reflect the socially necessary costs of production. At the same time, the
cost does not include expenses that, in their economic content, are an integral part of the cost of production.
Ключові слова: підсистеми, моніторинг, управління, продовольчі товари, харчові підприємства.
Key words: subsystems, monitoring, management, food products, food enterprises.
ВСТУП
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існують різні форми організацій, що виконують
різні суспільні й господарські завдання. Промислові, торговельні, будівельні підприємства, науково-дослідні інститути, навчальні заклади всіх видів,
державні установи, що розрізняються залежно від
виконуваних ними завдань, застосовуваних ресурсів, розмірів, які являють собою важко впоряд-
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куввані комплекси організаційних проблем. Має
місце ряд спроб звести ці проблеми до загального
показника.
Сутність функціонування системи зводиться до руху
інформації, енергії й матеріалів, пов'язаному з переробкою певних "входів" (наприклад, матеріали, сировина,
інструменти, фінансові ресурси, інформація), для одержання бажаних "виходів" (готові вироби або послуги,
прибуток, інформація).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Методичною і теоретичною основою дослідження
інформаційно-аналітичної підсистеми управління на
підприємствах стали наукові праці: Н. Брюховецької,
О. Вартанова, Н. Дмітрієвої, О. Гетьман, Н. Євдокимової, Т. Загорної, Л. Лігоненко, Т. Костенко, Л. Крепкого, І. Кривов'язюка, В. Раппопорта, В. Савчука, А. Сігайова, Д. Стеченка, А. Шегди. Проте у працях зазначених авторів не в повній мірі досліджено питання використання системного підходу до побудови інформаційно-аналітичної підсистеми управління, що визначає подальшу необхідність дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення особливостей принципів, завдання системного підходу до побудови інформаційно-аналітичної підсистеми управління харчовим
підприємством.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна наука управління організацією вважає кожне підприємство системою діяльності, тобто виділеним
із суспільно-економічного середовища самоорганізованим комплексом елементів (людей, матеріальних і фінансових ресурсів), зв'язаних між собою ланцюгом причинно-наслідкових відносин і керованих на основі одержуваної й переданої інформації з метою досягнення кінцевого результату у вигляді певного продукту або стану.
Одні автори під терміном "організація" розуміють колектив людей разом з комплексом використовуваних
ними в процесі діяльності ресурсів. На думку інших
науковців, цей термін означає сукупність колективних
дій людей, сталість яких забезпечується в результаті
безперервного повторення (поновлення) процесу реалізації цілей. У цілому такі визначення містять у собі
найбільш різноманітні форми організації. Оскільки основною характеристикою, що поєднує всі види "організацій", є робота колективу людей, що володіє певними
засобами й досягає за їх допомогою певних цілей.
Мета кожного підприємства визначається оточенням, тобто системою більш високого рівня, до складу
якої входить дане підприємство (галузь промисловості,
територіальна адміністративна одиниця й т.д.). Підприємство одержує від оточення ринкову, нормативну й
організаційну інформацію, а також матеріали та енергію й переробляє їх таким чином, щоб виведений результат діяльності, за допомогою якого підприємство впливає у свою чергу на оточення, був якнайближче до бажаного при оптимальному використанні ресурсів.
Система визначається такими елементами оточення, як природне середовище (клімат), рівень техніки,
політичний лад, економічна система (ціни, заробітна
плата), сировинна база, ринок праці.
У кожному підприємстві ми маємо насамперед справу
із чотирма взаємопов'язаними частковими (локальними)
системами, а також оцінками системи як єдиного цілого.
1. Локальна технічна виробнича система (у харчових
та інших промислових підприємствах) або система послуг
(в інших випадках), що функціонує відповідно до визначального принципу: максимальний матеріальний ефект
при мінімальних витратах (зусиллях). Удосконалювання
технічної системи засновано на раціоналізації зусиль.
Технічна система включає підсистеми: підготовка
виробництва, організація виробничих процесів, матеріально-технічне постачання, основні засоби, внутрішньовиробничий транспорт, готові вироби.
2. Економічна система, що функціонує відповідно до
принципу: максимальна споживча вартість при встановленому рівні витрат або встановлена величина споживчої вартості при мінімальних витратах. Вихідним пунктом є в цьому випадку не матеріальний ефект, як у
технічній системі, а споживча вартість цього ефекту,
обумовлена показниками, прийнятими в цьому суспіль-
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но-економічному середовищі, які є обов'язковими для
даного підприємства.
3. Адміністративна система, що діє відповідно до
принципу: максимум рішень при мінімумі бюрократичних процедур. У цьому випадку порядок взаємин між
елементами системи розглядається з погляду відповідності діяльності адміністративного апарату вимогам,
пропонованим органами, що наділили повноваженнями
цю систему, а також правильного функціонування системи. Одне в принципі не виключає іншого, однак на
практиці нерідко виникають протиріччя.
4. Суспільна система — автономна сукупність одиниць або груп, що досягають на основі цієї сукупності
цілі, що мають істотне значення для суспільних систем
вищого порядку.
Ця сукупність пов'язана більш-менш постійним комплексом відносин між людьми й правилами поведінки. Зазначений комплекс грунтується на сумі суспільно-культурних цінностей, загальних для осіб, що беруть участь у
діяльності системи й здійснюють вплив на цю діяльність.
Розглядаючи підприємство з погляду методів діяльності елементів системи, а також особливостей поєднання елементів, зручно представити його як систему управління, поєднувану комплексами постачання, стимулювання, інформації й регулювання.
Комплекс постачання включає явища, пов'язані із
процесом обороту матеріальних й енергетичних коштів.
Комплекс стимулювання включає елементи факторів матеріального й нематеріального стимулювання.
Комплекс інформації (завдяки якому функціонує
система) забезпечує нормальне надходження інформації усередину системи.
Комплекс регулювання (відповідний поняттю "організації") забезпечує вирівнювання відхилень входів до
заданих параметрів, які можуть бути постійною величиною (просте регулювання) або змінною величиною
(кероване регулювання). Він грунтується на повній
інформації про регульований об'єкт і встановлення залежності між параметрами стану регульованого об'єкта
й керуючими величинами.
Інформація являє собою повідомлення певного
змісту, передані джерелом одержувачеві за допомогою
носіїв інформації (документів, сигналів і т.д.). Цикл руху
інформації включає чотири основні етапи:
— видачу інформації;
— передачу інформації;
— переробку інформації;
— передачу інформації про ухвалене рішення.
Управління системою харчового підприємства, що
визначається також як "стратегія й тактика", або "керівництво", грунтується на виправленні відхилень у стані
входів до бажаного рівня цих входів у кожному окремому випадку, пристосування моделі системи до умов
оточення, що змінюються.
Найбільш часто зустрічається на практиці такий
організаційний розподіл підприємства, як розподіл на
підсистеми, пов'язані зі здійсненням певних функцій
підприємства. Ці підсистеми відносяться до трьох основних груп, а саме підсистеми основної діяльності системи, підсистеми обслуговування основної діяльності
й підсистеми управління.
Основна діяльність різних підприємств значною
мірою визначається характером вироблюваної продукції, що може являти собою матеріальні продукти
(харчове виробництво й т.д.), господарські послуги
(транспорт, зв'язок, торгівля й т.д.) або нематеріальні
послуги (освіта, наука, культура й т.д.) [1].
Таким чином, завдання оцінки ефективності діяльності харчових підприємств є складними й багатогранними. Вони вирішуються успішно лише за умови чіткого, глибоко продуманого й планомірного ведення аналітичної роботи.
Основою для розробки всієї системи аналізу й оцінки ефективності суспільного виробництва, її фундамен-
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том є аналіз, проведений на підприємствах, у їх структурних підрозділах і на робочих місцях.
Організація аналітичної роботи на харчових
підприємствах розділяється на кілька етапів, зміст яких
повинен бути заздалегідь запрограмований, а виконання забезпечене шляхом відповідної підготовки й оперативного управління.
Першим основним етапом є складання плану аналітичної роботи. На цьому етапі встановлюються тема й
ціль аналітичного дослідження, порядок оформлення й
використання його результатів.
Оцінка ефективності господарювання є однією з
найважливіших цілей аналізу, що безпосередньо пов'язана з іншими його цілями — з аналізом результатів
діяльності, оцінкою ступеня використання виробничих
ресурсів, виявленням резервів і шляхів їх мобілізації,
перевіркою обгрунтованості й напруженості планових
завдань, підведенням підсумків внутрішньої взаємодії
підрозділів харчового підприємства.
Управління (адміністративна частина) є комплекс
заходів для забезпечення правильної й ритмічної роботи підприємства по виконанню поставлених завдань й
досягненню стратегічних цілей розвитку. Сюди входять
не тільки виробничі, але й інші завдання підприємства
як організації.
Інші завдання управління є допоміжними, але вони
необхідні для прийняття правильних рішень. До цих допоміжних завдань відносяться систематизація й обробка інформації.
Управління підприємством тісно пов'язане із завданнями по керівництву й регулюванню роботи. Там, де
необхідно управляти й регулювати роботу, де готуються рішення, там необхідно також контролювати правильність і доцільність їх виконання. Для цього створюються допоміжні служби в центральному управлінні. I
навпроти, до цього рівня не відносяться ланки, що служать для забезпечення роботи підприємства відповідно до прийнятого рішення. Ці ланки управління займаються внутрішніми завданнями підприємства. Із цього
погляду слід розрізняти ланки центрального управління, що приймають рішення, й виконавчі ділянки із власним управлінням [2].
Завдання управління обумовлюються потребою в
інформації й необхідністю виконання завдань підприємством і різними його складовими частинами. Завданням управління є кількісна обробка інформації на різних
фазах її потоку, тоді як її якісну обробку й прийняття
рішень відповідно до цієї обробленої інформації здійснюють керівники.
Уніфікація програми й способів аналітичної обробки вхідної інформації здійснюється у вищих ешелонах
управління підприємствами й об'єднаннями. Програми
аналізу діяльності підприємств у об'єднанні повинні
бути ув'язані із програмами аналізу, проведеного самими підприємствами, що виключає дублювання аналітичної роботи.
Служба, що відповідає за підготовку всієї пояснювальної записки (на одних підприємствах — спеціальна служба економічного аналізу, на інших — головна бухгалтерія
або плановий відділ), виділяє із загального плану окремі
його розділи. Наказом керівника встановлюється, яким
функціональним службам підприємства (об'єднання) поручаються ці розділи й у які строки матеріали повинні бути
представлені в той підрозділ, що їх узагальнює.
Основні етапи аналітичної роботи наведені на рисунку 1.
Рентабельність харчових підприємств базується на
отриманні максимально можливого прибутку як перетвореної форми прибавочної вартості. Приватна
власність на засоби виробництва визначає соціальноекономічну природу рентабельності. Зростання прибутку й рентабельності сприяє розширеному відтворенню
економічних відносин, зміцнює економічну могутність
підприємства.
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Водночас метою харчового виробництва є більш повне задоволення потреб населення на основі постійного розвитку й удосконалювання продуктивних сил і виробничих відносин. Досягненню цієї мети харчового
виробництва служать прибуток і рентабельність — прибутковість харчових підприємств, що залежить від економічної ефективності виробництва.
Разом з тим рентабельність виступає одним із синтетичних показників ефективності виробництва й важливих економічних важелів підвищення ефективності
виробництва і якості роботи.
У сучасній економіці існують: рентабельність на рівні
національного господарства й рентабельність окремих
підприємств і секторів економіки. Перша характеризує
ефективність виробництва з позиції національного господарства країни в цілому, друга — з погляду організації
господарської діяльності об'єднань і підприємств. Обидві
ці форми рентабельності взаємозалежні. Вирішальне значення має рентабельність на рівні національного господарства, тобто прибутковість всієї національної економіки. У розвиненому суспільстві, де національне господарство діє як єдина система, категорія прибутковості
суспільного виробництва (національно-господарська
рентабельність) виражає економічні інтереси суспільства
й показує переваги системи ведення господарства. У ній
реалізується економія праці в масштабі всього національного господарства за відносно тривалий період часу. Разом із тим національно-господарська рентабельність базується на рентабельності підприємств. Ріст рентабельності об'єднань (підприємств) і секторів національного
господарства веде до підвищення рентабельності всієї
економіки. Тому посилення росту рентабельності кожного об'єднання (підприємства) кожної галузі/сектору
є важливим завданням соціально-економічного розвитку. Підвищення рентабельності окремих об'єднань
(підприємств), що здійснюється не на шкоду інтересам
інших підприємств, сприяє росту рентабельності національного господарства в цілому [3].
Національно-господарська рентабельність визначається всією сумою грошових нагромаджень (податок з
обігу, прибуток й ін.). Рентабельність об'єднань
(підприємств) і галузей/секторів національного господарства визначається розмірами одержуваного ними прибутку. Однак абсолютна сума грошових нагромаджень і
прибутку ще не характеризує ступінь прибутковості (рентабельності), тому що на їх суму впливає не тільки якість
роботи, але й обсяг виробництва. Прибуток, узятий у її
абсолютному вираженні, хоча і є результатом роботи
підприємств, ще не може правильно охарактеризувати
ефективність виробництва. Та сама сума прибутку може
бути отримана й при високій, й при низькій ефективності
виробництва залежно від масштабів підприємства й випуску продукції. Так, на великому підприємстві сума прибутку може бути більше, ніж на середньому, навіть при
більш низькій ефективності виробництва. Що ж стосується зростання прибутку, то варто мати на увазі, що не всякий приріст прибутку відображає ефективність виробництва. Наприклад, збільшення прибутку, досягнуте
ціною значних капітальних інвестицій, може привести до
зниження ефективності виробництва [4].
У силу цього для характеристики ефективності витрат
використовується як показник рівень рентабельності. Рівень
національно-господарської рентабельності визначається як
відношення всієї суми отриманих грошових нагромаджень
до вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів, або до повної собівартості реалізованої продукції за
певний звітний період. При діючому порядку сплати податку з обігу (ПДВ) розмір цієї рентабельності можна визначити тільки в цілому по національному господарству. У
розрізі галузей національного господарства обчислити його
можна досить умовно. Це пов'язане з тим, що значна частина грошових нагромаджень, що виступає у формі ПДВ й
створена в одній галузі національного господарства, може
бути реалізована в товарах інших галузей.
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Величина рентабельності підприємств визначається
як відношення прибутку до вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів або до повної собівартості реалізованої продукції за певний період. Даний
показник досить повно відображає ефективність роботи харчових підприємств. Варто підкреслити, що рентабельність є одним з найбільш узагальнюючих показників, що характеризують ефективність виробничофінансової діяльності об'єднань (підприємств). Тому
доцільно використати його в економічному аналізі господарської діяльності харчових підприємств. Ріст рентабельності виробництва безпосередньо пов'язаний з
результатами діяльності підприємства. Чим краще
підприємство реалізує закон економічного розвитку
(досягнення найбільших результатів при найменших
витратах з урахуванням інтересів суспільства), чим
ефективніше (корисніше) його діяльність для суспільства, тим вище його рентабельність [5].
Особливе значення має робота об'єднань (підприємств) по вишукуванню внутрішніх резервів росту
грошових нагромаджень й у першу чергу прибутку. На
відміну від інших форм реалізації грошових нагромаджень (ПДВ, відрахувань на соціальне страхування) темпи зростання прибутку й рентабельності залежать не
тільки від ефективності витрат живої праці, але й від
розміру економії упредметненої праці. Поліпшення використання основних виробничих фондів, сировини,
матеріалів, палива, енергії означає заощадження упредметненої праці, а їх ефективне використання веде до
зниження витрат раніше упредметненої праці на одиницю продукції. У цьому один із проявів дії об'єктивного економічного закону економії часу.
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Систематичне зниження витрат упредметненої праці
поряд з ростом продуктивності праці має велике значення для економіки в цілому.
По-перше, це один зі значних резервів інноваційного розвитку виробництва. Зниження собівартості продукції за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії й кращого використання основних виробничих фондів дозволяє випустити значну кількість додаткової, потрібної споживачеві й національному господарству в цілому продукції при тих же матеріальних
ресурсах.
По-друге, це дозволить заощаджувати кошти на нові
капітальні інвестиції й змінювати пропорції в розподілі
національного доходу на фонд нагромадження й фонд
споживання на користь останнього.
По-третє, зниження собівартості веде до збільшення прибутку об'єднань (підприємств) і росту їх рентабельності.
По-четверте, скорочення матеріальних витрат на
одиницю продукції є резервом зниження цін на продукцію, що має велике значення в умовах конкуренції.
По-п'яте, скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції призводить до прискорення оборотності оборотних коштів.
У цей час темпи зростання виробництва багато в
чому обмежуються недостатнім рівнем ефективності
техніки й капітальних інвестицій, високою матеріалоємністю виробництва. Тому висувається проблема всебічної економії палива, енергії, матеріалів, зниження
фондоємності й трудомісткості у харчовому виробництві. Необхідне посилення впливу економічних важелів на зниження матеріалоємності, стимулювання
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випуску продукції з мінімальними витратами ресурсів,
застосування нових видів сировини й матеріалів.
Важливим резервом зниження собівартості й росту
рентабельності є комплексне використання сировинних
ресурсів. Тим часом відходи харчового виробництва ще
надзвичайно великі. Втрати від відходів, що списують
на витрати виробництва, становлять у харчовій промисловості більше 3% до вартості витраченої сировини й
матеріалів. Ці втрати викликані в багатьох випадках недосконалістю застосовуваної технології виробництва й
нераціональним використанням матеріальних ресурсів.
На рівень рентабельності харчового виробництва значний вплив роблять також непродуктивні витрати.
Поряд із завданням підвищення рентабельності важливою проблемою є вдосконалювання процесу регулювання рентабельності об'єднань (підприємств) і галузей.
На підвищенні ефективності виробництва і якості роботи негативно позначається як нерентабельна господарська діяльність підприємств, так і надмірно висока
рентабельність. Крім удосконалювання систем регулювання ціни на продовольство, варто активізувати роль
ПДВ як економічного важеля регулювання рентабельності галузей і рентабельності окремих видів виробів.
Розвиток харчового виробництва в умовах жорсткої
конкуренції неможливий без детально розробленого й науково обгрунтованого порядку визначення планових і фактичних матеріальних, грошових і трудових витрат на виробництво й збут продукції, що знаходять своє відбиття у величині собівартості продукції. Собівартість повинна більш
точно й повно відображати дійсні витрати живої й упредметненої праці. Всі витрати, що включаються у собівартість,
що не мають прямого відношення до витрат виробництва,
враховувати не доцільно. Головна мета планування й обліку собівартості — випуск продукції високої якості й потрібних для національного господарства асортиментів з найменшими витратами. При цьому повинне забезпечуватися
краще використання наявних природних багатств, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання нормальних умов праці, правил технічної експлуатації
підприємств і режиму роботи, що сприяє охороні природи
від забруднення промисловими відходами [6].
Традиційні вітчизняні методики планування, калькулювання й обліку собівартості продукції не цілком
відповідають цим вимогам, що призводить до перекручування рентабельності підприємств й утруднює використання показника собівартості.
Методи планування, обліку й калькулювання собівартості харчової продукції мають потребу в перегляді. Насамперед необхідно провести економічно обгрунтоване розмежування витрат на ті, що відносяться
на собівартість продукції й на ті, що покриваються з
чистого доходу. Завдання полягає у визначенні наукових засад формування планової й звітної собівартості
продукції харчових підприємств.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Однією із проблем, що постають перед економічною
наукою, є подальша розробка наукового визначення
собівартості продукції підприємств як економічної категорії й поліпшення методів її планування, калькулювання й обліку. Собівартість є відокремленою частиною
вартості продукції, що складається з витрат упредметненої праці й заробітної плати й відшкодовується
підприємству з виторгу від реалізації продукції для забезпечення безперервного процесу виробництва.
Практика планування, калькулювання й обліку собівартості продукції допускає включення в собівартість
відрахувань і витрат, не пов'язаних з виробництвом продукції на підприємстві. До них відносяться, наприклад,
відрахування на соціальне страхування; заробітна плата працівників підприємства, які нині безпосередньо не
зайняті у виробництві з різних причин тощо.
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Неправомірним є також віднесення на собівартість
продукції плати в бюджет за використання природних
ресурсів. По своїй економічній сутності їх не можна
віднести до матеріальних витрат на виробництво продукції, оскільки вони не мають вартості й повинні покриватися із чистого доходу.
У харчовій промисловості, де спостерігаються занижені ціни на сировину агарного походження (що веде
до занепаду агросектору), собівартість продукції не
відображає суспільно необхідних витрат виробництва.
У той же час у собівартість не включаються витрати, які
за своїм економічним змістом є складовим елементом
витрат виробництва.
Література:
1. Білуха М.Т. Теорія фонансово-господарського
контролю і аудиту. — К.: Вища школа, 1994. — С. 64.
2. Шпиг А.А. Ревізія і контроль в торгівлі (підручник для облік-еконо. факт. реаліз.вузів) / А.А. Шпиг. —
М.: Економіка, 1982.
3. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г. Аудит і
ревізія підприємницької діяльності [Текст]: навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освіт.-проф. прогр.
підготов. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит"
/ Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська та ін.; За ред.
Ф.Ф. Бутинця; М-во освіти і науки України, Житомир.
інж.-технол. ін-т, Львів. комерц. акад. — Житомир: ПП
"Рута", 2001. — 415 с.
4. Осадчий І.Г. Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принципи невизначеності
[Електронний ресурс] / І.Г. Осадчий // Народна освіта. —
2008. — Вип. 2 (5). — Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/5/statti/2osadchiy.htm
5. Валінкевич Н.В. Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики: монографія / Н.В. Валінкевич. — Житомир: ЖДТУ,
2014. — С. 339.
6. Лагодієнко В.В. Деякі аспекти організаційнофінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону / В.В. Лагодієнко /
/ Фінансові механізми сталого економічного розвитку:
[зб. наук. Праць ХІБМ]. — Харків: ХІБМ, 2007. — С.
100—103.
References:
1. Bilukha, M.T. (1994), Teoriia fonansovohospodars'koho kontroliu i audytu, [The theory of fanceeconomic control and audit], High school, Kyiv, Ukraine.
2. Shpyg, A.A. (1982), Reviziia i kontrol' v torhivli
(pidruchnyk dlia oblik-ekono. fakt. realiz.vuziv), [Audit and
control in trade (textbook for accounting, econo, fact,
realization, universities)], Economics, Moscow, Russia.
3. Butinets, F.F. Usach, B.F. and Vygovskaya, N.G.
(2001), Audyt i reviziia pidpryiemnyts'koi diial'nosti [Audit
and audit of entrepreneurshipt], PE "Ruta", Zhytomyr.
Ukraine.
4. Osadchiy, I.G. (2008), "Assessment of the state and
organizational development of educational systems and the
principles of uncertainty", Popular education, Vol. 2 (5),
available at: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/
5/statti/2osadchiy.htm, (Accessed 10 Jan 2019).
5. Valinkevich, N.V. (2014), Orhanizatsijno-ekonomichna modernizatsiia pidpryiemstv kharchovoi
promyslovosti v umovakh innovatsijnoi ekonomiky:
problemy teorii ta praktyky [Organizational and economic
modernization of food industry enterprises in the conditions
of an innovative economy: problems of theory and practice],
Zhytomyr, Ukraine.
6. Lagodienko, V.V. (2007), "Some aspects of organizational
and financial provision of innovative development of agroindustrial production in the region", Financial Mechanisms of
Sustainable Economic Development, pp. 100—103.
Стаття надійшла до редакції 26.02.2019 р.

Економiка та держава № 3/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 69.003

Ю. А. Чуприна,
к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві,
Київський національний університет будівництва і архітектури
DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.67

ЗАЛУЧЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ПЕРЕВАГ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ
ДО МЕТОДИКИ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТІВ У СКЛАДІ ДЕРЖАВНИХ
ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВТІЛЮЮТЬСЯ
БУДІВЕЛЬНИМ КЛАСТЕРОМ
Yu. Chuprina,
ph.d., associate professor, department of management in construction, associate professor,
kyiv national university of construction and architecture

INVENTORY OF APPLIED BENEFITS OF BIM-TECHNOLOGIES TO THE METHODOLOGY
AND PRACTICE OF FORMING THE LIFE CYCLE OF PROJECTS IN THE COMPOSITION
OF STATE TARGET PROGRAMS THAT ARE BUILDING THE CONSTRUCTION CLASS

У статті розглядається технологія управління потенціалом будівельного кластеру в частині формування життєвого циклу інвестиційно-будівельних проектів державних цільових програм. У статті виділено основні особливості технології та поняття, які теоретично та практично обгрунтовують використання BIM-технологій для управління будівельними проектами в складі державних цільових програм.
Визначено необхідність використання BIM-технологій для функціонування будівельного кластеру на
основі державно-приватного партнерства.
Проаналізовано особливості формування інтеграційних об'єднань та основи формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління та інтеграції підприємства. Сформовано технологію управління потенціалом будівельного кластеру, який базується на державно-приватному партнерстві. На сьогодні є необхідність впровадження нових оперативних систем управління та форм інтеграції, особливо в будівельній сфері. Великі компанії через свою складну структуру складно адаптуються
до змін, тому в сучасних умовах необхідністю є створення інтеграційних об'єднань невеликих та середніх
будівельних підприємств, яке функціонує на основі державно-приватного партнерства, так званих будівельних кластерів. Концепція створення будівельних кластерів передбачає те, що вони поєднують у
собі фінансові компанії, проектувальні компанії, інвестиційні компанії, всі ті підприємства, які необхідно залучати в реалізації життєвого циклу будівельних проектів в складі державних цільових програм.
Обов'язковою умовою функціонування будівельного кластеру є нові форми організації взаємодії між учасниками об'єднання, наприклад, підписання єдиного договору про партнерство замість численних договорів про виконання робіт, а також застосування до організації та управління життєвим циклом будівельно-інвестиційних проектів нових BIM-технологій.
Автором пропонується нова форма формування життєвого циклу проектів, у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером, структура якого функціонує згідно з принципом
державно-приватного партнерства, поєднує в собі сучасні тенденції виробничих та організаційних структур, інвестиційної діяльності і має характеристики девелоперської компанії, інвестиційної компанії, фінансової організації та компанії, яка відповідає за впровадження проектів та програм.
In the article the technology of management potential of a construction cluster in the part of forming the life
cycle of investment and construction projects of state target programs is considered. The article highlights the
main features of technology and concepts that theoretically and practically justify the use of BIM-technologies
for managing construction projects within the state target programs. The necessity of using BIM-technologies
for functioning of a construction cluster on the basis of public-private partnership is determined.
The peculiarities of formation of integration associations and the basis of formation of organizational and
economic mechanism of corporate governance and enterprise integration are analyzed. The technology of building
cluster potential management technology based on public-private partnership is formed. Today there is a need
to introduce new operational control systems and forms of integration, especially in the construction sector.
Large companies, due to their complex structure, are difficult to adapt to changes, therefore, in modern conditions,
the creation of integration associations of small and medium-sized construction companies, which operates on
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the basis of public-private partnership, so-called building clusters, is a necessity. The concept of building clusters
is that they combine financial companies, design companies, investment companies, all those enterprises that
need to be involved in the implementation of the life cycle of construction projects as part of government targeted
programs. A prerequisite for the functioning of the construction cluster is the new forms of organization of
interaction between the members of the association, for example, the signing of a single partnership agreement
instead of numerous contracts for the execution of works, as well as application to the organization and
management of the life cycle of construction and investment projects of new BIM-technologies.
The author proposes a new form of life cycle development of projects, consisting of state target programs
implemented by a construction cluster, whose structure operates in accordance with the principle of publicprivate partnership, combines modern trends in production and organizational structures, investment activities
and has the characteristics of a development company, investment company, a financial institution and a company
responsible for implementing projects and programs.
Ключові слова: будівельний кластер, потенціал, інвестиційно-будівельні проекти, BIM-технологія.
Key words: construction cluster, potential, investment-building projects, BIM-technology.
ВСТУП
Глобальні зміни в економіці та перманентні кризові
явища ведуть до необхідності оновлення діяльності будівельних підприємств таким чином, щоб вони швидше
реагували на ці зміни. Зміни стосуються перш за все
створенням нових технологій, ускладненням ринків та
їх зростанням, збільшенням конкуренції на ринку, створенням нової техніки та матеріалів. Форми управління,
які були успадковані від минулого століття вже не витримують конкуренції, бо є немобільною з складною
структурою і організацією, тому і потребують суттєвого реформування.
У роботі [1] описано особливості формування інтеграційних об'єднань, що може бути в основі організації
будівельних кластерів. У роботах [2—4] описані теоретичні та методологічні основи формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління та інтеграції підприємств. Важливим у процесі
інтеграції є те, що приєднання стейкхолдерів до складу
створених раніше будівельних кластерів пов'язана з врахуванням інтересів всіх членів інтеграційного об'єднання. Такі об'єднання повинні жорстко діяти відповідно
до спільної партнерської угоди. Мають використовуватися сучасні технології проектування та організації будівництва, зокрема BIM-технології. В роботах [5—6]
описані методи управління в мультиагентних системах.
У роботах [7—9] розглянуто методи теорії ігор, які обгрунтовують діяльність регіональних будівельних кластерів. Процеси створення складних інтеграційних
об'єднань підприємств типу будівельного кластеру описано в роботі [10].
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розгляд технології управління потенціалом будівельного кластеру для формування
життєвого циклу будівельних проектів у складі державних цільових програм. Виділення основних складових
технології та ключових понять, які забезпечують теоретично та практично використання BIM-технологій для
управління інвестиційно-будівельними проектами.
Технології управління потенціалом будівельного
кластеру для реалізації життєвого циклу будівельних
проектів у складі державних цільових програм.
Сформуємо технологію управління потенціалом
будівельного кластеру, який базується на державноприватному партнерстві. Ця технологія має в своїй складовій:
1. Основоположні позиції заснування та функціонування будівельних кластерів, а також особливості
реалізації життєвого циклу інвестиційно-будівельних
проектів цільових програм.
2. Визначений принцип створення структури будівельного кластеру та кількість рівнів стратифікації операційної системи кластеру;
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3. Визначення розуміння інвестиційно-будівельного проекту та його життєвого циклу.
Історично склалося, що більшість підприємств, зокрема будівельної галузі, поділяються на стратегічні
підрозділи, кожен з яких визначає ті господарські потреби, які забезпечують якісне формування життєвого
циклу інвестиційно-будівельного проекту. Стратегічні
підрозділи, як правило, зорієнтовані на власні ринки,
мають власних клієнтів і конкурентів. Одним з типів
стратегічних підрозділів є проектні команди, як інтегруються до складу будівельного кластеру на різнях його
рівнях.
Для організації життєвого циклу будівельних проектів цільових програм в рамках будівельного кластеру
необхідно раціонально організувати цикл інвестиційнобудівельного проекту. Для організації циклу інвестиційно-будівельних проектів треба врахувати такі особливості:
1. Необхідність організації інтегрованості з системою менеджменту кожного з підприємств, що включені
до будівельного кластеру.
2. Необхідність формування загального підходу до
прийняття рішень, що може поширюватися на одразу
кілька споріднених підприємств будівельного кластеру.
3. Погодження стратегії розвитку будівельного кластеру з усіма партнерами. Це погодження має бути прийняте документально і прописане, наприклад, у партнерській угоді між учасниками інтеграційного об'єднання.
4. Можливість варіювати прийняті рішення. Така
позиція визначається рішеннями, які можуть бути перевірені або наслідки яких розраховані на основі математичних та економічних моделей і методів.
5. Необхідність формування фінансової стійкості
будівельного кластеру в цілому та врахування фінансових зобов'язань і потреб всіх учасників кластеру в комплексі. Для оцінювання фінансового стану будівельного кластеру розробляються відповідні моделі розрахунку фінансового потенціалу.
6. Завданням будівельного кластеру є забезпечення
максимізації ринкової вартості, що позитивно розцінюється учасниками кластеру.
Інвестиційно-будівельний проект як система складається з таких складових:
1. Складова планування.
2. Складова виконання.
3. Складоваотримання результату.
Складова планування складається з визначення інвестиційного задуму, формування стратегії реалізації
інвестиційно-будівельних проектів, створення вимог та
формування необхідного забезпечення до організації та
реалізації проектів, оцінювання результатів проекту
переліку завдань, які перед проектом ставилися, розробка стратегії тощо.
Складова виконання передбачає реалізацію проекту з урахуванням факторів зовнішнього середовища, що
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здійснює вплив на виконання проекту, а також забезпечення координацію необхідних дій усіма залученими
учасниками будівельного кластеру в цьому напрямі.
Складова отримання результату передбачає, що результат від реалізації інвестиційно-будівельного проекту цільових програм має бути побудована споруда або
будівля, здана замовнику та мають бути проведені всі
остаточні фінансові розрахунки з усіма партнерами, які
були задіяні в реалізації проекту.
Розглянемо такі етапи циклу:
1. Підготовча. Передбачає формування якісної політики будівельного кластеру з метою залучення до нього нових інвесторів. На цьому етапі відбувається:
— оцінювання можливих стратегій розвитку кластеру і їх узгодження;
— формування задуму, а також загальної концепції
для інвестиційно-будівельних проектів, які реалізуються
будівельними кластерами;
— встановлення цілей та завдань інвесторів або замовників, визначення вимог до проекту тощо;
— загальне оцінювання проекту, вимоги щодо кадрового забезпечення, особливостей ресурсів, технікоекономічні та фінансові обгрунтування;
— формування кінцевого бізнес-плану, узгодження йоговсіма сторонами;
— формування інвестиційного портфелю, аналіз всіх
проектів, які можуть бути до нього залучені;
— створення команди проекту та проведення тендерів на закупівлю обладнання та необхідних матеріалів
для реалізації проекту.
— формування кошторисної документації та затвердження остаточного бюджету всього проекту.
2. Будівництво.Етап передбачає такі складові:
— підготовка території під будівництво;
— виконання будівельно-монтажних робіт, що визначається затвердженим кошторисом проекту, закупівля необхідного обладнання та матеріалів відповідно до
проведених тендерів;
— здача об'єкту.
3. Експлуатація.
Для формування ефективної роботи будівельного
кластеру важливо враховувати ресурсний потенціал
суб'єктів кластеру. Ресурсний потенціал суб'єктів будівельного кластеру враховує:
1. Процеси формування основних фондів та нарощування потужностей.
2. Єдність наукової та проектної організації будівництва, власне будівництва та експлуатації.
3. Цикл, який забезпечує виконання інвестиційнобудівельних проектів.
4. Капітальні вкладення.
Отже, описаний цикл є обігом капітальних вкладень
з врахуванням таких обов'язкових складових:
1. Організація управління змінами системи інвестування та реалізації проектів будівництва.
2. Врахування обмежень при реалізації інвестиційно-будівельних проектів, зокрема часових та ресурсних.
Важливо, щоб за визначений при формування проектної документації терміни, які оговорені та затверджені
замовником, були витримані, тобто щоб об'єкт будівництва був вчасно зданий.
3. Врахування об'єктивності, раціональності та унікальності інвестиційно-будівельного проекту за структурою та кошторисом, інтенсивністю інвестування та
особливими вимогами до інвесторів.
4. Виявлення унікальності проекту за технологічними ознаками, зокрема проект передбачає будівництво
об'єкта, що має вигідне розташування, має комерційну
цінність, тобто є привабливим для існуючих та потенційно нових інвесторів.
5. Проект має бути комплексним, має враховувати
всі фактори і внутрішні, і зовнішні в процесі організації
будівництва.
6. Особливості організаційного забезпечення.
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7. Особливості юридичного забезпечення.
8. Принцип відповідальності. Важливо, щоб всі деталі і етапи реалізації інвестиційно-будівельного проекту виконували з особливою відповідальністю і зосередженням.
Цикл в реалізації інвестиційно-будівельного проекту в рамках будівельного кластеру передбачає, щоб
організації-замовнику, інвестору та виконавцям проекту на етапі формування інвестиційного задуму та створення кошторису проекту з обгрунтуванням бізнес-плану треба виконати такі кроки:
1. Визначити основні критерії реалізації інвестиційно-будівельного проекту та шляхи відхилення проекту
в разі неналежності його виконання.
2. Оформити команду проекту, а також встановити
обов'язки кожного члена команди.
3. Реалізувати проект будівництва або проектування, а також здати об'єкт замовнику і його експлуатація.
Технологія, яка дозволяє організувати раціональну
роботу будівельного кластеру на основі державно-приватного партнерства складається з таких ключових етапів:
1. Оформлення будівельного проекту або інвестиційної програми відповідно до договору про партнерство між членами будівельного кластеру з врахуванням
розподілу ресурсів, компетенцій та розподілу вигід.
2. Якщо структура будівельного кластеру дозволяє
і якщо є необхідність в залученні нових стейкхолдерів
для реалізації проекту, то наступним етапом є пошук
концесіонерів, кредиторів інвестиційно-будівельного
проекту. Залучення нових стейкхолдерів та інвесторів
відбувається тільки в рамках оформленої партнерської
угоди з врахуванням інтересів існуючих членів будівельного кластеру.
3. Формування координаційного центру проекту з
залученням до нього представників всіх учасників будівельного кластеру, що забезпечує прозорість контролю за виконанням проекту.
4. Формування та затвердження стратегії розвитку
проекту в будівельному кластері, зокрема затвердження дорожньої карти проекту. Розрахунок показників
KPI, проведення SWOT-аналізу.
5. Розподіл спеціалістів до відповідних компетентнісних груп та створення команди проекту.
6. Визначення основного виконавця проекту, погодження його з координаційним центром, укладання контрактів та юридичне оформлення взаємовідносин між
замовником та виконавцем або виконавцями проекту
будівництва.
7. Вибір генерального проектувальника або організації, яка здійснюватиме проектування проекту.
8. Створення комплексу інструментів та програм для
оцінювання та організації управління потенціалом будівельного кластеру та окремого інвестиційно-будівельного проекту.
9. Організація поточної загальної та кінцевої оцінки проекту в будівельному кластері. Інструменти та
формування плану заходів для цієї оцінки розробляються відповідальними команди проекту і можуть реалізуватися визначеними учасниками будівельного кластеру
(внутрішня оцінка) або шляхом залучення зовнішніх
евалюаторів (зовнішня оцінка). Оцінка проводиться аналітичними інструментами строго до визначеного регламенту. Оцінюється в першу чергу бізнес-план та бюджет. Діагностика потенціалу будівельного кластеру та
окремих проектів також передбачає оцінку концепції
проекту, що може скоригувати його для отримання максимальної фінансової вигоди.
10. Вибір субпідрядників та постачальників інвестиційно-будівельного проекту. Якщо є необхідність, необхідно провести тендерні процедури для закупівлі обладнання, матеріалів тощо.
11. Підготовка до будівництва, підготовка території
до будівництва відповідного об'єкту з врахуванням
проектної документації.
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12. Будівництво об'єкту та проміжний контроль всіх
етапів будівництва зі звітністю координаційному центру будівельного кластеру.
13. Введення об'єктів будівництва та за необхідності
доопрацювання недоліків, які визначає замовник з врахуванням проектної документації.
14. Експлуатація об'єктів будівництва відповідно до
партнерської угоди будівельного кластеру та у відповідності з формою державно-приватного партнерства
отримання державою роялті та паушальних платежів.
Передача збудованого об'єкту в державну власність або
у власність замовника відповідно до партнерської угоди.
Будівельний кластер як система суб'єктів для виконання мети інвестиційно-будівельного проекту має забезпечувати такі функції:
1. Розробка концепції інвестиційно-будівельного
проекту цільових програм, планування виконання
проекту відповідно до інвестиційного задуму.
2. Виконання завдань проекту.
3. Створення програмного, методичного та інформаційного забезпечення, яке забезпечує аналіз, контроль виконання проекту на всіх його етапах. Створення
та використання економіко-математичних моделей і
методів для проведення розрахунків та планування
реалізації проекту.
4. Відбір проектувальників, виконавців, постачальників, координація їх дій. Проведення за необхідності
тендерів на закупівлю матеріалів і обладнання.
5. Забезпечує розподіл ресурсів, прийняття раціональних оперативних рішень для реалізації проекту.
Важливо, щоб всі дії будівельного кластеру та координаційного центру інвестиційно-будівельного проекту цільових програм визначені партнерською угодою.
Запропонована технологія в діяльності будівельного
кластеру ефективно організовує необхідні бізнес-процеси на основі державно-приватного партнерства.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Розроблена технологія управління потенціалом будівельного кластеру в частині формування життєвого
циклу інвестиційно-будівельних проектів державних
цільових програм. Ця технологія включає ряд етапів, що
починаються з формування інвестиційного задуму до
підведення результатів впровадження в будівельному
кластері принципів державно-приватного партнерства.
Основними етапами в цій технології є:
— формування будівельного кластеру та залучення
до нього нових стейкхолдерів таким чином, щоб максимально врахувати інтереси та фінансові і репутаційні
вигоди всіх члені кластеру;
— формування стратегії розвитку будівельного кластеру та команд проектів;
— формування бюджетного, оперативного, кадрового контролю виконання інвестиційно-будівельних
проектів будівельним кластером.
Формування та забезпечення ефективного функціонування будівельного кластеру з застосуванням розробленої технології є запорукою успішного впровадження будівельних проектів з мінімальним ризиків, оскільки будівельний кластер функціонує на основі державно-приватного партнерства. Також важливим є
оформлення партнерства документально з врахуванням
нових технологій, зокрема BIM-технологій, сучасних
матеріалів тощо.
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NON-TARIFF REGULATION AS AN IMPORTANT MECHANISM FOR PROVIDING CUSTOMS
INTERESTS OF THE STATE

У статті розглянуто сутність нетарифного регулювання як важливої складової забезпечення митних
інтересів держави. Здійснено аналіз, на основі чого виокремлено перелік проблемних питань, що пов'язані з практично-прикладними аспектами провадження нетарифного регулювання, а також відображено його взаємозв'язки із ефективністю забезпеченням митних інтересів держави. Досліджено основні
мотиви застосування нетарифних заходів, серед яких виокремлено: економічні, політичні, екологічні,
суспільні, культурно-історичні. Встановлено, що засобами нетарифного регулювання держава впливає
на забезпечення митних інтересів у різних сферах: державна безпека, екологічна, інформаційна, науково-технологічна та інвестиційно-інноваційна тощо. Проведено порівняльний аналіз використання методів нетарифного регулювання передовими країнами світу. Зроблено висновок, що заходи нетарифного регулювання у національній системі державного регулювання економіки є дієвими та важливими механізмами, що виконують широкий спектр завдань від протекціоністсько-контролюючих до стимулюючих, при цьому забезпечуючи широке коло митних інтересів держави на зовнішній та внутрішній арені.
The article considers the essence of non-tariff regulation as an important component of ensuring the customs
interests of the state. An analysis was carried out on the basis of which the list of problematic issues related to
the practical aspects of the implementation of non-tariff regulation was singled out, as well as its interrelations
with the efficiency of ensuring the customs interests of the state. The main motives of the use of non-tariff
measures, among which are distinguished: economic, political, ecological, social, cultural-historical, are
investigated. It was established that the means of non-tariff regulation of the state affect the provision of customs
interests in various spheres: state security, ecological, informational, scientific-technological and investmentinnovation, etc. A comparative analysis of the use of non-tariff regulation methods in leading countries of the
world was conducted. It has been established that a number of factors that weaken the domestic position of the
efficiency of the implementation of non-tariff regulation, cause a number of internal institutional imbalances,
lead to manipulations with permits and make some inconveniences within the framework of the resumption of
foreign economic activity by entities of management. Attention is drawn to the low level of automation and
digitization of information in the system of circulation and documentation of a number of institutions that carry
out non-tariff regulation. It is concluded that non-tariff regulation measures in the national system of state
regulation of the economy are effective and important mechanisms that perform a wide range of tasks from
protectionist-controlling to stimulating, while ensuring a wide range of customs interests of the state on the
external and internal arena. The strategic and operational-tactical tasks of the state authorities, within the
framework of protecting customs interests by the mechanisms of non-tariff regulation, are determined, which
will help to improve the complex approach of the operational response to the variability of the foreign economic
situation and the efficiency of ensuring customs interests.
Ключові слова: митні інтереси, державне регулювання, нетарифне регулювання, методи нетарифного регулювання, технічні бар'єри.
Key words: customs interests, state regulation, non-tariff regulation, methods of non-tariff regulation, technical
barriers.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лібералізація кордонів та зміна економічної парадигми взаємовідносин між суб'єктами господарювання
є одними із головних викликів ХХІ ст., що постали пе-
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ред розвинутими країнами світу. За сучасних умов, нарощування економічного потенціалу держави лежить у
площині пошуку та ідентифікації новітнього державного інструментарію вирішення екзогенних та ендогенних
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дисбалансів, перегляду концептуальних основ його використання в ринкових умовах за для встановлення балансу між фіскально-контролюючою та регулюючо-стимулюючою функціями держави.
У такому контексті серед засобів та механізмів державного регулювання економічних процесів чільне
місце відводиться механізмам нетарифного регулюванню як важливим детермінантам забезпечення митних
та національних інтересів держави, що, з однієї сторони, здатні позитивно впливати на зовнішню торгівлю забезпечуючи її зростання, сприяти розвитку експортного потенціалу країни, підвищувати захист
вітчизняного товаровиробника та якість імпортованої
продукції, з іншої — є факторами протекціоністського характеру, які вцілому здійснюють негативний вплив
на розвиток міжнародної торгівлі у розрізі застосування різного роду обмежень, деформації структурної
кон'юнктури торгівлі, додатковому фіскальному навантаженні тощо.
У цьому контексті роль та використання заходів нетарифного регулювання є одним із важливих механізмів підвищення конкурентоспроможності держави у площині як захисту митних інтересів, так і стимулювання зовнішньоекономічної активності, що робить
тему обраного дослідження актуальною та своєчасною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку та провадження нетарифного
регулювання надається значна увага серед зарубіжних
та вітчизняних науковців, серед яких варто виокремити
І. Бережнюка, Р. Болдвіна, О. Гребельника, І. Дюмулена,
О. Єгорова, Т. Мельника, В. Орлову, П. Пaшка, Л. Пісьмаченко, В. Чайковську та ін.
Проте, незважаючи на вагомий доробок зазначених
вище науковців, варто констатувати, що все ж найбільш
грунтовно окресленими залишаються науково-методологічні аспекти досліджуваної проблематика, водночас
значно менша увага приділена її теоретико-прикладним
нюансам. З огляду на що, більш ретельного висвітлення
потребують системно-функціональні питання реалізації
нетарифного регулювання в сучасних умовах, з виокремленням проблемних аспектів, що впливають на
ефективність державного регулювання захисту митних
інтересів держави.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системно-функціональний аналіз
здійснення нетарифного регулювання в Україні та відображення сутнісних взаємозв'язків його впливу на забезпечення митних інтересів держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Нетарифне регулювання — непересічна та багатогранна категорія як з позиції теоретиків-практиків,
так і з позиції провадження державного регулювання. На думку багатьох дослідників [1—5], сутність зазначеної категорії зводиться до використання державою регулятивних важелів впливу, окрім тарифів, на
здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою
досягнення певного позитивного ефекту чи їх сукупності. Проте сутнісна характеристика, діапазон застосування та методологічний вимір окресленого впливу є предметом постійних та гострих наукових дискусій.
У дослідженні ми не ставимо за мету охопити увесь
спектр складних, багаторівневих та методологічно-концептуальних аспектів, що пов'язані з провадженням нетарифного регулювання та отримати чіткі, одностайні
відповіді, адже в рамках цієї роботи це неможливо. Проте вважаємо, що об'єктивного аналізу потребує виокремлення проблемних питань, що пов'язані з практич-
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но-прикладними аспектами провадження нетарифного
регулювання, а також відображення їх взаємозв'язку із
ефективністю забезпеченням митних інтересів держави.
Підвищений інтерес до нетарифного регулювання можна порівняти з пошуко м емерджентних
ефектів в рамках відцентрових та доцентрових форм
прояву інтеграційних тенденцій країн, де "доцентрова — прагнення міжнародних організацій до більш
тісної співпраці з СОТ, відцентрова — намагання
зберегти автономність та вплив у сферах своєї компетенції" [1, с. 9].
Таким чином, держави намагаються захистити свій
митний кордон та власну ідентичність, підлаштовуючись
під глобальну інституціональну інфраструктуру міжнародної системи взаємозв'язків в правочинний спосіб.
Адже виконання країнами прийнятих на себе зобов'язань, взятих в рамках діяльності в СОТ, та з огляду на
позицію інтернаціональних інституцій, таких як ВМО,
ГАТТ/СОТ, МВФ, Світовий банк, ООН (ЮНКТАД), що
пропагують ліквідацію економічних бар'єрів в рамках
провадження митно-тарифної політики та повну лібералізації зовнішньоекономічних відносин в глобальному масштабі, обумовлює пошук нових форм захисту
національної безпеки.
Так, О. Дем'янюк пояснює та взаємопов'язує активізацію інтересу до нетарифних заходів на сучасному
етапі розвитку з:
— діяльністю Світової організації торгівлі щодо скорочення ставок мит та поступову їх ліквідацію за окремими товарними групами;
— застосуванням на двосторонньому, регіональному та багатосторонньому рівнях режиму найбільшого
сприяння процесів, пов'язаних з встановленням, відміною чи пільгами щодо мит;
— поширенням у світі преференційних угод;
— функціонуванням інтеграційних угруповань, які
(як мінімум) поступово усувають мита у взаємній
торгівлі, що позначається на загальному зниженні рівня
митно-тарифного регулювання у світі [2, с. 94].
На думку В. Олефіренко саме "значне зниження
рівня тарифних ставок і зв'язування тарифів 161 країною світу обумовили появу в глобальній торговельній
системі більш латентного, гнучкого та дієвого протекціонізму, основу якого складають нетарифні методи регулювання, що постійно модифікуються та ускладнюються і становлять головну проблемну сферу багатосторонніх переговорів у Світовій організації торгівлі"
[1, с. 1].
У країнах Європейського союзу використання
нетарифних заходів трактується як "будь-які дії,
окрім тарифів, що перешкоджають вільному потоку
міжнародної торгівлі" [3, с. 245] та зводиться до використання у дворівневому форматі, перший — перешкоди на рівні держав-членів, другий — бар'єри
на рівні ЄС.
Прикладами таких бар'єрів є кількісні обмеження, тарифні квоти, добровільні обмеження експорту,
упорядкований маркетинг, експортні субсидії, державні закупівлі, ліцензування імпорту, антидемпінгові/компенсаційні мита та технічні бар'єри в торгівлі
[4, с. 146].
Також "до категорії нетарифного регулювання зазвичай зараховують різні заходи фінансової, технічної,
адміністративної, кредитної й торговельної політики як
свідомо скеровані на регулювання зовнішньої торгівлі
(заборони, квотування, ліцензування), так і призначені
для інших цілей впливу на зовнішню торгівлю (наприклад, санітарні, ветеринарні й фітосанітарні обмеження)"
[5, с. 25].
Взаємозалежність між ефективністю захисту митних інтересів та провадженням нетарифного регулювання закріплена як у нормативно-правових актах Митного кодексу України (статті 4, 7, 36, 71 та ін.) [6], Закону
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ДІЯЛЬНОСТІ

МИТНІ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ
Рис. 1. Забезпечення митних інтересів у рамках використання методів
нетарифного регулювання

України Про зовнішньоекономічну діяльність [7], так і
простежується в низці казуальних взаємозв'язків, серед яких:
— по-перше, нетарифні методи вирішують практично однаковий спектр завдань, що і митно-тарифні, слугуючи певною альтернативою тарифам, що простежується у забезпеченні таких митних інтересів як наповнення дохідної частини державного бюджету та захисті вітчизняного товаровиробника шляхом регулювання експортно-імпортних операцій;
— по-друге, митні органи відіграють суттєву роль у
системі нетарифного регулювання, оскільки вони виконують контролюючу функцію даних заходів, особливо
стосовно митного оформлення і митного контролю [5,
c. 24].
— по-третє, повноцінне забезпечення митних інтересів в економічній, інформаційній, інвестиційно-інноваційній та науково-технологічній сферах можливе
лише за рахунок комплексного поєднання митної справи, митно-тарифного та нетарифного регулювання в
частині застосування заходів: протидії щодо критичної
залежності національної економіки від кон'юнктури
зовнішніх ринків і низьких темпів розвитку внутрішнього ринки; упередження недостатніх темпів відтворювальних процесів та подолання структурних деформацій
в економіці; проведення аналізу та сприяння забезпечення економічної незалежності України від зростання
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки; усунення диспропорцій та дисбалансів нераціональної структури експорту, створення інтерактивної
он-лайн системи документообігу, щодо обміну даними,
інформацією та документами з іншими державними
органами та країнами партнерами тощо [8, с. 30—31].
Серед основних мотивів застосування нетарифних
заходів окрім економічних, варто виокремити й низку
інших, серед яких політичні, екологічні, інформаційні,
суспільні, культурно-історичні тощо. Так, уміло оперуючи засобами нетарифного регулювання держава впливає на забезпечення митних інтересів в різних сферах:
— державна безпека (боротьба із поширенням корупції в митних органах, зрощення бізнесу і політики,
організованої злочинної діяльності, незаконного вве-
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зення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і
засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів та поширення міжнародного тероризму);
— екологічна (захист від неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб,
небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів
тощо);
— інформаційна (створення інтерактивної он-лайн
системи документообігу щодо обміну даними, інформацією та документами з іншими державними органами та
країнами партнерами, в частині унеможливлення порушень законодавства);
— науково-технологічна та інвестиційно-інноваційна (сприяння захистові прав інтелектуальної власності,
створення умов для активізації розвитку економічних
суб'єктів, вітчизняного науково-технічного й інноваційного потенціалів, підвищення конкурентоспроможності національної економіки)
— суспільні, культурно-історичні (недопущення ввозу продукції з низьким морально-етичним змістом, що
пропагує міжнаціональні конфлікти, сепаратизм, боротьба з вивозу культурних, історичних цінностей, пам'яток археології, творів мистецтв тощо).
Для цього в державних органів влади є цілий арсенал нетарифних засобів для реалізації поставлених
цілей, який схематично можна зобразити наступним
чином (рис. 1).
Низка держаних інституцій як Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство аграрної політики та продовольства, Національний банк, Державна
фіскальна служба, Державна служба експортного контролю тощо використовуючи різного роду важелі та
обмеження впливають на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вибудовуючи та розставляючи акценти
зовнішньо-торгівельної політики, яка у тісному взаємозв'язку з митною спрямовані на забезпечення митних
інтересів держави.
Обумовлене формує та визначає стратегічні та
оперативно-тактичні завдання органів державної влади [9, c. 188], в рамках захисту митних інтересів механізмами нетарифного регулювання, серед яких:
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Стан використання заходів нетарифного регулювання
передовими країнами світу у 2018 р.
Показники
Санітарні та фіто
санітарні заходи од.
Технічні бар'єри в
торгівлі од.
Антидемпінгові
заходи од.
Компенсаційні заходи
од.
Гарантійні заходи од.
Всього

Америка
од.
%
72
33

Китай
од.
%
55
42

Канада
од.
%
81
65

Країни*
Росія
Туреччина
од.
%
од.
%
10
53
11
20

Японія
од.
%
65
65

Франція
од.
%
1
10

109

50

65

50

34

28

3

16

35

64

35

35

8

90

22

10

8

6

5

4

5

26

6

11

–

–

–

–

17

7

1

0,5

4

3

–

1

1.5

–

–

–

–

–
220

–

2
131

1,5

–
124

–

1
19

2
55

3.5

–
100

–

–
9

–

5

Примітка: * Наведені відсоткові дані можуть мати похибку у 0,5% у зв'язку із заокругленням згідно з математичними правилами.
Джерело: розраховано автором на основі [10].

— захист митного кордону, економічного суверенітету, економічних та національних інтересів України;
— формування концепції і стратегії розвитку зовнішньоторговельних зв'язків та основних принципів торговельної політики;
— державне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, а також діяльності, що пов'язана з підтвердження відповідності товарів обов'язковим вимогам у
зв'язку з їх ввезенням в Україну і вивозом з України;
— встановлення відповідних вимог, критеріїв, обов'язків щодо безпеки навколишнього середовища, життя та здоров'я громадян, їх майна, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, державного майна, а також
життя або здоров'я тварин і рослин, товарів, транспортних засобів під час перетину митного кордону Україну
і провадження відповідних видів контролю за ними;
— визначення особливостей регламентації та встановлення порядку вивезення з України і ввезення в Україну небезпечних відходів, отруйних, вибухових речовин, наркотичних засобів, сильнодіючих, психотропних
речовин та їх прекурсорів, біологічно активних матеріалів тощо.
Проводячи аналогії використання нетарифного регулювання передовими країнами світу, варто констатувати, що основними нетарифними обмеженнями, які
застосовуються для регулювання надходження імпорту товарів у країни є технічні заходи (технічні бар'єри,
санітарні та фітосанітарні заходи). "На сьогодні близько 2/3 світової торгівлі регулюється саме технічними
бар'єрами, санітарними та фітосанітарними заходами
(індекс покриття світової торгівлі технічними бар'єрами становить 60%, санітарними та фітосанітарними заходами — 10%), а 25% світової торгівлі — нетехнічними
(ціновими та кількісними)" [1, с. 9—10]. Показовим у
цьому випадку є результати впроваджених заходів нетарифного регулювання передовими країнами світу у
2018 році, що відображено у таблиці 1.
У представленій таблиці серед нетарифних обмежень, які застосовуються країнами, домінуюча роль
відводиться тарифним бар'єрам в торгівлі та санітарним
і фітосанітарним заходам. Зокрема, сумарний показник
зазначених методів у загальній сукупності усіх засобів,
що застосовувалися в США становить 83%, у Китаї —
92%, у Канаді 93%, у Японії 100%. Основною первопричиною використання нетарифних заходів, а саме технічних бар'єрів у торгівлі та санітарних й фітосанітарних обмежень, є широкий спектр цілей та задач, який за
рахунок них досягається державами в регулятивно-управлінський спосіб.
Підмінюючи та видозмінюючи першопричини запровадження таких заходів, використовуючи як обгрунтування захист здоров'я населення, навколишнього середовища, флори і фауни країни, що дозволено в рамках міжнародних угод ГАТТ/СОТ, країни у правочинний спосіб безперешкодно зменшують кількість імпор-
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тованих товарів до країни забезпечуючи захист вітчизняного товаровиробника та зміцнюючи власні позиції
на міжнародній арені, а також убезпечують внутрішнього споживача від товарів, які не відповідають національним стандартам систем виміру та інспекції якості,
вимогам техніки безпеки, санітарно-ветеринарним нормам тощо.
Тобто тут варто говорити про "бажання захистити
внутрішній ринок та певною мірою укріпити власні позиції в міжнародній торгівлі під час кризових явищ у
міжнародній економічній системі, не викликаючи підозру інших країн стосовно справжніх цілей такого застосування і аргументуючи це захистом власного споживача" [11, с. 40].
Наприклад, "…в країнах ЄС набули широкого використання технічні бар'єри, які довели свою ефективність
у зовнішньоекономічному регулюванні. Активне використання цілого комплексу нетарифних заходів дозволяє ЄС здійснювати ефективний захист цих галузей,
незважаючи на практично повне усунення тарифних
бар'єрів у цих галузях відповідно до взятих ЄС зобов'язаннями за Угодами Уругвайського раунду СОТ" [4,
с. 149].
Середня тривалість антидемпінгових заходів у країнах ЄС становить 6—7 років, близько 12% антидемпінгових заходів залишаються чинними протягом більше
десяти років. Близько третини товарів, що підпадають
під антидемпінгові заходи в ЄС, — це хімічні речовини,
23% — кольорові метали, включаючи залізі сталь, 7% —
мінеральні продукти, 6% — текстильні вироби, одяг і
взуття. ЄС не підтримує кількісних обмежень на імпорт
з членів СОТ задля захисту вітчизняних виробників. Однак деякі продукти зі сталі з Росії та Казахстану, а також певні види текстилю з Білорусі і Корейської Народної Демократичної Республіки підлягають імпортним квотам [4. с. 147]. Проте для об'єктивності варто
зазначити, що не усі країни ЄС використовують важелі
нетарифного регулювання. Зокрема згідно з даними
"World Trade Organisation" за 2018 рік, такі країни, як
Німеччина, Болгарія, Польща, Словакія, жодним чином
не впливали на здійснення зовнішньоекономічної діяльності заходами нетарифного регулювання.
"Географічна структура зовнішньої торгівлі ЄС характеризується орієнтацією на торговельний обмін у
рамках регіону. На взаємну торгівлю країн-членів припадає майже 60% усього торговельного обороту, що є
наслідком, передусім, функціонування єдиного внутрішнього ринку, відсутністю тарифних і більшості нетарифних бар'єрів, застосування єдиних стандартів, узгоджених податків, єдиних правил конкуренції й єдиної
валюти" [12, с. 21], що не можна сказати про Україну.
Наша держава, незважаючи на, нині, обраний вектор
інтеграції, все ж залишається у стані, з якого важко
скласти враження про економічну доцільність обраного напряму руху. Європейський ринок завжди був при-
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Динаміка використання заходів нетарифного регулювання
в Україні за період 2010—2018 рр.
Показники
Санітарні та фіто
санітарні заходи
Технічні бар'єри в
торгівлі
Антидемпінгові заходи
Компенсаційні заходи
Гарантійні заходи
Спеціальні гарантії
Тарифні квоти
Експортні субсидії
Кількісні обмеження
Всього

2010
2

2011
7

2012
5

2013
2

Роки
2014
3

2015
3

2016
3

2017
–

2018
11

8

11

19

6

4

5

5

18

14

2
–
3
–
–
–
–
15

6
–
2
–
–
–
1
27

3
–
–
–
–
–
–
27

2
–
1
–
–
–
1
12

1
–
–
–
–
–
1
9

–
–
–
–
–
–
–
8

–
–
–
–
–
–
–
8

6
–
1
–
–
–
–
25

2
–
–
–
–
–
–
27

Джерело: складено та розраховано автором на основі [10].

вабливим для вітчизняного товаровиробника проте важко досяжним, з огляду на низку факторів, серед яких,
на нашу думку, ключовим залишається недостатня
підтримка вітчизняних експортерів.
Аналізуючи стан справ з провадження нетарифного регулювання в Україні, можна спостерігати
таку динаміку використання нетарифних заходів за
період з 2010 по 2018 роки, що представлена у таблиці 2.
Статистико-фактологічні дані таблиці 2 вказують,
що Україна є поміркованим ініціатором використання
важелів нетарифного регулювання. Так, сукупна їх
кількість у розрізі конкретного року не перевищує 27
одиниць. Домінуючими при цьому є заходи, що аналогічно застосовуються передовими країнами світу: технічні
бар'єри в торгівлі та санітарні й фітосанітарні методи.
Певним чином це пояснюється підписаною Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС, що передбачає проведення роботи щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, особливо в
частині застосування санітарних та фітосанітарних заходів.
При цьому простежується використання й інших
методів, серед яких антидемпінгові, гарантійні заходи
та кількісні обмеження, які мали місце практичного застосування у 2011, 2013—2014 рр. Разом з тим процес
нетарифного регулювання в Україні не є комплексним
та має ряд прогалин, що впливають на реалізацію його
ефективності. Під час застосування нетарифних заходів
регулювання країна повинна мати чіткий план, який, на
жаль, важко простежити в діях органів виконавчої влади. Адже застосування заходів нетарифного регулювання не позбавлені дуалізму. Протекціоністські дії можуть
як не принести бажаних ефектів, так і викликати аналогічну реакцію країн партнерів. Показовим є приклад із
запровадження додаткового імпортного збору в Україні
у 2015 р. терміном на 12 місяців згідно з Законом України Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про
тарифи й торгівлю 1994 р. [13].
Так, за результатами впровадження відповідного
заходу не вдалося позитивно вплинути на низхідні тенденції економічних процесів, а навпаки "за розрахунками ділових асоціацій, зниження реального ВВП України становило 6%, в результаті чого бюджет недоотримав близько 36 млрд грн сукупних податків" [14, c. 58],
що лише поглибило структурні диспропорції у розрізі
зменшення реального ВВП України; кон'юнктурних коливань ділового клімату, збільшення як внутрішніх, так
і експортних цін на продукцію, а також негативного
фіскального ефекту. Крім цього, держава отримала як
порцію критики передових країн світу (США, ЄС, Японія ), так і дзеркальні наслідки у вигляді зустрічних
санкцій. Зокрема "Республіка Узбекистан, яка з 20 червня 2015 року прийняла адекватну постанову, що передбачала введення з 1 липня 2015 року строком на 12 мі-
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сяців додаткового збору на імпортовані українські товари" [14, с. 55].
Подальші прорахунки органів державної влади є
неприпустимими та загрозливими, з огляду на низку
причин, однією з яких є продовження торговельної
війни з РФ та посиленням світової конкуренції за ринки збуту основних для України видів промислової продукції. Так, адекватної оцінки та реакції потребують дії
РФ та Євразійської економічної комісії, щодо обмеження транзиту та безмитного ввезення, а також запровадження імпортних мит на цілу низку української продукції, що вже мали надзвичайно негативний вплив на
українських виробників протягом 2016—2017 рр.
Водночас "у 2018 р. ситуація загострилася запровадженням США в березні імпортного мита на сталь у
розмірі 25 % та алюміній у розмірі 10 %, що стало сигналом для багатьох європейських країн щодо початку масштабних заходів із захисту власного ринку металопродукції та диверсифікації експорту. 26.03.2018 р. ЄС почав захисне розслідування щодо імпорту металопродукції, запровадивши з 19.07.2018 р. на 200 днів попередні заходи у вигляді глобальної тарифної квоти та
мита в розмірі 25 %. Туреччиною 27.04.2018 р. також
розпочато захисне розслідування щодо металопродукції, у т. ч. української. Крім того, Офіс торговельного представника США призупинив для частини українських товарів дію Генералізованої системи преференцій. Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів,
зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості та машинобудування 155. Закриття
країнами власних ринків загрожує Україні, з одного
боку, продовженням експансії іноземних виробників
(насамперед китайських та російських) на внутрішньому ринку, а з іншого — втратою ринків збуту та зниженням експортної активності національних виробників" [15, с. 68].
Послаблюють вітчизняні позиції ефективності реалізації нетарифного регулювання і ряд внутрішніх інституційних дисбалансів, серед яких варто виокремити наступні:
По-перше, видача дозвільної документації здійснюється фактично в паперово-ручному режимі та розпорошена між різного роду органами центральної виконавчої влади, що формують та реалізують відповідну
політику або ж їх структурними підрозділами в регіональних представництвах, що становить певні незручності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, бюрократизує процес та обумовлює низку маніпуляцій з
дозвільними документами на кшталт підробки сертифікатів, фальшування товаросупровідних документів
тощо.
По-друге, через велику кількість державних інституцій, що задіяні в даному роді діяльності, процес
визначення й формування лінії економічної доцільності та координаційної виваженості не позбавлений
статичності, трудомісткості та бюрократизму, що
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прямо впливає на рівень ефективності впроваджених
заходів;
По-третє, діяльність щодо об'єктивної та адекватної оцінки реалізованих заходів в рамках нетарифного
регулювання важко піддається прорахунку. На сьогодні
існуюча на державному рівні методика [16] оцінки ефективності провадження заходів нетарифного регулювання потребує корегувань та удосконалень в частині конкретизації та градації успішності реалізації заходу, встановлення суб'єктів та характеру відповідальності за негативний результат запровадженого акту, розкриття та
деталізації прогнозних методик тощо. Так, важким та
важливим залишається врахування: волатильності тенденцій внутрішнього середовища, ризиків та динаміки
зовнішньої кон'юнктури, що у геометричній прогресії
ускладнюють прогнозування порогових показників та
здійснення оцінки очікуваних ефектів.
По-четверте, застосування інструментарію нетарифного регулювання має ряд специфічних особливостей, що вимагають чіткості, комплексності, прогнозованості та контролю. Адже, даний вид державної діяльності дає можливість отримання як статичних, короткострокових результатів, так і динамічного прояву позитивної чи негативної маржинальності впроваджених
заходів у майбутньому. У зв'язку з чим базові прорахунки ефективності мають враховувати не лише набір
ризик-орієнтованих чинників але й фактор часу та ймовірну реакцію суб'єктів ЗЕД та міжнародної спільноти.
По-п'яте, при оголошеному курсі держави на діджиталізацію управлінської системи [17], готовність стану
низки державних інституцій, що задіяні в процесі нетарифного регулювання, до автоматизації та оцифровування інформації в системи обігу та супроводження
власної документації, а також представлення її в інтерактивному режимі, не відповідає вимогам сьогодення
та заслуговує як мінімум незадовільної оцінки. Дані
процеси перебувають або у стані погодження проекту
або тільки будуть ініційовані, а основне обгрунтуванням статичності процесу — відсутність коштів. Зокрема цей аспект ускладнює функціонування нещодавно
запровадженої системи єдиного вікна на митниці, а також роботу органів доходів та зборів по здійсненню
контролю та забезпеченню митних інтересів держави,
страждають від цього і митні інтереси суб'єктів ЗЕД. Як
наслідок, додаткові ризики у забезпеченні митних інтересів держави, посягання та недодержання конституційних прав суб'єктів господарювання.
По-шосте, "у контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС для вирішення економічних завдань
необхідно ухвалити низку законодавчих актів у транспортній галузі та внести зміни до Митного кодексу з тим,
щоби приєднатися до Конвенції ЄС про єдиний режим
транзиту та Конвенції про спрощення формальностей
у торгівлі товарами. "Слабкою ланкою" у виконанні умов
Угоди вже не перший рік залишається підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and
Acceptance of Industrial Goods — ACAA), — по суті Угоди про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів
відповідності на промислову продукцію (як це передбачено статтею 57 Угоди про Асоціацію). Для виконання
цього завдання Україна має насамперед ухвалити зміни
до законів про технічні регламенти й оцінку відповідності та про здійснення державного ринкового нагляду. Такі кроки дозволять українським товаровиробникам та експортерам почуватися на європейському ринку так само впевнено, як і на українському" [15, с. 387].
Зазначені проблемні аспекти впливають як на загальний економічний стан у країні, так і на забезпечення митних інтересів держави. Інертність, розбалансованість та відсутність єдиновекторності руху по досягненню конкретних цілей державних органів влади гальмують своєчасну реакцію на сьогоднішні виклики. "Крім
того, держава зазнає великих втрат у результаті неле-
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гального проникнення іноземних товарів через митний
кордон України з порушенням вимог чинного законодавства шляхом: використання фіктивних фірм; неповного декларування; заниження митної вартості; неправильної класифікації товарів; підробки сертифікатів
тощо" [18, с. 17].
У відповідному форматі першочерговими кроками
покращення ситуації, на нашу думку, є:
— кооперація зусиль державних інституцій та визначення головного регуляторно-координаційного
органу (наприклад, Міністерство економічного розвитку та торгівлі), що формуватиме основні напрями та механізми забезпечення митних інтересів в рамках провадження нетарифного регулювання;
— розробка єдиної інформаційної мережі між регуляторними органами державної влади для систематизації документарно-дозвільної бази нетарифних обмежень, а також її візуалізації в інтерактивному режимі
для покращення ділового середовища в рамках дебюрократизації;
— законодавчо закріплене підвищення відповідальності за розробку, моніторинг та контроль виконання
регуляторних процедур, що не мали жодного впливу або
вплинули негативним чином на економічну кон'юнктуру;
— подальша співпраця та налагодження консенсусу між представникам бізнес середовища та державними інституціями, у форматі публічних консультацій,
проведення різного роду опитувань, побудови оціночних рейтингів тощо, що сприятиме виявленню слабких
місць нетарифного регулювання та пошуку більш дієвих
інструментів державного впливу;
— удосконалення та оптимізація нормативно-правової бази регламентації застосування нетарифних заходів у частині забезпечення узгодженості вимог регуляторних процедур на всіх рівнях, а також законодавче
зобов'язання необхідності проведення кількісного аналізу витрат і вигод при прийнятті або корекції законодавчих актів;
— пришвидшення імплементації та гармонізації
Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі
товарами та Конвенція про єдиний режим транзиту; а
також Регламенту 608/2013 про митний контроль за
дотриманням прав інтелектуальної власності;
— подальше налагодження комунікаційної складової та автоматизація в рамках інформаційного обміну
із митними органами сусідніх країн, адже з семи країн,
з якими межує Україна повноцінний обмін митною
інформацією відбувається лише з двома з них (Молдова
в рамках автоматизованої системи PAIES, Білорусь
автоматизована система PRINEX), частковий обмін наявний з Польщею, пілотний проект запроваджується з
Угорщиною, тривають перемовини зі Словаччиною та
Румунією, призупинений діалог з РФ.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, варто констатувати,
що заходи нетарифного регулювання у національній
системі державного регулювання економіки є дієвими
та важливими механізмами, що виконують широкий
спектр завдань від протекціоністсько-контролюючих
до стимулюючих, при цьому забезпечуючи широке
коло інтересів держави (економічних, політичних, екологічних, суспільних, митних) на зовнішній та внутрішній арені. Водночас система нетарифного регулювання потребує удосконалень та взаємоузгоджень,
щоб повноцінно та оперативно реагували на мінливість
зовнішньоекономічної кон'юнктури та ефективно забезпечувати митні інтереси. У відповідному контексті
реалізація сформованих та виокремлених пропозиції,
на нашу думку, дозволить підвищити ефективність використання інструментів нетарифного регулювання та
сприятиме забезпеченню визначеного діапазону митних інтересів.
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FISCAL TRANSPARENCY AS AN INSTRUMENT FOR COUNTERING THE HYBRID WAR

У статті доведено, що фіскальна прозорість через зміцнення довіри до держави стає дієвим інструментом протидії гібридній війні РФ проти України. Реалізовано значний обсяг проектів, які продовжують розвиватися. Прозоре представлення фіскальних даних може сприяти боротьбі з корупцією та тіньовою економікою, оптимізувати процеси управління та контролю, підвищити справедливість фіскального перерозподілу, фінансово грамотно протидіяти популізму та пропаганді, зекономити ресурси, а також прискорити розвиток інформаційних технологій. Вищезазначене у сукупності буде вирішальними
перевагами України над країною-агресором. Важливим є підвищення інформаційної безпеки збереження, обробки та передачі даних державних та місцевих фінансових органів від можливих хакерських атак
та вірусів. Нагальним завданням є включення профільних IT-дисциплін у програми підвищення кваліфікації працівників публічного сектору.
Fiscal transparency is recognized as an essential element of effective fiscal management. The state owns the
largest amount of data, but not always able to use them. At the state level, an understanding of the importance of
data digitalization has been formed. Democratic policy of Ukraine is more flexible. Unlike the RF as aggressor,
our state is ready to provide more transparency for accountability by citizens. In response, it is also able to
respond more responsibly to relevant comments from civil society.
Fiscal transparency during the hybrid war has increased economic, political and social effects. The application
of the principle of transparency in the fiscal area creates an effective security instrument of a national scale.
Possibilities of using fiscal transparency instruments in countering the hybrid war outlines at six areas.
Fiscal transparency is a powerful instrument for combating the three major problems of the national economy
— corruption and the shadow economy, as well as (not) consciously inefficient use of resources (mismanagement)
that have made Ukraine vulnerable to the hybrid war. The most successful fiscal transparency projects are: the
Electronic VAT Administration System of the and the Single Public Register of Applications for VAT Refund,
Electronic Public Procurement System "ProZorro", the Single Portal on Public Spending "E-data". The indicator
of increasing fiscal transparency was the promotion of Ukraine in the international thematic rating "Open Budget
Index" during the period of the war.
In addition, a transparent presentation of fiscal data can optimize management and control processes, increase
the fairness of fiscal redistribution, counteract by financial literacy against populism and propaganda, save
resources, and accelerate the development of information technology. The foregoing in aggregate will be the
decisive advantages of Ukraine over the aggressor country.
Among the main challenges of fiscal transparency are weak staffing, programmatic and technical preparedness
of government bodies and insufficient data protection guarantees. It is important to increase the information
security of the storage, processing and transferring of data by central and local financial authorities from possible
hacker attacks and viruses. The urgent task is to include specialized IT disciplines in the training program for
public sector employees.
Ключові слова: фіскальна прозорість, гібридна війна, публічні закупівлі, відшкодування ПДВ, використання публічних коштів, внутрішньо переміщені особи, ветерани, фінансова грамотність, економія ресурсів,
інформаційні технології.
Key words: fiscal transparency, hybrid war, public procurements, VAT refunds, use of public funds, internally
displaced persons, veterans, financial literacy, resource saving, information technology.
ВСТУП
Гібридна війна стала найтяжчим випробуванням для
всіх складових національної безпеки України з часів
проголошення незалежності. Крізь призму всесвітньої
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історії військових конфліктів, збройна військова агресія РФ є нетиповою через асиметричний характер її викликів, ризиків та загроз. Поряд із ключовою військовою загрозою постають фінансова та інформаційна. У
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військовому потенціалі Україна подолати РФ навряд чи Базилюк Я.Б., Варналій З.С., Власюк О.С., Гладких Д.М.,
спроможна. Країна-агресор кількісно переважає ресур- Лондар Л.П., Собкевич О.В., Чеберяко О.В., Шемасами. Однозначної перемоги у гібридній війні, скоріш єва Л.Г., Юрків Н.Я. [4—8] та ін.
за все, не буде у жодної зі сторін. Перед Україною постає надскладне завдання вийти із гібридної війни сильМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
нішою у безпековому вимірі.
Метою статті є розгляд можливостей фіскальної
прозорості як дієвого інструменту протидії гібридній
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
війні РФ проти України. Публікація містить результати
Україна та глобальна спільнота п'ятий рік поспіль досліджень, проведених за грантом Президента Україшукають універсальні інструменти протидії гібридній ни за конкурсним проектом Ф75/28655 Державного
війні. Як і війна своєю гібридністю, інструменти для її фонду фундаментальних досліджень.
протидії можуть виявитися нетиповими для розв'язання військових конфліктів. Причому такі інструменти
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
водночас мають бути швидкими, ефективними та резульДОСЛІДЖЕННЯ
тативними. Тут можливо та доцільно протидіяти за всіма
Укладачі Оксфордського словника невипадково обсферами агресії одночасно. І таким універсальним прин- рали "пост-правду" словом 2016 р. Під ним розуміютьципом може стати прозорість. Зрештою, як влучно за- ся "обставини, за яких об'єктивні факти менше впливазначив голова корпорації Intel: "Дані — це нова нафта" ють на формування громадської думки, ніж звернення
[1]. Цей ресурс спроможний якщо не перемогти у до емоцій і особистої віри" [9]. На вибір експертів вплигібридній війні, то отримати вирішальну перевагу над нули події референдуму Brexit у Великій Британії та прекраїною-агресором, яка є однією з трьох світових на- зидентських виборів у США. Все частіше в світі дані
фто-гігантів. Прозорість даних може зміцнити довіру свідомо подаються без співставлення та/або поза кондо держави. Причому державні органи влади мають ста- текстом. Маніпуляції поширені у політиці, соціальних
вати флагманом, оскільки громадяни як платники по- мережах та ЗМІ. Кульмінацією стала гібридна війна РФ
датків та споживачі публічних послуг найчастіше стис- проти України.
каються з ними у повсякденному житті. Концентрація
З початком гібридної війни у 2014 р. Україна зазназусиль на розвиненні потенціалу фіскальної прозорості ла численних атак проросійських агентів впливу. Найє неочевидним, але виявляється дієвим інструментом більш вразливою є фінансова сфера, яка у значній мірі
протидії гібридній війні.
базується на довірі та очікуваннях економічних суб'єктів. Універсальною зброєю в інформаційній складовій
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ гібридної війни є логіка, всебічний аналіз та критичне
Фіскальна прозорість визнана найважливішим еле- мислення. Основою для їх застосування мають бути
ментом ефективного фіскального управління. Почина- надійні дані.
ючи з 1998 р., МВФ має тривалу історію встановлення
Держава володіє найбільшою кількістю даних, але не
стандартів фіскальної прозорості. Кодекс фіскальної завжди вміє їх використовувати. На початку 2018 р. Уряпрозорості МВФ (IMF's Fiscal Transparency Code) [2] є дом затверджено Концепцію розвитку цифрової екононайбільш широко визнаним міжнародним стандартом міки та суспільства України на 2018—2020 роки, яка осдля розкриття інформації про публічні фінанси
новними цілями цифрового розвитку визначила: прискоКодекс побудований навколо чотирьох принципів із рення економічного зростання та залучення інвестицій;
описом базових, добрих та передових практик фіскаль- трансформацію секторів економіки в конкурентоспроної прозорості. Так, по-перше, фіскальні звіти повинні можні та ефективні; технологічну та цифрову модернінадавати вичерпний, релевантний, своєчасний та досто- зацію промисловості та створення високотехнологічних
вірний огляд фінансового стану та результатів діяль- виробництв; доступність для громадян переваг та можності уряду. По-друге, бюджети та їхні основні бюд- ливостей цифрового світу; реалізацію людського ресуржетні прогнози повинні забезпечити чітке формулюван- су, розвиток цифрових індустрій та цифрового підприєня бюджетних цілей та політичних намірів уряду, а та- мництва. Отже, на державному рівні сформовано розукож комплексні, своєчасні і вірогідні прогнози розвит- міння важливості діджиталізації даних.
ку публічних фінансів. По-третє, уряди повинні розДемократична політика України є більш гнучкою. На
кривати, аналізувати та управляти ризиками для публі- відміну від країни-агресора РФ, наша держава готова начних фінансів та забезпечувати ефективну координацію давати більше прозорості для підзвітності та підконтприйняття фіскальних рішень у публічному секторі. По- рольності для громадян. У відповідь вона ж спроможна
четверте, доходи держави від діяльності з розвідки та більш чутливо реагувати на доречні зауваження з боку
видобутку природних ресурсів повинні збиратися, уп- громадянського суспільства.
равлятися та витрачатися відкрито і прозоро.
Фіскальна прозорість у період гібридної війни має
Згідно з першими 3-ома з 10-ти принципів Глобаль- посилений економічний, політичний та соціальний ефекної ініціативи фіскальної прозорості (Global Initiative ти. Політичний ефект полягає в оцінці управлінських
for Fiscal Transparency), кожен має право шукати, отри- дій, можливо, із подальшими кадровими рішеннями.
мувати та поширювати інформацію про фіскальну пол- Економічний ефект має включати підвищення ефективітику. Уряди повинні оприлюднювати чіткі та вимірні цілі ності бюджетних відносин відповідно до гібридних викдля сукупної фіскальної політики, регулярно повідом- ликів. Соціальний ефект полягатиме у забезпеченні
ляти про їх прогрес та пояснювати відхилення від планів. справедливості державної фінансової підтримки постГромадськості має бути представлена високоякісна раждалих громадян — внутрішньо переміщених осіб
фінансова та не фінансова інформація про минулу, те- (ВПО), ветеранів АТО/ООС — учасників бойових дій,
перішню та прогнозну фіскальну діяльність, результа- осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, їх
ти діяльності, фіскальні ризики, публічні активи та зо- сімей, а також постраждалих учасників Революції Гідбов'язання [3].
ності.
Україна впродовж 2012—2018 рр. реалізувала три
Застосування принципу прозорості у фіскальній
дворічні національні плани дій із впровадження глобаль- сфері створює дієвий безпековий інструмент національної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", які зас- ного масштабу. Можливості застосування інструментановані на принципах прозорості та підзвітності уряду рію фіскальної прозорості у протидії гібридній війні окгромадянам із використанням інноваційних технологій. реслюють шість напрямів:
Фінансові інструменти протидії гібридні війні,
1. Фіскальна прозорість є потужним інструментом
прискорення деокупації та реінтеграції анексованої АР боротьби з трьома основними проблемами національКрим, окупованих територій Донбасу досліджували ної економіки — корупцією та тіньовою економікою, а
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. ТОП-25 реалізованих реформ для фіскальної прозорості із застосуванням інформаційних технологій
у 2014—2018 рр. в Україні
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.

Назва інформаційної технології
Система електронного адміністрування ПДВ з оцінкою ступеня ризиків блокування
податкових накладних, прозора процедура бюджетного відшкодування ПДВ у
хронологічному порядку за єдиним та публічним Реєстром заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування https://www.minfin.gov.ua/reestr
Електронна система публічних закупівель «ProZorro» https://bi.prozorro.org/hub/,
Аналітика публічних закупівель «DoZorro» https://dozorro.org/
Єдиний веб-портал використання публічних коштів «E-data» https://e-data.gov.ua/, що
включає два портали https://spending.gov.ua/ про використання публічних коштів та
https://openbudget.gov.ua/ про виконання бюджетів всіх рівнів у рамках Інтегрованої
інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» та Пошуково-аналітична
система «007» https://www.007.org.ua/
Електронна торгова система «ProZorro.Продажі» https://bi.prozorro.sale/
Електронний кабінет платника податків https://cabinet.sfs.gov.ua/
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/
Електронне декларування майнових статків посадових осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування https://public.nazk.gov.ua/
Набори відкритих даних з фіскальної політики https://data.gov.ua/organization/derzhavnafiskalna-sluzhba-ukrayiny
Публікація Плану-графіку проведення документальних планових перевірок ДФС
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-robotiІнформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу
достовірності інформації, яка подається фізичними особами для отримання всіх видів
державних соціальних виплат (в т.ч. пільг, субсидій, пенсій та ін.) у Міністерстві
фінансів України
Система дистанційного казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів
коштів державного та місцевих бюджетів «Клієнт казначейства – Казначейство»;
Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів і державними цільовими фондами АС «Є-Звітність»
Громадські бюджети участі міст Київ, Дніпро, Львів, Тернопіль, Чернівці, Суми та ін.
Звіти про досягнення цільових значень Ключових показників ефективності роботи (KPI)
ДФС про забезпечення досягнення цільових значень
Електронні сервіси перевірки та моніторингу бізнес-партнерів ДФС України «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера», комерційні сервіси – «YouControl», «Opendatabot»,
«Contr Agent» та ін. http://sfs.gov.ua/businesspartner
Системи електронного документообігу у державних та місцевих фінансових органах,
між платниками податків з фіскальними та іншими контролюючими органами
Інформаційні технології в процесі реалізації
Єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»
Підключення державних фінансових органів до системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»
Автоматизація перевірки електронних декларацій державних службовців
Інформаційна система реєстрації та обліку новітніх моделей реєстраторів розрахункових
операцій (РРО, касових апаратів) та перевірки фіскальних чеків «E-Receipt»
https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check
Єдиний казначейський рахунок ДФС для сплати підприємствами митних платежів
Оснащення всіх митних пунктів пропуску повним комплектом сучасних технічних
засобів контролю: мобільними та стаціонарними сканерами для огляду вантажних
транспортних засобів та контейнерів, ваговими комплексами, детекторами різних типів,
електронними замками з функцією GPS - GSM навігації, системами фото- і відеоспостереження тощо
Оновлення профілів ризиків податкового та митного контролю
Взаємодія інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної
прикордонної служби України щодо обміну інформацією для запровадження спільного
митного та прикордонного контролю на пунктах пропуску
Розширення можливостей, в т.ч. інфраструктури, Контакт-центру ДФС, та
запровадження сучасних сервісів обслуговування клієнтів
Всеукраїнський громадський бюджет у складі Державного бюджету України

Джерело: тут і далі складено автором.

також (не)свідомою неефективністю використання ресурсів (безгосподарністю), які значною мірою зробили
Україну вразливою до гібридної війни. Найбільш успішні
досягнення реформ спираються саме на інформаційні
технології, які зробили бюджетні відносини більш прозорими, а отже — зрозумілими для широких кіл громадськості. Вони якщо не унеможливили, то істотно
звузили сферу потенційних зловживань. Більша
фіскальна прозорість підвищує довіру до держави.
Найбільш успішними проектами з фіскальної прозорості стали (табл. 1):
— Система електронного адміністрування ПДВ та
Єдиний публічний реєстр заяв на відшкодування ПДВ
ліквідували найбільшу корупційну схему.
— Система електронних публічних закупівель
"ProZorro" від початку свого існування по березень 2019 р.
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зекономила державі понад 76,3 млрд грн за рахунок
конкурентності тендерних процедур. Показово, що одним із перших на систему "ProZorro" перейшло Міністерство оборони України. Перспективним найближчим
часом є розширення сфери застосування "ProZorro" для
закупівлі житла військовослужбовцям на умовах пайової участі та на вторинному ринку. Збільшення прозорості потребують видатки оборонно-промислового
комплексу, за виключенням фінансування вітчизняних
розробок.
"Єдиний веб-портал "E-data" дозволяє громадянам
контролювати використання публічних коштів. Знаковою подією стало оприлюднення вперше в одному місці
у співставному вигляді всього набору показників виконання місцевих бюджетів всіх рівнів, у т.ч. постраждалого регіону Донецької та Луганської областей;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. ТОП-15 реформ у суміжних до фіскальної сферах із застосуванням інформаційних технологій
у 2014—2018 рр. в Україні
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назва інформаційної технології
Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб
Національна електронна система охорони здоров’я «eHealth» https://portal.ehealth.gov.ua/ Інформаційна система для
пацієнтів - сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних https://helsi.me/
Портал економічного та соціального відновлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України
http://portal.mtot.gov.ua/
Добровільна ініціатива широкого кола зацікавлених сторін - CoST (Construction Sector Transparency Initiative) для
забезпечення прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів
http://portal.costukraine.org/
Інформаційно-аналітична система обліку для адміністрування потреб ветеранів «Е-ветеран» для учасників бойових дій (в
процесі розробки)
Система електронних торгів арештованим майном «Сетам» з елементами технології блокчейн https://setam.net.ua/
Офіційний портал координації міжнародної допомоги України «Open Aid Ukraine» Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України http://openaid.gov.ua/
Єдина централізована інформаційна система управління соціальною підтримкою населення України «E-social» (в процесі
розробки)
Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні http://eiti.org.ua/
Інформація про стан субсидії в домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій
Міністерства соціальної політики https://subsidii.ioc.gov.ua/
Єдина державна електронна база з питань освіти Міністерства освіти і науки України
https://ez.osvitavsim.org.ua/
Єдиний державний портал адміністративних послуг https://poslugy.gov.ua/ та Портал державних послуг https://igov.org.ua/
Інтерактивні карти родовищ корисних копалин http://minerals-ua.info/
Актуальна карта руху громадського транспорту https://www.eway.in.ua/
Реєстр дозволів для переміщених осіб в районі проведення АТО https://urp.ssu.gov.ua/

— Електронний кабінет платника податків ДФС та
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України спростили спілкування громадян з фіскальними та
пенсійними органами через зменшення впливу людського фактору.
— Єдиний державний реєстр декларацій державних
службовців відкрили майнові статки для виявлення
фактів незаконного збагачення.
Звісно, кожен проект має особливості та проблемні
аспекти реалізації. Він не припиняє розвиватися для
покращення сервісу користувачів. Вагомою складовою
детінізації стало очищення банківської системи. Відзначається зменшення готівки в обігу із переходу на безготівковий розрахунок.
Індикатором збільшення фіскальної прозорості стало просування України у міжнародному тематичному рейтингу "Open Budget Index", яке припало саме на період
війни. За єдиною методологією рейтинг складається незалежними експертами раз на два роки за результатами
аналізу бюджетів 115-ти країн. На тлі деякого зменшення
середнього балу відкритості бюджету у світі, Україна демонструє стрімкий прогрес. Так, за підсумками рейтингу
кількість набраних балів із 100 можливих зросла з 46 у 2015 р.
до 54 у 2017 р., що на 18 позицій вище [10].
У період гібридної війни прозорість стала значущою
у суміжних до фіскальної сферах (табл. 2). Єдина інформаційна база даних про ВПО була запущена Міністерством соціальної політики у тестовому режимі з серпня
2016 р., а з жовтня 2016 р. — у повноцінному режимі.
До цього реєстр обмежувався регіональними форматами: кожен окремий орган соціального захисту адміністративно-територіальної одиниці мав свій реєстр. Працювали вони автономно, що унеможливлювало уявлення про загальну картину щодо кількості переселенців,
їх місця знаходження, реального стану виплат. Відтак
з'явилася можливість виявити переселенців, які були
внесені у реєстр у двох управліннях.
Нагальною вимогою часу є створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, що включатиме централізовані взаємопов'язані
між собою бази даних (реєстри) усіх категорій отримувачів соціальної допомоги від держави та реєстри надавачів соціальної допомоги. Таку систему доцільно створювати на базі найбільш повного та цілісного Реєстру
застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України "E-social", як очікуєть-
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ся, об'єднає в єдину інформаційну мережу близько 2,1
тис. установ та більше 3 тис. надавачів послуг. Система
для 46 тис. користувачів міститиме 187 ділових процесів.
Під час впровадження "E-social" повинна бути забезпечена інтеграція з 8 існуючими базами даних / інформаційними системами установ, зокрема Єдиним реєстром
учасників АТО Міністерства у справах ветеранів України.
Паралельно найближчим часом має бути створена
сучасна інтерактивна, комфортна та єдина Інформаційно-аналітична система обліку для адміністрування
потреб ветеранів "Е-ветеран". Тут кожний учасник
бойових дій отримає власний електронний кабінет та
можливість встановити відповідний мобільний додаток.
Вони нададуть можливість отримувати державні послуги та консультування в online-режимі, відстежувати статус розгляду власних документів, вступати в безпосередні комунікації з представниками міністерства та отримувати необхідну інформацію.
2. Оптимізація процесів управління та контролю.
Прискорити прийняття та якісно посилити обгрунтованість управлінських рішень має обробка великих обсягів даних. Важливо розвивати навички діагностування кризових явищ у фіскальній сфері на ранній стадії
через системність взаємозв'язків між подіями, діями та
явищами. Знання тенденцій із моніторингом їх відхилення надає можливість управляти гібридними ризиками.
Фіскальна прозорість має скорочувати лаг між виявленням проблем бюджетної політики, прийняття рішень їх
вирішення, впровадження та оцінки ефекту їх реалізації.
Поряд з оперативним управлінням не менш важливим
є ретроспективний контроль для оцінки своєчасності та
правильності управлінських рішень. В окремих випадках
має поставати відповідальність посадових осіб за дії або
бездіяльність перед суспільством. З протилежного перспективного боку важливим є аналіз сценаріїв для розробки стратегічного планування. Обробка великих даних
відкриває можливості для економіко-математичного моделювання прогнозування впливу рішень з фіскальної політики для економічної динаміки. Це додаватиме політичного тиску для проведення необхідних реформ.
Фіскальна прозорість розширює потенціал контролю. Так, наприклад, з вересня 2018 р. Державна аудиторська служба України розпочала моніторинг закупівель через власний електронний кабінет в системі
"ProZorro" на підставі даних автоматичного моніторингу ризиків. Разом з тим, проконтролювати використання кожної гривні органи державного фінансового кон-
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тролю, правоохоронні та антикорупційні органи у
повній мірі неспроможні. Їм на допомогу фіскальна прозорість відкриває більше можливостей для громадського контролю. Значна частина корупційних справ була
розпочата саме за поданням громадських активістів.
Вп'яте у 2018 р. проводився національний конкурс журналістських розслідувань та аналітичних досліджень "ЄРозслідування", який популяризує відкриті реєстри,
бази даних та е-сервіси з використання публічних
фінансів, а також сприяє підвищенню якості розслідувань з використанням відкритих даних.
3. Підвищення справедливості у фіскальному перерозподілі на перетині інтересів постраждалих у
гібридній війні громадян, регіонів та видів економічної
діяльності. Можуть з'являтися сумніви, що структура
формування доходів (передусім, оподаткування) та
здійснення видатків є справедливою та раціональною.
Фіскальна прозорість розкриває існуючі механізми перерозподілу для їх удосконалення:
— Між категоріями постраждалих громадян, зокрема забезпечення адресності державної соціальної
підтримки тим, хто її дійсно потребує. При цьому слід
уникнути шахрайств та зловживань. Таким інструментом став запущений Міністерством фінансів процес верифікації отримувачів всіх видів державних соціальних
виплат (табл. 1), який було розбудовано на основі інформаційної системи найбільш інноваційного націоналізованого АТ КБ "Приватбанк".
— Між державами, зокрема представлення обсягів та
спрямування міжнародної допомоги Україні для відновлення Донбасу на офіційному порталі "Open Aid Ukraine"
Мінекономіки (табл. 2). Однак найважливіша складова
перебуває ще попереду у межах реалізації 15 кроків плану BEPS. На виконання мінімального стандарту має відбутися налагодження автоматичного обміну податковою
інформацією. Обміну підлягає інформація про фінансові
рахунки нерезидентів та звіти з трансфертного ціноутворення для великих міжнародних груп компаній з обсягом
консолідованого річного доходу понад 750 млн євро (табл.
3). Міжнародна фінансова прозорість, як зазначає Т.
Пікетті, — ключовий момент для сучасної фіскальної держави [11, с. 530]. Якщо вона стане нормою, податкові лазівки, поза сумнівом, зазнають значних збитків. Питання
міжнародної фінансової прозорості та обміну інформацією тісно пов'язані з ідеальним прогресивним світовим
податком на капітал. Він міг би стати одним зі способів
контролю небезпечної динаміки концентрації світового
капіталу й запобігання розвитку спіралі нерівності [11, с.
521]. Слід додати, цей ресурс потрібен для зміцнення
міжнародної безпеки у широкому значенні.
— Між регіонами, зокрема горизонтальне вирівнювання при розподілі фінансування проектів Державного фонду регіонального розвитку, міжбюджетних
трансфертів для підтримки постраждалих громадян і
відновлення об'єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей. Остання інформація
представлена на Порталі економічного та соціального
відновлення. В цілому ж по Україні рейтингова оцінка
соціально-економічного розвитку регіонів вимірюється з 2015 р. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за Методикою проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної
політики. Вона включає 27 показників щоквартальної та
64 показники річної оцінки соціально-економічного
розвитку регіонів України. За всіма напрямами оцінки у
2015—2017 рр. Донецька та Луганська область обіймали найнижчі 24 та 25 місця відповідно. Вони мали найслабші показники за переважною більшістю критеріїв із
деяким незначним виключенням.
— Між галузями, зокрема з метою обгрунтування
справедливості (не)надання податкових пільг або дотацій, застосування інших фінансових інструментів державної підтримки із цільовим використанням.
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Нагальною є комплексна міжвідомча оцінка втрат
внаслідок гібридної війни [12] для визначення шляхів їх
компенсації за рахунок країни-агресора.
4. Підвищення фінансової грамотності для протидії
популізму та пропаганді. Із зростанням кількості інформації у світі зростає кількість неправдивих та маніпулятивних повідомлень. Нерідко вони стають частиною
інформаційної складової гібридної війни РФ проти України. Громадяни схильні піддаватися паніці, чим можуть дестабілізувати економіку. Фіскальна прозорість
є найбільш універсальним інструментом упередження.
Слід припускати, що за її допомоги Україна уникла
значного обсягу провокацій, маніпуляцій та популізму,
щодо яких ослаблена у перші роки гібридної війни держава була особливо вразливою.
Важливо донести, що фіскальні ресурси обмежені.
У питаннях бюджетно-податкової політики найчутливішими є обслуговування державного боргу, податкових
змін, фінансування соціальних бюджетних програм, зокрема житла для ВПО та пільг для ветеранів війни.
Фіскальна прозорість є запорукою для підвищення
фінансової грамотності. Остання передбачає підвищення якісного рівня економічної освіти, фаховості експертних дискусій та журналістики. Фіскальна політика
може подаватися у простій, зручній та доступній для пересічного користувача формі. Так набуває все більшої
популярності журналістика на основі аналітичної обробки її великих та відкритих даних. Найбільш цікавими є вітчизняні проекти "Texty.org.ua", "Ціна держави"
від CASE Україна, факт-чекінг "VoxCheck" та Індекс моніторингу реформ "іMoРe" від "VoxUkraine".
Так, бюджетні відносини охоплюють більшість сфер
життя людини, а тому зацікавитися ними потенційно має
кожен свідомий громадянин. Підвищення загального
рівня економічної грамотності є важливим у відкритій
демократичний державі. Має набуватися критичне ставлення до політиків при реалізації їх передвиборчих програм для раціонального вибору політичних альтернатив.
5. Економія часових та просторових, людських та
матеріальних ресурсів. Обмеженість ресурсів, у порівнянні із нафтовидобувною країною-агресором РФ,
вимагає їх максимально ефективного використання.
Людина — найвища цінність. І гуманізація умов праці
людини має ставати визначальним трендом. Із щоденним зростанням обсягів інформації людина фізично неспроможна їх обробити. Це зумовлює зростання навантаження, що переходить у ненормований графік роботи працівників. Наприклад, державні податкові органи
потерпають від паперових запитів. Суттєво зменшити їх
кількість могло б зростання кількості публічних знеособлених відкритих даних про платників податків, адміністрування податків за галузями та регіонами. Корисним для зручності громадян стало збільшення інформації на офіційних веб-сайтах. Так, можливо істотно
скоротити кількість запитів до розпорядників даних, у
т.ч. також помилкових запитів до розпорядників, які
нею не володіють. Відтак з'являється більше часу на
професіоналізацію державної служби, можливості по
завершенні робочого дня більше часу проводити з родиною та облаштовувати власний добробут. Поряд із
тим важлива також банальна економія матеріального
ресурсу, наприклад, паперу (який здебільшого імпортується за валюту), витратних матеріалів оргтехніки,
часу на друк, копіювання та сканування документів.
6. Прискорення розвитку інформаційних технологій. Найчастіше в основі підвищення фіскальної прозорості лежали інформаційні технології (табл. 1, 2).
Інноваційні рішення стали їх ядром. Фіскальна прозорість, таким чином, може стати драйвером розвитку
інформаційної економіки. Україна має можливість очолити глобальні тренди завдяки потужному кадровому
потенціалу вітчизняних спеціалістів ІТ-сфери. Унікальні
вітчизняні системи закупівель та відшкодування ПДВ
відзначені на міжнародному рівні. Ряд систем є перспек-
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Таблиця 3. ТОП-15 перспективних реформ для фіскальної прозорості із застосуванням інформаційних технологій
а 2019—2020 рр. в Україні
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Назва інформаційної технології
Налагодження автоматичного міжнародного обміну податковою
інформацією, в т.ч. інформацією про фінансові рахунки нерезидентів та обмін
глобальними звітами з трансфертного ціноутворення великих міжнародних
груп компаній
Автоматизована система контролю за обігом підакцизних товарів
(алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка»
Налагодження автоматичного міжнародного обміну податковою
інформацією, в т.ч. інформацією про фінансові рахунки нерезидентів та обмін
глобальними звітами з трансфертного ціноутворення великих міжнародних
груп компаній
Створення інтегрованої автоматизованої інформаційної бази з даними про
стан та результати державного контролю за управлінням та використанням
державних (місцевих) ресурсів: Держаудитслужби, Рахункової палати,
Казначейства, Держфінмоніторингу, ДФС, Антимонопольного комітету,
НКЦПФР та інших відповідних державних органів, що уповноважені
здійснювати державний контроль
Запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного
соціального внеску (крім ПДВ)
Створення системи контролю за переміщенням міжнародних поштових та
експрес-відправлень, забезпечення контролю оподаткування електронної
комерції (в т.ч. транскордонної)
Проведення всезагального електронного т.зв. «нульового» декларування
доходів громадян із подальшою розробкою програмних алгоритмів для
непрямих методів їх податкового контролю
Впровадження ДФС інформаційної системи «Електронний доперевірочний
аналіз» для електронних камеральних податкових перевірок «E-аудит»
Приєднання України до спільної європейської транзитної системи NCTS
Запровадження сервісу попереднього заповнення податкових декларацій «eFiling»
Автоматизований оперативний обмін інформацією із митними
адміністраціями зарубіжних країн
Розширення функціональної спроможності вітчизняних бухгалтерських
програм на заміну санкційним російським продуктам «1С», «Парус» та
«Галактика»
Створення системи оцінки рівня задоволення платників податків якістю
обслуговування ДФС
Проектування нової ІТ-архітектури ДФС за результатами аудиту
інформаційних систем та аналізу ключових функцій
Розробка спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків) ДФС

тивними (табл. 3). Відкритість даних про економіку через її фіскальну політику збільшує інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначальними постають інклюзивність та ендогенність економічного розвитку.
Програмно-технічне забезпечення постає визначальною передумовою ефективності та результативності органів влади, а отже — успішності реформ. У
рівній мірі важливий обмін даними внутрішнього обігу
установи, органів між собою та користувачами зовнішнього середовища.
Питанню підтримки фіскальної прозорості інформаційними технологіями вперше було надано найвищу
значимість при розробці Проекту Закону України "Про
Національне бюро фінансової безпеки України" (НБФБ)
натомість податкової міліції. НБФБ відводилася роль
правоохоронного органу із розслідування злочинів, які
завдають шкоди публічним фінансам. У законопроекті
інформаційному забезпеченню діяльності НБФБ відводилася окрема глава. Там зазначалося, що НБФБ на безоплатній основі матиме доступ до автоматизованих
інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків
даних, держателем (адміністратором) яких є державні
органи або органи місцевого самоврядування. Причому глава містила їх конкретний широкий перелік. Такий підхід є невипадковим, оскільки саме проблеми із
інформаційним забезпеченням у значні мірі зумовили
гальмування роботи і, як наслідок, недостатню дієвість
системи новостворених антикорупційних органів.
Серед головних викликів фіскальної прозорості є
слабка кадрова, програмно-технічна підготовленість
державних органів та недостатні гарантії захисту даних.
Передусім, у частині налагодження автоматичного обміну податковою інформацією із зарубіжними країнами. Важливим є підвищення інформаційної безпеки збе-
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реження, обробки та передачі даних державних та
місцевих фінансових органів від можливих хакерських
атак та вірусів. Нагальним завданням є включення профільних IT-дисциплін у програми підвищення кваліфікації працівників публічного сектору.
ВИСНОВКИ
Отже, фіскальна прозорість через зміцнення довіри до держави дійсно стає дієвим інструментом протидії
гібридній війні. Реалізовано значний обсяг проектів, які
продовжують розвиватися. Прозоре представлення
фіскальних даних може сприяти боротьбі з корупцією
та тіньовою економікою, оптимізувати процеси управління та контролю, підвищити справедливість фіскального перерозподілу, фінансово грамотно протидіяти
популізму та пропаганді, зекономити ресурси, а також
прискорити розвиток інформаційних технологій. Вищезазначене у сукупності буде вирішальними перевагами
України над країною-агресором.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

The paper analyzes the theoretical preconditions for improvement of management of economic security of
the insurance sector enterprises. The measures for ensuring a high level of economic security of the insurance
sector enterprises have been considered. The features of theoretical aspects of strategic management of economic
security have been revealed: tasks, principles, strategic imperatives of development. The reasons for the need to
improve the system of economic security of insurance sector enterprises as conditions of survival in global
competitive markets have been analyzed. The priority role of social responsibility has been proved in order to
provide economic security under the impact of globalization. The world experience regarding the interpenetration
of the concepts of sustainable development and responsible investment as well as accounting models has been
analyzed. The legislation of the member states of the European Union concerning the question of social
responsibility with the purpose of implementation of normative and legal regulation of domestic companies has
been analyzed. The drivers of the appearance of the newest accounting model have been determined, taking into
account the specifics of the information requests of stakeholders. The stages of transformation of key forms of
traditional accounting have been considered, taking into account social and environmental components. The
determinants and principal features of the stakeholder accounting model have been studied in order to increase
the validity of investment decisions. Application of the stakeholder concept will increase the corporate social
responsibility of the enterprise, especially the personnel component of economic security. Also, engaging in
dialogue with clients of insurance companies allows the company to prevent possible risks before launching a
new insurance service, to improve its image in the society, to better understand the needs of the insurance market.
The main factors that can determine the outcome of the stakeholder dialogue regarding the implementation of
the improved management system of the insurance sector have been considered.
У статті проведене дослідження теоретичних передумов вдосконалення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Розглянуто заходи забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємств страхового сектору. Розкрито особливості теоретичних аспектів стратегічного управління економічної безпеки: завдання, принципи, стратегічні імперативи розвитку. Проаналізовані причини необхідності удосконалення системи економічної безпеки підприємств страхового сектору як умови виживання на глобальних конкурентних ринках. Доведено пріоритетну роль соціальної відповідальності з метою забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізаційних процесів. Проаналізовано світовий досвід щодо взаємопроникнення концепції сталого розвитку та відповідального інвестування і моделей обліку. Проаналізовано законодавство країн член Європейського Союзу щодо питання соціальної
відповідальності з метою імплементації нормативно-правове регулювання вітчизняних компаній. Визначено драйвери появи новітньої моделі обліку з урахуванням особливостей інформаційних запитів
стейкхолдерів. Розглянуто етапи трансформації ключових форм традиційної звітності з урахуванням соціальних та екологічних складових. Досліджено детермінанти та принципіальні ознаки стейкхолдерської облікової моделі з метою підвищення обгрунтованості інвестиційних рішень. Застосування концепції
стейкхолдерів дозволить підвищити корпоративну соціальну відповідальність підприємства, особливо
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кадрової складової економічної безпеки. Також проведення діалогу зі клієнтами страхових компаній дозволяє компанії запобігти можливим ризикам перед запуском нової страхової послуги, покращити свій
імідж у суспільстві, краще зрозуміти потреби страхового ринку. Розглянуто основні фактори, що можуть
визначати результат діалогу стейкхолдерів щодо запровадження удосконаленої системи управління економічної безпеки страхового сектору.
Key words: economic security, insurance market development, stakeholder concept, social responsibility.
Ключові слова: економічна безпека, розвиток страхового ринку, концепція стейкхолдерів, соціальна відповідальність.
FORMULATION OF THE PROBLEM
It is worth mentioning that achievement of the goals
and objectives of economic security management is ensured
through a series of actions aimed at establishing, ensuring
and maintaining the necessary level of its economic security;
studying the internal and external environment and
determining the most important factors and criteria that
affect the level of economic security; assessment of the
potential or achieved level of economic security; assessment
of the adequacy of a certain level of economic security for a
particular market, or consolidation of positions in the
already occupied market; development, if necessary, of the
ways and measures of improving economic security and
implementation of these measures; analysis of changes in the
factors and criteria of economic security, as well as taking
measures to use own positions and the exclusion or
reduction of the possible negative impact of such a change
on economic security.
ANALYSIS OF RECENT STUDIES
AND PUBLICATIONS
The issues of the development of the insurance markets
of the world are at the center of attention of foreign
scientists, such as: Alhassan A. L., & Biekpe N. (2016), Jensen
N., & Barrett C. (2017), Lee C.C., Chang C.H., Arouri M.,
& Lee C.C. (2016), Prasad V. & Mailankody S. (2017).
Highly appreciating the scientific achievements of the
mentioned authors, it is necessary to recognize the lack of
development of problems of forming a model of the domestic
insurance market and its development as a factor in ensuring
the economic security of insurance companies.
SETTING OBJECTIVES
The purpose of the paper is to study the theoretical
preconditions for improvement of management of economic
security of the insurance sector enterprises.
CONTRIBUTION OF THE MAIN MATERIAL
The economic security of insurance sector companies
is a complex and multifaceted category. Therefore, solving
the problems associated with its provision, requires enterprises to continuously meet the main tasks, improve the
principles and methods of management.
The main tasks of ensuring the economic security of
the insurance sector enterprises are: analysis and assessment
of the situation in the insurance market; detecting the facts
of unlawful negative activity of the personnel of the
enterprise and their elimination; constant study of the state
of affairs of partners in business and competitors; protection
of the interests of the enterprise and the rights of its
employees; possession of the necessary information for the
development of optimal managerial decisions on the strategy
and tactics of the enterprise's economic activity.
At the microeconomic level, the main principles are the
following: timely prevention of possible risks; detection and
prevention of internal and external hazards; competitiveness; competence of employees in ensuring economic
security; timeliness of detection of various destructive
factors; rational use of material and financial resources;
continuity of protection of the interests of the enterprise;
coherence of actions of all structural units of the enterprise;
planning; effectiveness of insurance activity.
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The task of strategic management is to provide such
interaction of insurance enterprises with the external
environment, which will enable them to maintain the
potential at the level necessary to achieve their goals and
survive in the long run. In order to determine the strategy
of the behavior of insurance sector enterprises and
implement it, management should have an in-depth understanding of the external environment, trends in its
development and the place that the company occupies in it.
In doing so, the external environment is studied, first of all,
in order to identify the hazards and potential opportunities
that an enterprise must take into account in determining
and achieving its goals.
The main criteria for assessing the reliability and
effectiveness of the economic security of the insurance
sector enterprises should be: ensuring the stable operation
of the enterprise; saving of monetary and material values;
ensuring stable profits; prevention of crisis and emergency
situations; timely detection, prevention and neutralization
of real and potential internal and external threats to national
interests in the field of insurance.
Since the entities of the economic security of the
insurance sector enterprises may be persons and structural
units operating directly at the enterprise (internal entities)
and organizations and officials who are not part of the
enterprise (external entities), then the security of all subjects
of economic security combined with business processes
ensure the continuity of the technology of providing
insurance services.
Management of the economic security of the insurance
sector enterprises is a process of implementing the functional
components of economic security in order to prevent
possible losses and to achieve the maximum level of
economic security now and in the future.
Activities in order to ensure the economic security of
the insurance sector enterprises should include: justification
of the level of acceptable risk when making managerial
decisions; development of a strategy and tactics of
conducting economic activity that will minimize economic
risk and provide economic security; protection of material,
financial, personnel and information resources of the
enterprise from the possible negative effects of factors and
threats.
Both external and internal risks can directly affect the
volumes and quality of service delivery, as well as the change
in their structure. Unlike variable costs that vary in
proportion to the volume of services provided, the growth
of fixed costs increases the risk of instability of the
enterprise.
In this regard, it is necessary to use an integrated
approach based on the theory of risks as an active position,
which involves predicting future events, rather than a passive
response to risk, since such an approach provides more
opportunities for avoiding threats and limiting the risk of
their occurrence.
The implementation of the decisions made is provided
through the practical methods of risk management
organization, that is through [7; 8; 11]: the allocation of the
main tasks and functions related to risk management,
planning of measures for reducing risks, determining the
forms of their financing; a rational combination of all
elements of the control system: the division of tasks
according to the levels of management, the formation of
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Table 1. Measures for ensuring a high level of economic security of the insurance sector enterprises
№
1.1

1.2

2.1

3.1
4.1

4.2
4.3
5.1

Name of the scientific
instrument
Creation of the Department
of Economic Security and its
implementation into the
organizational structure
Selection of the sector of
economic security within the
legal department
Operational response to
threats to information
security and dissemination of
negative information about
the enterprise
Enhancing the effectiveness
of managing economic
security
Increasing the economic
efficiency by using resources
Creation of preconditions for
enterprise development
Providing access to
resources and markets
Increasing the level of
motivation in the enterprise
security system

Measures
implementation of monitoring of the level of economic security and its components;
forecasting of risks and development of measures for their neutralization; adjusting
performance indicators in the context of providing economic security, developing a
system of rules and security regimes
Creating instructions on material liability and protecting trade secrets; monitoring of
legislation and protection of the enterprise from actions and decisions of public
administration bodies; management of institutional security features within legal
relationships with contractors; registration of documents, property rights
analysis, accounting of commercial information; creation of a reliable information security
system and its transmission channels; use of modern information security technologies

implementation of international quality management systems at the enterprise
realization of measures directed on increase of efficiency of use of economic resources;
assessment of the level of modernity and productivity of material and technical base,
search of reserves for their improvement; increase of the profitability of assets and
competitiveness of the enterprise
financing of measures for forecasting the development of a market situation, institutional
regulation of financial and economic activity and resource provision

realization of measures of material stimulation; creation of an effective system of moral
encouragement of employees; development of behavior rules; creating an atmosphere of
corporate spirit

Source: author's development.

units (training of specialists) on risk management, the
distribution of rights, responsibilities and powers to ensure
effective risk management; formation of information flows
and technical support for risk management.
In order to create an effective system of risk management in the insurance sector, it is necessary to put in place
certain organizational efforts, to attract additional financial
and other resources.
Comprehensive management of the company's
economic security, ensuring a sufficiently effective system
of detection and elimination of threats, are provided by the
establishment of management of the system of economic
security, its all functional components.
Typically, the target enterprise management subsystem
includes the traditional benchmarks for its economic
activity, in particular, maximizing profits and minimizing
costs. However, the new conditions of operation of most of
the companies of the XX century forced them to move away
from these purely economic goals [4; 5].
Measures are being developed within each instrument
(Table 1).
For them, profit is necessary, but not sufficient in the
process of life. That is, economic and financial interests go
to the background, providing the necessary material
development of production. On the first plan put forward
questions that are related to the intangible side of the
relationship between the enterprise and its environment.
One of the main directions of such relations is their
socialization.
Moreover, as the practice of leading companies of the
beginning of the XXI century shows, the question of the
socialization of economic relations concerns not only the
external environment of the enterprise, but also those relations
which are formed in its internal environment, in particular
relations between the owners of means of production and
employees. Strengthening the tendency of the socialization of
economic relations manifests itself in various forms.
The social orientation of the activities of companies is,
above all, a manifestation of the global tendency of
socialization and humanization of economic relations.
In the business sector, this tendency is expressed in the
concept of social responsibility, when companies are
responsible to all people and organizations they face in the
process, and to society as a whole.
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The mainstream of global governance and social
development is the concept of sustainable development, the
benchmarks of which are formalized at the level of the
United Nations Sustainable Development Goals. A
communication basis for assessing progress in achieving
these goals is reporting on sustainable development. The
Europe 2020 Strategy and its adopted Strategy for
Sustainable Development Ukraine-2020 (vector of
development) are declarative documents for achieving an
energy-efficient, sustainable, innovative and competitive
economy and the stated objectives. One of the directions of
the EU Strategy in promoting policy is corporate social
responsibility is to improve the disclosure of social and
environmental information that is consistent with the goals
of sustainable development 12 and its target 12.6.
The adoption in 2014 of Directive 2014/95 /EU on the
disclosure of non-financial and diversified information by
some companies and groups has obliged member states to
join at the highest legislative level through the mechanisms
for the disclosure of information from sustainable
development to the implementation of Target 12.6 and the
Europe 2020 Strategy [1].
Individual EU countries, including Great Britain, France
and Denmark, are among the first to join these initiatives.
For example, the Companies Act in the UK sets a
requirement for disclosure of greenhouse gas emissions in
an annual report. The Grenelle II Act in France requires
large public and listed companies to report corporate social
responsibility in an annual management report and from
2016 obliged to provide disclosure on climate change [2].
More than 1,100 largest Danish companies have to report
on corporate social responsibility, especially in terms of
climate change and human rights in annual reporting. The
Spanish Sustainability Economy Law (2011) and the Italian
Mandatory Disclosure and Investment Policy (2012)
establish mandatory disclosure requirements for nonfinancial information by pension funds [3].
Consequently, at the current stage of economic
development, the effectiveness of the company depends
largely on the degree of its involvement in solving the global
challenges facing the world community. Among such tasks,
in the first place, should include the improvement of
economic and social relations in society. Thus, socially active
behavior directly affects the reputation of the business. This
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is confirmed by the linear relationship between the index of
corporate social responsibility and the reputation of the
world's leading companies, which is defined in the study
"Global Reputation Pulse Study" (2010) [6].
In the process of implementation of the concept of
corporate social responsibility, the behavior of companies
is aimed at taking into account the interests of society,
responsibility for the impact of their activities on customers,
suppliers, employees, shareholders, local communities and
other stakeholders, on the environment, etc. When choosing
corporate social responsibility for the philosophy of their
behavior, the company makes a voluntary contribution to
the development of society in the social, economic and
environmental spheres, which is directly related to its main
activity and goes beyond the legal minimum. In modern
conditions, social behavior plays an important role in
creating the values that shape its economic security.
Principles of realization of this direction of activity of
insurance companies should be included in the target
subsystem of the mechanism of economic security
management.
Currently, the practice of carrying out activities spreads
to ensure the economic security of the enterprise on a
systematic basis. Creation and functioning of the system of
economic security of the enterprise provides the possibility
of reliable and continuous security of its economic activity.
Attempts to provide enterprise economic security by
situational measures and actions that are responses to
emerging threats or potential threats are doomed to
inefficiency. Therefore, it is necessary to improve the model
of management of the system of economic security.
The order of transformation of key forms of traditional
accounting taking into account social and environmental
constituents is an intermediate step in the transition to the
concept of accounting, reporting, audit in a sustainable
development, with the following stages [9]:
— the determination of the impact of social and
environmental-economic effects on the costs and benefits
of the organization, reflected in the corresponding accounts
of operating, financial and investment income and expenses,
and aggregated in the statement of financial results
(statement of aggregate income);
— supplementing and expanding the income and expense
accounts of the report with hidden social and environmental
effects, reproduction and depletion of the respective types
of capital;
— taking into account the influence of hidden assets
(brand, reputation, goodwill, increase in the value of human,
social, intellectual capital) and liabilities (environmental
externalities, losses of natural capital, associated with
balance sheet items).
The conducted analysis of accounting systems and
models in modern conditions makes it possible to
substantiate the importance of forming a convergent
stakeholder model of accounting, reporting, audit as an
evolutionary continuation of an international model that
takes into account the peculiarities of the global model of
social and environmental reporting, but before a broader
stakeholder circle. It is based on both the global standards
of financial reporting and the principles of sustainable
development and responsible investment.
Convergent stakeholder accounting model has the
following principal features [9]:
1. Background of the appearance — integration of the
principles and dimensions of sustainable development into
the activities of companies in the globalized markets.
2. Stakeholders' main information needs — requests by
investors, creditors to take into account the dimensions of
sustainable development in the company's activities, local
communities, governments, public organizations, etc.
3. Standards — 2 types: standards for disclosure of
information on the environmental and social dimensions of
the company's activities, aimed at forming a comprehensive
picture of its activities; converged accounting, reporting,
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and professional standards, aimed at unifying and ensuring
the transparency of the company's financial statements.
4. Prevailing reporting type — non-financial,
integrated.
5. Assurance on reporting indicators.
6. Independent verification of accounting becomes an
integral part of the reporting and accounting cycle, taking
into account the need to confirm the reliability of a wide
range of environmental, social and economic indicators.
In contrast to the international model, the convergent
stakeholder model of accounting, reporting and auditing can
be derived from the Global Sustainable Investment Alliance,
in which the volume of assets held under the Responsible
Investment Strategies in 2016 p. compared to 2014 increased
by a quarter and amounted to 22.89 trillion USD (Global
Sustainable Investment Review (2016)) [10].
The spread of the "green economy", which requires the
implementation of responsible financing mechanisms, generates relevant requests for accounting models and information forming systems and its independent verification.
Support at the level of supranational organizations, primarily the United Nations and its structural units, the doctrine
of sustainable development and the fight against climate
change, embodied in the goals of sustainable development,
lead to the need for changes in accounting models and concepts.
The adoption of investment decisions, taking into
account the criteria for sustainable development, requires
appropriate accounting and analytical support, which is
produced within a convergent model that takes into account
not only the approaches and methodology for harmonizing
financial, but also non-financial reporting, in order to ensure
comprehensive transparency of the activities of companies.
Thus, the determinants of the formation of this model
are [12]:
1) convergence of international and national systems of
professional accounting, reporting and auditing standards
in order to ensure transparency of companies and disclosure
of information on the management of all types of capital;;
2) integration of accounting and analytical support of
decision-making processes by stakeholders of companies at
all levels.
The second hypothesis of the study relates to the
implementation of the context of sustainable development
into the modern accounting model, in view of the spread of
responsible investment practices, the green economy, the
adoption of corporate social reporting standards and the
intensification of corporate sector interaction with a wide
range of stakeholders (local communities, nonprofit
organizations, government structures, consumers, etc.). The
generation of new, previously untapped requests from
stakeholders, which relate to the formation of not only
economic added value, but also the company's ability to
manage social and natural capital, creates additional
requirements for the transparency of reporting companies
and the emergence of its non-financial (integrated) formats.
The determinants studied should be supplemented by
the theoretical basis for the formation of a convergent
stakeholder model of accounting, reporting and auditing.
At the level of concepts of accounting, reporting,
auditing, convergence is manifested as interpenetration and
complementarity of traditional concepts oriented to reflect
the financial and economic activities of organizations, and
the concept of accounting, reporting, audit in a sustainable
development, which, in turn, focuses on the full coverage of
all aspects activity and gives impetus to the consideration
of the ability of organizations to accumulate, use and
reproduce all kinds of resources (capitals) during the
creation of value for stakeholders.
The selection of indicators, which specifies the
information requests of stakeholders in accordance with the
most significant themes of sustainable development, has
been proposed to be implemented taking into account the
following requirements: a universal, integrated and
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interrelated nature and coverage of three dimensions of
sustainable development; voluntary character; long-term
orientation; openness, inclusiveness, transparency and
opportunity for all; human-centricity and gender sensitivity,
concentration on human rights and vulnerable groups of the
population.
CONCLUSIONS
The analysis of the theoretical detail describing the
nature of the relations between the level of disclosure of
information in the reporting on the sustainable development
of companies, traditional financial indicators and indicators
of responsible investment, testifies pluralism of approaches
to its study and modeling. In our opinion, the key areas that
need improvement are: the choice of an array of traditional
financial indices and responsible investment indices that
cover not only the leading financial markets in different
regions of the world (the USA, Europe, Asia), but also the
fundamental criteria for sustainable development and
disclosure information about companies of constituent
indicators that more fully meet the goals of sustainable
development; the formation of the methodology of the
research data from the standpoint of the feasibility of using
the hypothesis of effective markets or the hypothesis of
fractal markets as an instrument that explains the work of
traditional financial markets and responsible investment
markets, as well as checking the relations between disclosure
of reporting on sustainable development and the information
efficiency of financial markets in terms of hypotheses of
effective markets; the extension of the research period —
from the time of the emergence of key indicators of
responsible investment to date, as well as from the position
of information efficiency of financial markets of the precrisis, crisis and post-crisis period in the context of
geographic regions with developed financial markets and
developing markets.
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS AND CONTRADICTIONS OF THE FORMATION OF EDUCATIONAL
RESOURCES IN UKRAINE

У статі розглянуто окремі аспекти розвитку освіти й формування освітніх ресурсів України на сучасному етапі. Окреслено основні соціально-економічні проблеми й суперечності, які виникають у цьому
процесі, та шляхи їх розв'язання. Висвітлено іманентно-специфічні особливості та характерні риси
освітніх ресурсів у цьому контексті. Зазначено, що однією з найбільш гострих і значущих соціально-економічних проблем вищої освіти поряд з проблемами якості й фінансування є суперечність між її привабливістю і рівнем доступності. Підкреслено важливість і нагальність удосконалення освітньої політики в
умовах економічних трансформацій в Україні. Сформульовано низку рекомендацій щодо вдосконалення механізму і методів реалізації стратегічних пріоритетів і цілей суспільства і держави щодо освіти в
Україні. Приділено увагу проблемі гендерної нерівності у сфері освіти в Україні. Запропоновано заходи з
розв'язання соціально-економічних проблем й суперечностей формування освітніх ресурсів України.
The paper covers some aspects of the development of education and the formation of Ukraine educational
resources nowadays. It is noted that education, as an important philosophical and meaning making factor for
reforming the national economy, requires a thorough and detailed study, analysis and theoretical reflection in
order to identify, fix and correct the processes taking place in this field, the development of a mechanism and
methods for implementing strategic priorities and goals of society and the state in relation to education, the
replacement of outdated and the introduction of new tools and approaches to the methodical and methodological
principles of the functioning of education. It is indicated that among the most acute and significant socio-economic
issues of higher education along with the issues of quality and financing there is a contradiction between its
attractiveness and level of accessibility; lagging the education system behind the requirements of the modern
labor market; creating an effective method of forecasting the need for personnel; the need to improve the
management system of higher education institutions; reaching gender balance and eliminating gender inequality
in the field of education in Ukraine, etc. The main socio-economic problems and contradictions that arise in this
process and the ways of their solution are outlined. The immanent-specific peculiarities and characteristic features
of educational resources in this context are highlighted. The importance and urgency of improving education
policy under economic transformations in Ukraine; the need for new approaches, a new paradigm of relations
and cooperation between actors of educational activity, the understanding and development of science-based
directions and technologies of partnership, the interaction on the basis of common interests and mutual benefit
of participants in the educational process are emphasized. It is stressed that modern society is characterized by
an extremely increased role and importance of information and knowledge, a sharp rise in volumes and pace of
the emergence of new information, an extensive introduction of information and communication technologies in
all spheres of social and economic life.
A number of recommendations for improving the mechanism and methods to implement the strategic priorities
and goals of society and state in relation to education in Ukraine are formulated. Measures for solving the socioeconomic problems and contradictions of formation of Ukraine's educational resources are proposed.
Ключові слова: освітні ресурси, ринок, освіта, економіка, ринок праці, система освіти, знання.
Key words: educational resources, market, education, economy, labor market, education system, knowledge.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як відомо, проблеми розвитку освіти належать до
числа найбільш актуальних і практично значущих для
сучасного українського суспільства. Динамічний розви-
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ток системи освіти, якісні людські ресурси є запорукою
і неодмінною умовою стійкого соціально-економічного
поступу України. Освіта перетворюється на джерело
створення нових знань, інновацій, технологій і капіта-
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лу, з якого вони поширюються і проникають у всі сфери
людської життєдіяльності, стає стратегічним фактором
у конкурентній боротьбі за ринки.
Все це значно підвищує вимоги до системи освіти, її
здатності функціонувати в непостійному, мінливому
середовищі, швидко й адекватно реагувати на динаміку
ринкових змін. Зміст, структура, стандарти, обсяг і технології освіти повинні відповідати вимогам і потребам
суспільства, економіки та держави у кваліфікованих фахівцях; механізми фінансування й управління — створювати сприятливі умови для розвитку системи освіти,
формування освітніх ресурсів, доступності та якості
освіти, самореалізації особистості.
У цих процесах природно з'являються й потребують
постійної уваги з боку суспільства соціально-економічні
проблеми й суперечності, розв'язання яких має забезпечити не тільки адаптацію системи освіти до реалій сьогодення, а й перетворити її на впливаючий чинник соціальних, економічних, політичних перетворень у країні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Освітня проблематика досить грунтовно і всебічно
представлена у вітчизняній науковій літературі. Вагомий внесок у теоретико-методологічне осмислення і
дослідження проблем, стану і трендів розвитку й функціонування освіти, формування освітніх ресурсів внесли
такі науковці, як Л. Антошкіна, Я. Болюбаш, В. Геєць,
Б. Данилишин, М. Долішній, І. Каленюк, Л. Козарезенко, О. Куклін, В. Пономаренко, О. Раєвнева, М. Степко
та ін.
Концептуальні засади освіти, фундаментальні аспекти наукового розуміння проблем освітніх ресурсів
опрацьовано в роботах Г. Беккера, Б. Вейсброда,
Дж.К. Гелбрейта, П. Друкера, Л. Едвінсона, Р. Лукаса,
Ф. Кумбса, Ф. Махлупа, П. Ромера, А. Турена, Ч. Хансена, Х. Хекхаузена, Т. Шульца, Й. Шумпетера та ін.
Інформаційно-методологічною основою статті є
матеріали наукових періодичних видань та статистичні
дані міжнародних і вітчизняних організацій щодо сфери освіти.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Розвиток і формування освітніх ресурсів супроводжується виникненням певних проблем і суперечностей,
зокрема, соціально-економічного характеру, які потребують ретельного дослідження й науково-теоретичного опрацювання. Статтю присвячено узагальненню й систематизації наявних науково-теоретичних поглядів
щодо окремих аспектів цих проблем і суперечностей,
розкриттю їх сутності та окресленню можливих шляхів
розв'язання.
ЦІЛІ СТАТТІ
Освіта, яка є одним з вагомих світоглядних і смислоутворюючих чинників процесу реформування національної економіки, потребує всебічного і грунтовного
вивчення, аналізу й теоретичного осмислення для означення, фіксації і корекції процесів, які відбуваються
в цій галузі, розроблення механізму і методів реалізації
стратегічних пріоритетів і цілей суспільства і держави
щодо освіти, зміни застарілих та впровадження нових
інструментів і підходів до методичних та методологічних засад функціонування освіти.
Саме тому метою написання статті є виявлення іманентно-специфічних особливостей соціально-економічних проблем і суперечностей розвитку освіти, розкриття
характерних рис освітніх ресурсів у цьому контексті, а також розроблення рекомендацій щодо їх удосконалення в
умовах сучасних економічних трансформацій в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна економіка висуває жорсткі вимоги як до
рівня теоретичних знань, практичних навичок і вмінь пра-
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цівника, так і до його особистісних характеристик —
професійної компетентності, працелюбності, організованості, чесності, комунікабельності, обов'язковості,
надійності та відповідальності. Здобуття освіти й одержання диплома не закінчує період навчання, швидкі
зміни економічного і технологічного середовища вимагають від працівника уміння й готовності продовжувати вчитися протягом усього трудового життя і за необхідності перенавчатися. Здатність до неперервного навчання й самонавчання є однією з конкурентних переваг на ринку праці і сприяє успішному професійному та
кар'єрному зростанню людини, хоч би в якій сфері суспільного виробництва вона працювала.
В умовах реформування економіки освіта може й
повинна бути домінантною силою і потужним рушієм
фундаментальних змін соціально-економічної сфери
суспільства, провідником і поширювачем передових
ідей, інноваційних винаходів і технологій, капіталу
тощо, кінцевою метою яких є глибинна трансформація
й утвердження нових, більш сучасних організаційноуправлінських, господарських, фінансових та інвестиційних механізмів функціонування як економіки в цілому, так і самої сфери освіти.
У ході модернізації соціально-економічних засад
функціонування системи освіти неминуче постають проблеми й суперечності, які вимагають максимально своєчасної і адекватної суспільної рефлексії, раціональних
оцінок, пошуку і знаходження відповідей і рішень на
виниклі питання.
Дослідження науковців показують, що серед основних проблем формування освітніх ресурсів є такі.
1. Низька відповідальність фахівців за вибір професії та органів державної влади за витрачення коштів
на формування кадрів.
2. Нездатність системи формування кадрів швидко
адаптуватись до змін в попиті на робочу силу в економіці
та попиті на освітні послуги.
3. Відсутність у підприємств стимулів до активізації
підвищення кваліфікації кадрів.
4. Нестача кошів для ефективного проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів.
5. Низька довіра населення і роботодавців до якості
освітніх послуг.
6. Відірваність систем формування кадрів від науки
та виробництва [5].
Відставання системи освіти від вимог сучасного ринку праці є однією з причин того, що випускники освітніх
закладів нерідко не працевлаштовуються за фахом, здобутим у навчальному закладі. Цьому сприяє й те, що система освіти на практиці не несе відповідальності за подальше використання кінцевих результатів своєї діяльності — освітніх ресурсів. Як свідчать соціологічні дослідження, 37,4% спеціалістів працюють не за фахом,
36,6% зазначають, що їх робота безпосередньо стосується освіти, отриманої у ВНЗ, а 25,7% стверджують,
що працюють у сфері, яка близька до їх спеціальності.
Водночас роботодавцям важливо, щоб освіта кандидата відповідала профілю роботи. Кожен третій з опитаних зазначив, що на цьому акцентували при прийнятті
на роботу. 25,5% компаній готові наймати працівників,
освіта яких хоча б приблизно відповідає обраному
профілю [7].
Розв'язання цих проблем з огляду на роль і значення освіти для розвитку й оновлення економіки є пріоритетним завданням суспільства й держави.
Важливим фактором розвитку освітньої сфери в
сучасних соціально-економічних умовах є прагнення
українських громадян до здобуття вищої освіти, усвідомлення, що належна освіта підвищує шанси і можливості здобути відповідний соціальний статус, зайняти
гідне становище в суспільстві, розвинути свої творчі
здібності та реалізувати свій інтелектуальний і професійний потенціал. Відповіддю системи освіти на це стало
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урізноманітнення форм, методів і змісту навчання (впровадження дистанційної освіти, розширення номенклатури спеціальностей і програм навчання, впровадження неперервної освіти, індивідуалізація освіти, орієнтація на задоволення потреб ринку і споживачів), розширення мережі закладів освіти, посилення зв'язків між
закладами освіти різних рівнів, застосування в навчальному процесі сучасних технологій тощо.
Наукові дослідження свідчать, що основними тенденціями розвитку сучасної системи освіти є її масовість
та динамізм (так, за даними OECD за період з 1965 по
2015 рр. кількість людей у віці 25—34 років, які мали повну середню освіту зросла з 43 % у 1965 р. до 83 % у 2015 р.,
половина 25—34-річних з повною середньою освітою у
2015 р. мали вищу освіту, тоді як у 1965 р. — лише 30 %
[11]); диверсифікація і інтернаціоналізація; орієнтація
якості навчання на кінцевий результат; спрямованість
на науково-дослідну діяльність [9, с. 519].
Процеси, які відбуваються у сфері освіти, її потреби, суперечності і проблеми потребують постійної уваги з боку суспільства й держави. Зокрема одними з
найбільш актуальних і невідкладних є такі:
— ступінь інтенсивності науково-педагогічної праці
і рівень її оплати;
— величезні витрати життєвої енергії працівників
освіти і соціальні умови її відновлення;
— привабливість вищої освіти і ступінь її доступності.
— оновлення змісту вищої освіти і підвищення її
якості;
— формування ефективних механізмів трансляції
соціального замовлення системі вищої освіти;
— створення різноманітних гнучких привабливих
умов для залучення до системи освіти нового покоління педагогічних кадрів;
— розроблення і впровадження ефективних механізмів ротації управлінських кадрів, професійного та
кар'єрного зростання в системі освіти;
— належне забезпечення й використання відповідної матеріально-технічної бази закладів системи освіти;
— розширення участі суспільства в управлінні освітою тощо (певною мірою це реалізується в законі про
вищу освіту (ст. 37) створенням Наглядових рад ВЗО,
які наділяються реальними важелями впливу на життя
ВЗО [10]).
Поряд з тим для системи освіти залишаються актуальними завдання організаційно-фінансового порядку:
— створення і впровадження професійно орієнтованих та економічно вигідних типів освіти для задоволення потреб ринку праці;
— забезпечення потреб зростаючої кількості вступників без істотного збільшення урядових витрат на вищу
освіту;
— пропонування, передусім, програм, в яких використовуються дослідження прикладного характеру;
— поновлення та покращення вже існуючої професійно орієнтованої освіти [8, с. 9].
Сучасні виклики, що стоять перед системою освіти
зумовлюють необхідність нових підходів, нової парадигми відносин і співпраці суб'єктів освітньої діяльності,
осмислення й розробки науково обгрунтованих напрямів і технологій партнерства, взаємодії на основі
спільності інтересів і взаємної вигоди учасників освітнього процесу. Таке бачення перспектив освіти потребує коригування змісту й методів навчання в напрямку
якнайповнішого врахування й відображення інтересів
студентів, вишу, суспільства, країни загалом. Уявляється, що саме в цьому контексті можливе розв'язання проблеми забезпечення рівності доступу громадян до освіти, реалізувати принцип соціального партнерства, створити ефективні механізми трансляції соціального замовлення системі освіти.
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Сучасне суспільство часто називають інформаційним суспільством [1—4], маючи на увазі зростання ролі
й важливості інформації і знання в соціальній, економічній, політичній та культурній діяльності людини,
збільшення темпів появи нової інформації, швидкості її
опрацювання завдяки новітнім технологіям, всеохопне
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери суспільного і господарського життя,
формування єдиного інформаційного простору в масштабах світу. Щодо освіти, можна виокремити такі головні тенденції, які вона має врахувати:
1) знання та інформація стають основним суспільним і економічним ресурсом;
2) швидке виникнення нових і застарівання старих
виробництв і секторів економіки, що зумовлює постійну
міграцію та високу конкуренцію працівників, часту зміну
професії та постійно навчання;
3) обробка інформації, виробництво інформаційних
продуктів і послуг стають основною формою економіки, що зумовлює зростання кількості працівників, зайнятих у цій сфері;
4) інтенсифікація та поглиблення процесів інформатизації, дедалі більше охоплення інформаційними технологіями суспільно-економічних процесів;
5) подальша глобалізація інформаційних ресурсів та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
6) подальша автоматизація інтелектуальної праці;
7) ймовірне виникнення проблеми витіснення людської праці штучним інтелектом;
8) стрімкий розвиток нових технологій, маркетингових ідей і професій.
Очевидно, що процеси інформатизації суспільства
будуть надалі поглиблюватися й поширюватися, диктуючи відповідні зміни й у сфері освіти. Це вимагає від
освіти адекватно реагувати на виклики часу:
1) обов'язком вищої школи є підготовка фахівців, які
не тільки виконують виробничі функції, але й мають
навички проведення досліджень теоретичного і прикладного характеру;
2) масштаби й пропорції підготовки фахівців мають
бути орієнтовані на перспективу, чутко реагувати на
структурні зрушення в економіці;
3) вища школа повинна враховувати тенденції зміни
профілю працівників, співвідношення процесів диференціації й інтеграції трудових функцій і забезпечувати
підготовку фахівців, професійний профіль котрих максимально б ураховував потреби господарства як поточні, так і в найближчому й віддаленому майбутньому;
4) вища школа відіграє надзвичайно важливу роль у
перетворенні й підвищенні кваліфікації кадрів;
5) при прогнозуванні та плануванні підготовки
фахівців потрібно враховувати цілий ряд чинників, серед яких:
— забезпеченість економіки фахівцями в цілому, за
професійними групами, за територією, за галузями, за
видами економічної діяльності тощо;
— збільшення потреби у фахівцях нових профілів з
огляду на науково-технологічні досягнення;
— раціональне співвідношення чисельності фахівців
з вищою освітою, зумовлене галузевими особливостями змісту праці;
— специфіку і тенденції демографічних процесів у
країні;
— врахування думки працедавців щодо підготовки
фахівців відповідних спеціальностей і кваліфікацій;
— соціальні пріоритети та потреби населення щодо
освіти.
Тому цілком назрілою й актуальною уявляється
створення ефективної методики прогнозування потреби в кадрах. Для цього, як зазначає низка українських
дослідників, доцільно використати:
— "вітчизняний досвід у цій сфері (ретроспективний
аналіз окремих позитивних аспектів визначення обсягів
підготовки фахівців за умов планової економіки і вит-
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ратного підходу до фінансування закладів з вищої та
професійно-технічної освіти);
— сучасні методичні підходи до визначення потреби у фахівцях вітчизняних науковців та фахівців
країн СНД, оскільки рівень соціально-економічного
розвитку та умови життя останніх є порівняно більш
наближеними до умов нашої країни (у т.ч. конкурсний підхід до розміщення замовлень на підготовку
фахівців);
— досвід розвинених країн світу (контрактний
підхід, гранти на навчання, відмова від постатейного
фінансування ВНЗ і перехід до фінансування підготовки за принципом "кошти прямують за студентом")" [6,
c. 93—94].
Інтересам подальшого вдосконалення й розвитку
вищої школи відповідає практичне застосування змін до
системи управління вищими навчальними закладами:
виключення втручання органів влади у внутрішні справи освітніх закладів; поважання академічних свобод і
прав вишів; реалізація принципів автономії та самоврядування закладу вищої освіти тощо, які вносяться законами України про освіту і вищу освіту.
Як відомо, однією з найбільш гострих і значущих
соціально-економічних проблем вищої освіти поряд з
проблемами якості й фінансування є суперечність між
її привабливістю і рівнем доступності. Проблема
рівності в освіті в теоретичному плані щільно пов'язана з ідеєю соціальної справедливості і соціальної
рівності. Доступність освіти є невід'ємною частиною і
важливим чинником заб езпечення соціальної
цілісності й стабільності. Рівність в освіті вписується в
більш широку проблематику соціально-економічної
рівності, що сприяє загальному економічному зростанню, більш стабільному й гармонійному розвитку суспільства. Саме тому орієнтація на фінансування освітніх
програм для студентів з низьким соціально-економічним статусом, заохочення студентів з меншин до здобуття освіти та надання додаткової допомоги в разі
потреби, розробка заходів щодо спрямування ресурсів
до найбільш неблагополучних регіонів, сприяння толерантності і гендерній рівності, покращення умов доступу та якості усіх рівнів освіти мають бути пріоритетами освітньої політики держави. Такий підхід корелює, зокрема з рекомендаціями міжнародних організацій щодо розвитку систем освіти [12].
Уявляється, що усуненню суперечностей між привабливістю вищої освіти і ступенем її доступності сприятиме здійснення таких заходів.
1. Державна політика вирівнювання стартових можливостей при вступі до вузу має бути спрямована на вирівнювання якості середньої освіти та субсидування
навчання обдарованих представників соціально незахищених груп населення.
2. Вирівнювання якості середньої освіти через послідовне здійснення контролю за виконанням освітніх
стандартів; реалізацію програм реструктуризації
сільських шкіл та створення шкільних округів; стимулювання створення базових шкіл вишів у сільських
місцевостях і малих містах; створення університетських
комплексів на базі ВНЗ та закладів загальної середньої
та професійно-технічної освіти.
3. Спеціальна адресна допомога талановитій молоді
із соціально вразливих груп населення. Державна політика вирівнювання стартових можливостей для здобуття вищої освіти повинна використовувати інструменти
субсидування навчання обдарованих представників соціально вразливих груп населення. Найбільш доцільним
видається повне або часткове покриття витрат осіб із
соціально вразливих груп на навчання, використовуючи механізми освітніх кредитів, державних зворотних
субсидій, стипендій тощо.
4. Цілеспрямований розвиток можливостей для поєднання студентами навчання з роботою, створення
спеціальних центрів з працевлаштування студентів та
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підбору потенційних роботодавців, які можуть кредитувати їх навчання.
5. Збільшення адресного фінансування, що передбачає, в тому числі, підтримку звичайних навчальних
закладів (шкіл і вузів), які беруть у свої ряди "важких"
учнів і студентів.
Важливе місце з точки зору доступності освіти посідають гендерні аспекти рівності освітніх можливостей,
проблема рівного доступу до освіти чоловіків і жінок і
рівного використання ними отриманого освітнього потенціалу протягом життя.
Світові тенденції показують, що середні показники рівня середньої і вищої освіти в різних вікових
категоріях (55—64 року і 25—34 роки) в цілому мають позитивну динаміку в забезпеченні рівного доступу чоловіків та жінок до освіти. Однак гендерний
дисбаланс у середній і вищій освіті продовжує зберігатися (табл. 1).
В Україні проблемам гендерної нерівності в освіті
поки що приділяється недостатня увага, але можна припустити, що проблеми гендерного дисбалансу властиві
і нашій системі освіти. Як зазначається в дослідженні,
проведеному українськими науковцями під егідою
Світового банку, "у сфері освіти не простежується важливих гендерних розривів, оскільки як жінки, так і чоловіки, мають рівний доступ до базових освітніх рівнів.
Жінок більше серед здобувачів вищої освіти, в той час
як чоловіки переважають у професійно-технічних навчальних закладах. Однак, саме на рівні отримання освіти закладається підгрунтя гендерної сегрегації зайнятості, оскільки чоловіки і жінки схильні вибирати різні
навчальні дисципліни. Існують також значні обмеження щодо вступу до вищих навчальних закладів системи
національної безпеки та оборони, оскільки перелік доступних для жінок спеціальностей визначається
Міністерством оборони України. Хоча були здійснені
певні зусилля з гендерної експертизи навчальних програм у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх
школах, комплексна політика щодо включення принципів гендерної рівності до системи освіти досі відсутня" [13, c. 11—12].
Одним з важливих заходів, що може сприяти підвищенню доступності освіти, рівня професійної підготовки, є активне використання в процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій. Суспільство, грунтоване на знанні, вимагає їх активного використання не
тільки в навчальних закладах, але й удома, в бібліотеках, освітніх центрах, на підприємствах.
Актуальною проблемою системи освіти є суперечність між традиційною системою підготовки студентів і необхідністю в її якості, різнорівневості, мобільності, гнучкості, безперервності, наступності та варіативності.
Неабиякого значення мають проблеми якості освіти як основи якості життя людини і суспільства. Проблема якості освіти також загострилась і у зв'язку з безперервно зростаючим обсягом людських знань.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Узагальнюючи вищезазначене, доцільно відзначити,
що проблеми, суперечності й виклики, які стоять перед
системою освіти, їх розуміння й осмислення, врахування світових трендів розвитку освіти й освітніх ресурсів
є фундаментальною основою реалізації цілей і завдань
освіти як одного з найважливіших суспільних інститутів
і факторів економічного зростання. Розробка, вдосконалення і запровадження новітньої стратегії розвитку
освіти, імплементація її елементів і механізмів у рамках
освітньої політики, визначення напрямів, пріоритетів і
шляхів модернізації системи освіти відповідно до вимог
і потреб суспільства й економіки є необхідною умовою
підвищення якості і конкурентоспроможності української освіти, перетворення її на гнучкий і адаптабельний

93

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Охоплення населення країн ОЕСР повною
середньою і вищою освітою у 2007—2017 рр., у %

Вікова
група

Стать

Мають тільки
повну
середню
освіту

Мають
вищу освіту
2007/2017

2007/2017
55-64
25-34

Чоловіки
Жінки
Чоловіки
Жінки

49/46
44/37

27
27
30/38
38/50

Джерело: Education at a Glance: OCDE Indicators — 2018
Edition.

"організм", здатний швидко й адекватно віддзеркалювати, передбачати і реагувати на зміни економічного і
соціокультурного середовища, інтегруватися до європейського і світового освітнього простору. Такий підхід
також корелює з Глобальними цілями сталого розвитку, затверджених у 2015 році на саміті ООН з питань
сталого розвитку, однією з яких є забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для
всіх [14].
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IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL OF CALCULATIONS FOR PAYMENTS FOR EMPLOYEES
FOR IMPROVING THE QUALITY OF FORMATING INFORMATION IN ACCOUNT

Метою роботи є удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для
підвищення якості формування інформації в обліку.
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він здійснюється як попередній, поточний (оперативний)
і подальший, може бути документальним, фактичним і комбінованим, суцільним і вибірковим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
Метою проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є визначення правильності нарахування, відображення в обліку й сплати заробітної плати; достовірності відображення
операцій щодо нарахування внесків та утримання податків і зборів, пов'язаних із заробітною платою;
здійснення контролю щодо якості формування інформації в обліку для розрахунків з працівниками.
Завданнями проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є: перевірити порядок нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам в розрізі аналітичного обліку
окремих структурних підрозділів та окремих посад енергопостачального підприємства; перевірити правильність розрахунку та відображення в обліку єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору в розрізі зведеної та аналітичної інформації.
У роботі удосконалено внутрішній контроль для підвищення якості формування інформації в обліку,
який включає план перевірки, програму перевірки та форми робочих документів внутрішнього контролера.
Запропоновані методичні підходи внутрішнього контролю на відміну від існуючих включають: галузеві особливості підприємства; структурно-територіальні фактори, обліково-аналітичні аспекти суцільних та вибіркових перевірок, посадову специфіку.
Запропонована методика внутрішнього контролю є ще одним шляхом підвищення якості формування інформації в обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам. Вона забезпечує перевірку бухгалтерського обліку у структурних підрозділах підприємства, дає змогу виявити порушення, встановити їх
причину, отримати достовірну інформацію, своєчасно усунути помилки, провести їх якісний аналіз.
The aim of the work is to improve the internal control of payments to employees to improve the quality of
information in the accounting.
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The advantage of internal control is that it is carried out as a preliminary, current (operational) and further,
can be documentary, factual and combined, complete and selective; it can be carried out in the form of: audit,
thematic inspection, investigation and internal investigation.
The purpose of internal control of calculations on payments to employees is to determine the correctness of
calculation, recording and payment of wages; reliability of reflection of operations on calculation of contributions
and withholding of taxes and fees related to wages; implementation of quality control of formation of information
in accounting for settlements with employees.
Tasks of carrying out internal control of calculations on payments to workers are: to check the order of charge
of the salary and other payments to workers in the context of the analytical accounting of separate structural
divisions and separate positions of the power supplying enterprise; to check correctness of calculation and
reflection in the accounting of the uniform social contribution, the tax on the income of physical persons and
military collecting in the context of summary and analytical information.
The work improved internal control to improve the quality of formation of information in the accounting,
which includes the inspection plan, inspection program and forms of working documents of the internal controller.
The proposed methodological approaches of internal control in contrast to the existing ones include: industry
features of the enterprise; structural and territorial factors, accounting and analytical aspects of continuous and
random inspections, job specifics.
The method of internal control is another way to improve the quality of information formation in accounting
for payments to employees. It provides an audit of accounting in the structural units of the enterprise, makes it
possible to identify violations, to establish their cause, to obtain reliable information, to eliminate errors in a
timely manner, to conduct a qualitative analysis.

Ключові слова: заробітна плата, внутрішній контроль, план, програма, робочий документ, облік, податки, збори, внески.
Key words: salary, internal control, plan, program, working document, accounting, taxes, fees, contributions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах питання нарахування та утримань
із фонду заробітної плати, а також бухгалтерського
обліку і контролю оплати праці посідають особливе
місце в роботі бухгалтерії кожного суб'єкта господарської діяльності. По-перше, це пов'язано з тим, що для
працівників заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ, а для підприємства — витратами. По-друге, суми нарахувань, що спрямовуються
підприємствами на оплату праці, а також утримань із
заробітної плати працівників, виступають основою для
формування надходження податків і обов'язкових
зборів до бюджету і є об'єктом перевіряючих органів.
Отже, від правильності відображення в обліку операцій за виплатами працівникам залежить: фінансовий
результат діяльності підприємства; достовірність інформації, яка надається зовнішнім користувачам; добробут
та матеріальна зацікавленість працівників. Це зумовлює
систематично здійснювати контроль розрахунків за заробітною платою на підприємствах та удосконалювати
його методичні підходи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні питання контролю та перевірки розрахунків з оплати праці на підприємстві були
розглянуті у працях таких науковців, як Усач Б.Ф., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М.,
Юрчук Н.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Бескоста Г.М. та ін. Віддаючи належне
теоретичним та практичним здобуткам цих та інших науковців, проблема пошуку оптимальних методичних
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підходів внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам в розрізі аналітичних рахунків, структурно-територіальних та галузевих особливостей
підприємства із застосуванням суцільних та вибіркових
перевірок для підвищення якості формування інформації в обліку залишається нерозв'язаною та потребує
подальшого вивчення.
МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Перевагою внутрішнього контролю є те, що він
здійснюється як попередній, поточний (оперативний) і
подальший, може бути документальним, фактичним і
комбінованим, суцільним і вибірковим; може проводитись у вигляді: ревізії, тематичної перевірки, розслідування та службового розслідування.
Метою проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам є визначення правильності нарахування, відображення в обліку й сплати заробітної плати; достовірності відображення операцій
щодо нарахування внесків та утримання податків і
зборів, пов'язаних із заробітною платою; здійснення
контролю щодо якості формування інформації в обліку
для розрахунків з працівниками.
Завданнями проведення внутрішнього контролю
розрахунків за виплатами працівникам є: перевірити
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Таблиця 1. Загальний план проведення контролю розрахунків за заробітною платою
енергопостачального підприємства
Етапи
1
Підготовчий

Мета і завдання
2
Оцінити систему внутрішнього контролю та
бухгалтерського обліку заробітної плати, планування
контролю заробітної плати
Основний Впевнитись у правильності обліку розрахунків з оплати праці
Впевнитись у правильності нарахування заробітної плати
та інших нарахувань для окремих посад в розрізі
аналітичних рахунків
Впевнитись у правильності нарахування та сплати
єдиного соціального внеску для працівників окремого
структурного підрозділу
Впевнитись у правильності нарахування та сплати
ПДФО, ЄСВ та ВЗ в розрізі зведених результатів
Впевнитись у правильності аналітичного обліку
формування інформації, щодо нарахувань та утримань за
заробітною платою в розрізі аналітичних рахунків для
працівників окремого структурного підрозділу
Заключний Підготовка та складання акту перевірки

порядок нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам у розрізі аналітичного обліку окремих структурних підрозділів та окремих посад енергопостачального підприємства; перевірити правильність розрахунку та відображення в обліку єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних
осіб та воєнного збору в розрізі зведеної та аналітичної інформації.
Для здійснення внутрішнього контролю розрахунків
за заробітною платою необхідно скласти план та програму (табл. 1—2).
Для вдосконалення внутрішнього контролю при
формуванні облікової інформації, щодо розрахунків за
виплатами працівникам було запропоновано форми ро-

Перелік процедур
3
Опитування, тестування, вивчення
результатів попередніх перевірок

Термін аудиту
4

ПІБ
5

Перевірка обліку розрахунків з оплати праці
Вибіркова перевірка нарахування заробітної
плати та інших нарахувань
Перевірка нарахування та сплати єдиного
соціального внеску
Перевірка утримання та сплати ПДФО, ЄСВ
та ВЗ
Перевірка аналітичного обліку формування
інформації, щодо нарахувань та утримань
податків із заробітної плати
Аналіз результатів перевірки, здійснення
процедур щодо їх систематизації, надання
рекомендацій за результатами внутрішнього
контролю та їх обгрунтування, документальне
оформлення результатів перевірки

бочих документів для енергопостачального підприємства (табл. 3—7).
ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено внутрішній контроль для
підвищення якості формування інформації в обліку,
який включає план перевірки, програму перевірки та
форми робочих документів внутрішнього контролера.
Запропоновані методичні підходи внутрішнього
контролю на відміну від існуючих включають: галузеві
особливості підприємства; структурно-територіальні
фактори, обліково-аналітичні аспекти суцільних та вибіркових перевірок, посадову специфіку.

Таблиця 2. Програма контролю заробітної плати енергопостачального підприємства
№
з/п

Код
робочого
Термін
документа
1. Контроль формування інформації в обліку щодо розрахунків з оплати праці
Впевнитись у
Перевірка порядку нарахування
Форми первинного та
ЗП-1
правильності обліку заробітної плати та інших виплат
аналітичного обліку: П-5
розрахунків з оплати працівникам в розрізі аналітичного «Табель обліку
праці, проведення
обліку окремих структурних
використання робочого
контролю
підрозділів енергопостачального
часу». П-6 «Розрахунковонарахування
підприємства:
платіжна відомість
заробітної плати та - правильність розрахунку основної працівника». П-7
інших виплат
та додаткової заробітної плати,
«Розрахунково-платіжна
інших виплат;
відомість (зведена)», а
- правильність відображення в
також регістри
обліку операцій за заробітною
синтетичного обліку
платою
2. Контроль формування інформації в обліку щодо ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Визначити
Перевірка ставок та розрахунку
Розрахунково-платіжна
ЗП-2
правильність
сум ЄСВ, ПДФО, ВЗ; перевірка
відомість, довідка
ЗП-3
розрахунку,
повноти, достовірності та
бухгалтерії про
ЗП-4
своєчасність та
своєчасності перерахувань
нарахування внесків та
повноту
відповідних сум до бюджету:
утримання податків і
перерахування сум
- в розрізі аналітичних рахунків для зборів, платіжні
до бюджету,
окремих структурних підрозділів
доручення, виписка банку,
правильність
енергопостачального підприємства; головна книга, звіти до
відображення сум в - в розрізі зведеної інформації щодо податкових органів
обліку
структурних підрозділів
енергопостачального підприємства
3. Контроль формування інформації в обліку щодо розрахунків з оплати праці на аналітичних рахунка
Перевірка
Вибіркової перевірки нарахування Головна книга, робочий
ЗП - 5
правильності
заробітної плати та інших
план рахунків, аналітичні
відображення
нарахувань в розрізі аналітичних
відомості, аналітичні
облікової
рахунків для посади
картки, підсумки
інформації на
електромонтера відповідно до
оборотних відомостей за
аналітичних
групи допуску та структурного
аналітичними рахунками
рахунках
підрозділу енергопостачального
підприємства
Мета
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Таблиця 3. Форма робочого документа для внутрішнього контролю формування інформації в обліку щодо заробітної
плати в розрізі аналітичних рахунків для працівників окремого структурного підрозділу енергопостачального
підприємства (ЗП-1)
Посада (номер аналітичного
рахунку)
1
Адміністративноуправлінський персонал
(661.1.2.1)
Бухгалтер 1 категорії
(661.2.2.2)
Бухгалтер 2 категорії
(661.2.2.3)
Електромонтер (661.3.2.4)
Економіст зі збуту
електроенергії (661.4.2.5)
Юрист (661.5.2.6)
Диспетчер (661.6.2.7)
Інспектор з охорони праці
(661.7.2.8)
Діловод
(661.8.2.9)
Технік
(661.9.2.10)
Контролер з енергозбуту
(661.10.2.11)
Водій
(661.11.2.12)
Завідувач складом
(661.12.2.13)
Охоронець
(661.13.2.14)

За даними бухгалтерського
обліку
Д-т
К-т
Сума
2
3
4

За даними перевірки
Д-т
5

К-т
6

Відхилення

Сума
7

Примітки

8

Таблиця 4. Форма робочого документа для внутрішнього контролю
щодо формування інформації в обліку з нарахування ЄСВ на заробітну плату
в розрізі аналітичних рахунків для працівників окремого структурного підрозділу
енергопостачального підприємства (ЗП-2)
Посада / (номер аналітичного
рахунку)
1
Адміністративно – управлінський
персонал (651.1.2.1)
Бухгалтер 1 категорії (651.2.2.2)
Бухгалтер 2 категорії (651.2.2.3)
Електромонтер (651.3.2.4)
Економіст зі збуту електроенергії
(651.4.2.5)
Юрист (651.5.2.6)
Диспетчер (651.6.2.7)
Інспектор з охорони праці (651.7.2.8)
Діловод (651.8.2.9)
Технік (651.9.2.10)
Контролер з енергозбуту (651.10.2.11)
Водій (651.11.2.12)
Завідувач складом (651.12.2.13)

Дебет
2

Кредит
3

ЄСВ
Сума
4

Помилки
5

Примітки
6

Таблиця 5. Зведена відомість перевірки щодо повноти та достовірності відображення ЄСВ,
ПДФО та військового збору енергопостачального
підприємства (ЗП-3)

Період

Посада

За даними
За даними
Відхилення
Нарахування
підприємства
перевірки
заробітної
Військовий
Військовий
Військовий
плати
ПДФО
ПДФО
ПДФО
збір
збір
збір

Адміністративний
сектор
Сектор збуту
Сектор ремонту
електрообладнання
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Таблиця 6. Форма робочого документа для внутрішнього контролю з перевірки формування інформації
щодо нарахувань та утримань за заробітною платою в розрізі аналітичного обліку для працівників окремого
структурного підрозділу енергопостачального підприємства (ЗП-4)
Посада
1

ЄСВ
Дт
(651.1.2.1 - 651.13.2.14)
2

Кт
311
3

Сума
4

ПДФО
Дт
(641.1.2.1 - 641.13.2.14)
5

Кт
311
6

Сума
7

ВЗ
Дт
(642.1.2.1 - 642.13.2.14)
8

Кт
311
9

Сума

Помилки

10

11

3
4
5
6
7
8
9

За даними
перевірки

Відхилення

За даними
підприємства

За даними
перевірки

3
Група 2

За даними
підприємства

2
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.1)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.2)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.3)
Електромонтер РЕМ
(661.3.2.4)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.1)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.2)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.3)
Електромонтер МЕМ
(661.3.1.4)

4

5

7

8

9

11

12

13

Відхилення

Примітки

Група 3
Група 4
Група 5
Група 2
Група 3
Група 4
Група 5

Запропонована методика внутрішнього контролю є
ще одним шляхом підвищення якості формування
інформації в обліку щодо розрахунків за виплатами працівникам. Вона забезпечує перевірку бухгалтерського
обліку у структурних підрозділах підприємства, дає
змогу виявити порушення, встановити їх причину, отримати достовірну інформацію, своєчасно усунути помилки, провести їх якісний аналіз, тим самим мінімізувати витрати на штрафні санкції з боку контролюючих
органів.
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Усього
нараховано

Відхилення

1
2

Нарахована
премія

За даними
перевірки

Посада / (номер
аналітичного рахунку)

Нарахована
заробітна
плата
За даними
підприємства

№
з/п

Група допуску роботи в
електроустановках

Таблиця 7. Форма робочого документа для внутрішнього контролю щодо проведення вибіркової перевірки
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PROPOSALS FOR IMPROVING THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN THE BUDGET
INSTITUTION

У статті представлено особливості обліку основних засобів у бюджетній установі. Відмічено, що якість
та достовірність бюджетного обліку основних засобів забезпечує можливість оцінки ефективності та результативності використання бюджетних коштів; узгодженості показників звітності з міжнародними нормативами; повним та достовірним відображенням всіх фінансових операцій з основними засобами; виявленні повноти задоволення суспільства в певних видах послуг за обсягом, змістом та якістю. Для діючої бюджетної установи важливим аспектом обліку основних засобів є облік отримання та використання цільового фінансування на придбання (спорудження, ремонт та реконструкцію) основних засобів. В
якості важливої кваліфікаційної ознаки виступають такі: джерела придбання, функціональне призначення активів, право власності, матеріальна форма та інші.
Представлено, що синтетичний та аналітичний облік основних засобів у територіальному відділі освіти
Олександрівського району ведуть з використанням типових форм первинних документів, але у практиці
облікової роботи бюджетних установ можуть застосовуватися й документи довільної форми, які відповідають вимогам та які затверджені графіком документообігу. Синтетичний облік основних засобів бюджетної установи ведеться у книзі Журнал-головна у розрізі окремих субрахунків. Узагальнення операцій
з надходження основних засобів відображається в меморіальних ордерах № 4, 6, 8, операції з вибуття та
внутрішнього переміщення узагальнюються в меморіальному ордері № 9.
Розроблені пропозиції щодо вдосконалення обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх
використання дозволять гармонізувати облік у діючій бюджетній установі, зменшити ризики невідповідності та проблемні питання, що виникають у бухгалтерії. Все це спрямоване на поліпшення організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі з метою підвищення якості та достовірності бюджетного обліку основних засобів та забезпечує можливість оцінки ефективності та результативності використання бюджетних коштів на створення та утримання основних засобів.
The peculiarities of fixed assets accounting in the budget-funded entity are represented by the authors of the
article. It is noted that the quality and the reliability of budgetary accounting of fixed assets provide the
opportunity of assessment of effectiveness of budget funds using; consistency of indicators of reporting with
international standards; complete and reliable reflection of all financial operations with fixed assets; revealing
of the completeness of society satisfaction in certain types of services on volumes, content and quality. For existing
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budget-funded entity the important aspect of fixed assets accounting is the accounting of obtaining and using
of target financing for acquisition (construction, repair and reconstruction) of fixed assets. In the capacity of
important qualifying sign are such as the source of acquisition, functional assignments of assets, property right,
material form, etc.
It is represented, that synthetic and analytic accounting of fixed assets in the territorial department of
education of Alexander district is conducted using standard forms of primary documents; but the documents of
arbitrary form which correspond to requirements and were approved by the schedule of documents circulation,
can also be used in practise of accounting work of budget-funded entity. The synthetic accounting of fixed assets
of the budget-funded entity is conducted in the book Journal — main in the context of certain subaccounts. The
generalization of operations with fixed assets acquisition is being reflected in memorial orders № 4, 6, 8; operations
with fixed assets retirement and internal displacement are being generalized in memorial order № 9.
The developed proposals concerning the improvement of fixed assets accounting and control over
effectiveness of their using will enable to harmonize the accounting in the existing budget-funded entity, to
decrease risks of disconformity and problem questions, which are appearing in accounting department. All these
are directed to betterment of organization of accounting in the budget-funded entity for the purpose of increasing
the quality and reliability of budget accounting of fixed assets and provide the opportunity of assessment of
effectiveness of budget funds using on creating and keeping fixed assets.
Ключові слова: облік, основні засоби, бюджетна установа, рахунок, документи.
Key words: accounting, fixed assets, budgetary institution, account, documents.
ВСТУП
Значні зміни в методології обліку основних засобів
в бюджетній сфері економіки відбулися в зв'язку з введенням Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Основні засоби є найбільш вартісною частиною в балансі установи
державного сектору. Їх стан, оцінка, здійснення нарахування амортизації підлягають постійному контролю
як із боку контролюючих органів і служб, як представників держави — фактичного власника бюджетних ак-

тивів, так і з боку вищестоящих розпорядників бюджетних коштів.
Якість та достовірність бюджетного обліку основних засобів забезпечує можливість оцінки ефективності
та результативності використання бюджетних коштів;
узгодженості показників звітності з міжнародними нормативами; повним та достовірним відображенням всіх
фінансових операцій з основними засобами; виявленні
повноти задоволення суспільства в певних видах послуг
за обсягом, змістом та якістю. Тому питання методо-

Синтетичний та аналітичний облік оприбуткування безоплатно
отриманих основних засобів

Відображена вартість безоплатно
отриманого основного засобу

Дт рахунка 10

Кт рахунка 2117, 6211

Відображено дохід від безоплатно
отриманого основного засобу

Дт рахунка 2313

Кт рахунка 7511

Збільшення внесеного капіталу на вартість
безоплатно отриманого основного засобу та
відображено сума зносу основних засобів
Дт рахунка 7511

Кт рахунка 5111

Дт рахунка 5111

Кт рахунка 1411

Відображено касові витрати від
безоплатно отриманого основного
засобу

Дт рахунка 2117, 6211

Відображено нарахування амортизації на
безоплатно отриманий основний засіб

Дт рахунка 8014

Кт рахунка 1411

Дт рахунка 5111

Кт рахунка 7511

Закриття рахунків доходів та
витрат на кінець звітного періоду
Дт рахунка 7511

Кт рахунка 5511

Дт рахунка 5511

Кт рахунка 8014

Первинні документи та облікові регістри:
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-10, ОЗ-11, ОЗ-12
(бюджет), рахунки – фактури, накладні
Меморіальні ордери 4, 6
Книга Журнал-Головна
Оборотна відомість основних засобів

Кт рахунка 2313

Рис. 1. Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування безоплатно отриманих основних засобів
у ТВО Олександрівського району
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Таблиця 1. Практичні аспекти обліку оприбуткування безоплатно отриманих основних засобів
у ТВО Олександрівського району
№

Кореспонденція рахунків
дебет
кредит

Зміст господарської операції

1

На підставі підтверджувальних документів відображено вартість об’єктів
основних засобів, які надійшли безоплатно:
автомобіль
обладнання для учбового класу
Відображено в водночас:
дохід від безоплатно отриманих автомобіля та обладнання
збільшення внесеного капіталу на вартість безоплатно отриманого основного
засобу
відображено касові витрати від безоплатно отриманого основного засобу
Відображено виконані роботи по монтажу обладнання для учбового класу
Витрати пов’язані з монтажем обладнання віднесено на збільшення
первинної вартості обладнання
У зв’язку з монтажем обладнання відображено зміни у внесеному капіталі
установи
Перераховано оплату підрядчикам за монтаж обладнання
Відображено сума зносу основних засобів:
автомобіля
обладнання учбового класу
списання сум зносу на капітал розпорядників бюджетних коштів
Списання сум зносу на фінансовий результат звітного періоду
Закриття рахунку доходів у частині нарахованого зносу

2

3
4

5
6

7
8
9

Сума, грн

1015
1014

6211
6211

125600,00
39200,00

2313
7511

7511
5111

164800,00
164800,00

6211
1312
1014

2313
6211
6211

16480,00
5340,00
5340,00

5411

5111

5340,00

6211

2313

5340,00

8014
8014
5111
5511
7511

1015
1014
7511
8014
5511

6280,00
1670,25
7950,25
7950,25
7950,25

Таблиця 2. Практичні аспекти обліку вибуття основних засобів з балансу ТВО Олександрівського району
№
1
2

Кореспонденція рахунків
дебет
кредит
1411
1015
8411
1015

Зміст господарської операції
Відображено списання сум зносу основних засобів
Списано залишкову вартість об’єктів

Сума, грн
9640,00
27300,00

логії та сучасної практики обліку основних засобів у риманих ними результатів, залишаються не вирішенидержавному секторі економіки, із дотриманням чинно- ми і проблемними ряд аспектів обліку, які є актуальниго законодавства, є особливо актуальними та потребу- ми на сучасному етапі розвитку України.
ють подальших досліджень та вдосконалення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Метою роботи є удосконалення обліку основних заЗначний внесок у розвиток обліку основних засобів собів та контролю за ефективністю їх використання у
в установах бюджетного сектору в Україні здійснили: ТВО Олександрівського району.
П. Атамас, В. Александров, Т. Боголіб, М. Лучко, М. БоТериторіальний відділ освіти Олександрівського
люх, Ю. Верига, Л. Гуцайлюк, Р. Джога, Л. Кіндрацька, району є структурним підрозділом департаменту освіЄ. Мних, С. Левицька, Л. Ловінська, С. Свірко. Незва- ти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
жаючи на внесок згаданих дослідників та цінність от- Відділ реалізує визначені повноваження в галузі освіТаблиця 3. Меморіальний ордер 9-1 за вересень 2018 р.
"Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" у ТВО Олександрівського району
№
Дата
Назва і номер документа
1
6
Nакт 1010Б учр.-8, мол-1
2
6
Nакт 1012Б учр.-8, мол-1
3
6
Nакт 1014Б учр.-8, мол-1
4
6
Nакт сировина учр.-8, мол-1
5
6
Nакт знос учр.-8, мол-1
6
6
Nакт списання зносу учр.-8, мол-1
7
6
Nакт сума списаного зносу учр.-8, мол-1
8
7
Nакт списання зносу учр.-21.2, мол-3
9
7
Nакт учр.-21.2, мол-3 21.2/101630002
10
10
Nакт 3021Б учр.-19, мол-1
11
10
Nакт металобрухт учр.-19, мол-1
12
10
Nакт списання зносу учр.-19, мол-1
13
20
Nакт 75006 учр.-75, мол-1
14
20
Nакт списання зносу учр.-75, мол-1
Усього до кредиту субрахунків: Субрахунок

Дебет субрах.
5111
5111
5111
041
1411
1411
1411
1411
5111
5111
041
1411
5111
1411

Кредит субрах.
1014
1014
1014
0
5512
5512
5512
5512
1016
1014
0
5512
1017
5512
0
1014
1016
1017
5512

Разом
Усього до дебету субрахунків: Субрахунок
041
1411
5111
Разом
Сума оборотів за меморіальним ордером

104

11986,00

Сума, грн
1319,00
1319,00
1319,00
15
1253,00
1253,00
1253,00
77
77,00
1494,00
102
747,00
879,00
879,00
117,00
5451,00
77,00
879,00
5462,00
11986,00
117,00
5462,00
6407,00
11986,00
11986,00

Економiка та держава № 3/2019

КЕКВ
3110
3110
3110
2210
3110
3110
3110
3110
3110
3110
2210
3110
3110
3110
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Таблиця 4. Відомість контролю об'єктів основних засобів на дату передачи
у ТВО Олександрівського району

реконструкції,
капітального
ремонту

номер

найменування

дата

Фактичний строк
експлуатації

Нарахований знос

Первинна вартість

Залишкова вартість

Нормативний строк
експлуатації

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кредит
субрахунка

випуску

1

Кореспонденція субрахунків

Дебет
субрахунка

Документ про ввод
в експлуатацію

Дата

11

12

Таблиця 5. Відомість контролю інвентаризації основних засобів
у ТВО Олександрівського району
Дата завершення
інвентаризації

Результат інвентаризації основних засобів

відповідно до
приказу

фактично

дата

нестача

лишки

дата

нестача

лишки

Затвердження
результатів

Погашення
нестачи

Примітки

Дебет
субрахунка

Кредит
субрахунка

остаточний результат
сума, грн

фактично

попередній результат
сума, грн

Кореспонденція
субрахунків

Дата

відповідно до
приказу

Початок
інвентаризації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Таблиця 6. Відомість обліку та контролю нарахування амортизації основних засобів
у ТВО Олександрівського району

Річна норма
амортизації

3

4

5

6

7

на кінець
звітного
періоду

Кредит
субрахунка

Первинна
вартість

2

1

за звітний
період

Дебет
субрахунка

Найменування
об’єкта

на початок
звітного
періоду

Кореспонденція рахунків
Залишкова
вартість

Номер
субрахунку

№

Інвентарній
номер

Нараховано знос

8

9

10

11

12

Різниця

Дебет
субрахунка

Кредит
субрахунка

6

Після
переоцінки

5

До
переоцінки

4

Різниця

Індекс переоцінки

3

Кореспонденція
субрахунків

Нараховано знос

Після
переоцінки

Залишкова
вартість

2

Переоцінка
первинної вартості
До
переоцінки

Первинна вартість

1

Найменування
об’єкту

№

Інвентарний
номер

Таблиця 7. Відомість контролю обліку переоцінки основних засобів
у ТВО Олександрівського району

7

8

9

10

11

12

13

14

№

Дата

Назва та номер
документа

Статья
фінансування

Зміст
господарської
операції

Дебет
субрахунка

Кредит
субрахунка

Сума, грн

КЕКВ

Методи обліку
та контролю

Виконавці

Примітки

Таблиця 8. Відомість обліку основних засобів та контролю за ефективністю їх використання
у ТВО Олександрівського району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 9. Відомість контролю основних засобів за ефективністю їх використання
у ТВО Олександрівського району

№

1

Вид
основних
засобів

Коротка
характеристика
об’єкта

2

3
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Залишок на початок звітного
періода
кількість

первісна
вартість

4

5

Рух основних засобів
дата, №
документа
6

Дебет рахунка (субрахунка)
первинна
кількість
вартість
7
8

зміна
оцінки
9
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ти, з питань розвитку становища сім'ї, молоді та дитини.
Методологічною основою обліку основних засобів
у ТВО Олександрівського району виступає національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" (НП(С)БОДС 121
"Основні засоби"). Згідно з НП(С)БОДС 121 "Основні
засоби", основні засоби — це матеріальні активи, які
утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або
задоволення потреб суб'єкта державного сектору або
здавання в оренду іншим особам і використовуються,
за очікуванням, більше одного року [6].
У ТВО Олександрівського району важливим аспектом обліку основних засобів є облік отримання та використання цільового фінансування на придбання (спорудження, ремонт та реконструкцію) основних засобів, при
цьому об'єкт основних засобів визнається активом, коли:
— існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних
з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства;
— вартість об'єкта основних засобів може бути визначена [6].
Особливості обліку оприбуткування безоплатно
отриманих основних засобів у ТВО Олександрівського
району згрупуємо у вигляді рисунка 1, використовуючи
інформацію нормативних та наукових джерел [6, 8—10].
На підставі рисунку 1, розглянемо практичні аспекти обліку оприбуткування безоплатно отриманих основних засобів використовуючи дані ТВО Олександрівського району (таблиця 1).
У разі вибуття основних засобів у ТВО Олександрівського району списують його балансову вартість та
суму накопиченого зносу (таблиця 2).
В якості практичних аспектів розглянемо в таблиці
3 порядок складання меморіального ордеру 9-1 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" у ТВО Олександрівського району.
З метою удосконалення обліку основних засобів та
контролю за ефективністю їх використання у ТВО
Олександрівського району можна запропонувати відомості обліку та контролю, які представлені в таблицях
4—9.
ВИСНОВКИ
Розроблені пропозиції щодо вдосконалення обліку
основних засобів та контролю за ефективністю їх використання дозволять гармонізувати облік в діючій бюджетній установі, зменшити ризики невідповідності та
проблемні питання, що виникають в бухгалтерії. Все це
спрямоване на поліпшення організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі з метою підвищення
якості та достовірності бюджетного обліку основних
засобів та забезпечує можливість оцінки ефективності
та результативності використання бюджетних коштів на
створення та утримання основних засобів.
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TARGETING IS A FOCUSED IMPACT ON THE CONSUMER

На сьогодні Інтернет-маркетинг відіграє все більшу роль у діяльності підприємств. Змінюється поведінка споживачів під впливом Інтернет-технологій, та їх ставлення до традиційних рекламних засобів,
що потребує переосмислення маркетингової комунікаційної політики підприємств. Становлення інформаційного суспільства обумовлює необхідність більш глибокого дослідження нових форм та підходів до
комунікаційної та комерційної діяльності в мережі Інтернет. У статті досліджено таргетинг як один з найперспективніших і найбільш дієвих інструментів інтернет-реклами, його взаємозв'язок із тенденціями
на ринку електронної комерції України в порівнянні з ситуацією у світі. Розкрито сутність таргетингу в
соціальних мережах, його переваги та недоліки. Досліджено різницю між контекстною та таргетованою
рекламою. Розроблено практичні рекомендації застосування таргетованої реклами в мережі-інтернет для
її ефективного використання.
Currently, Internet marketing is playing an increasingly important role in enterprise operations. Consumer
behavior under the influence of Internet technologies is changing, and their relation to traditional advertising
means, which requires a rethinking of the marketing communications policy of enterprises. The formation of the
information society necessitates a deeper study of new forms and approaches to communication and business
activities on the Internet.
The article investigates targeting as one of the most promising and most effective tools of Internet advertising,
its interrelation with the tendencies in the e-commerce market of Ukraine in comparison with the situation in the
world. Determined by the dynamics of e-commerce growth in Ukraine and the audience's attitude to the quality
of service, identified the main Ukrainian resources that have the largest audience. Investigated the main types of
advertising messages and their share in total.
An analysis based on native and foreign literature on questions of use of Internet technologies in marketing
activities. The essence of targeting in social networks, its advantages and disadvantages is revealed. For the first
time, the distinction between contextual and targeted advertising was investigated, targeting is not seen as a
separate tool, but as part of the global Internet advertising network, the reasons for its emergence are shown.
Detailed analysis of the state of social networks, the ratio of consumers to them, frequency of visits to the most
popular resources. The advantages of using Facebook and Instagram as a platform for advertising campaigns
and targeting ads are revealed. The main cases when use targeting are described in order to make more effective
marketing communications. In addition, the stages of the implementation of targeted advertising had been
explored, important aspects had been highlighted, in order to make the advertising campaign effective. The
practical part of targeting advertising usage, stages of its implementation is described. It was determined that
among all the tools for online advertising, targeting is one of the most widespread and most effective, but its
mechanism contains many aspects to be addressed in order to achieve the goals of the advertising campaign.
Ключові слова: таргетинг, інтернет-комунікації, цільова аудиторія, електронна комерція, маркетинг.
Key words: targeting, Internet communications, target audience, e-commerce, marketing.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Зараз в Україні, як і в усьому світі, спостерігається
стрімке підвищення впливу Інтернету не тільки на повсякденне життя людей, а й на глобальні економічні процеси.

www.economy.in.ua

Така тенденція дала поштовх до широкого використання цифрових інформаційно-комунікативних технологій в сучасній підприємницькій сфері. Створюється все
більше нових інструментів для просування в Інтернеті,
маркетологи засвоюють нові технології для ведення ко-
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мунікацій у мережі. Серед них таргетинг є одним із найбільш розповсюджених видів реклами,
але при цьому його механізм містить багато аспектів, на які слід звертати увагу, для того, щоб
досягти поставлених цілей рекламної кампанії.
Таргетинг — це складний процес, який вимагає
постійного контролю та аналітики. Саме тому є
сенс дослідити більш докладно процес підготовки до запуску таргетованої реклами, аналізу результатів, розкрити її переваги та недоліки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ
Використання інтернету в якості рекламного каналу досліджували такі науковці: Г. Васильєв, Д. Забегалін, Ф. Вірін, Д. Сатін, О. Попов, Д. Ледфорд, T. Дейнекін, О. Зіміна, В. Комаров, А. Бакалінська. Але що стосується саме
таргетингу, досліджень значно менше. Можна
Рис. 1. Динаміка росту онлайн-купівель
виділити роботи Т. Гиріної, О. Карась, О. Шуригіної та С. Філіпова. При цьому у названих дослідженНа світовому ринку інтернет-маркетинг розвинях більш розглянуто теоретичні аспекти та не достат- вається з неймовірною швидкістю. За оцінками екньо досліджено сучасні реалії Інтернет-реклами.
спертів, витрати на рекламу в digital середовищі у
2019 році виростуть на 12%, досягнувши $ 254 млрд
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
і вперше перевищать позначку в 40% від світової
Метою статті, відповідно до поставленої проблема- частки. У цей час витрати на телерекламу знизятьтики, є дослідження процесу запуску таргетованої рек- ся на 0,5%, так само як втрачатиме позиції і традилами, причин посилення її популярності в якості інстру- ційний друк — на 7—7,2%. Усі наведені показники
менту маркетингових комунікацій та надання практич- кажуть про те, що фокус зміщується на інтернетних рекомендацій для її ефективного використання. комунікації [1]. Український ринок медійної інтерВідповідно до мети виділено основні завдання: проана- нет-реклами за перше півріччя 2018 року склав 1,094
лізувати сучасний стан електронної комерції в Україні, млрд грн, що на 32% перевищує аналогічний показвизначити вплив даних тенденцій на розвиток таргетин- ник 2017 року. Частка прямих продажів на ринку
гу як одного з інструментів Інтернет-реклами; охарак- медійної інтернет-реклами за даними дослідження
теризувати соціальні мережі як основні майданчики для ІнАУ склала 56,13% [2].
запуску таргетованої реклами; дослідити практичні поОсновним стимулом для розвитку комунікації в
ради таргетологів щодо запуску реклами; визначити інтернеті, є те, що більшість користувачів мережі в Укосновні переваги та недоліки таргетованої реклами.
раїні заходить в Інтернет кожного дня. Це стосується
всіх вікових груп, навіть групи віком більше 55 років.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Станом на 2018 рік 25,59 мільйона українців користуваЕлектронна комерція з кожним роком набуває все лися мережею інтернет, що становить 58% населення
більшої популярності, оскільки активний розвиток тех- країни [3]. Слід враховувати, що поведінка користувачів
нологій створив плідний грунт для переведення значної Інтернету змінюється, так, у 2010 році основною метою
кількості бізнес-процесів в електронний формат. Зрос- підключення користувачів до інтернету була перевірка
тає відсоток команій, які бачать сенс у використанні електронної пошти, а вже з 2014 року українці більшість
нових можливостей інтернету для покращення ефектив- часу в Інтернеті проводять у соціальних мережах. В
ності своєї діяльності. Все більше компаній створюють Україні поки що простежується відставання у якості
власні сайти, сторінки у соціальних мережах не тільки з рекламних звернень: 39% споживачів знаходять поціллю проінформувати споживача про своє існування, відомлення брендів нерелевантними, в той час як у світі
а й для безпосереднього продажу товарів та послуг. цей показник нижчий — 32%. За даними TNS онлайнДана тенденція притаманна як компаніям, що працюють обслуговуванням задоволені лише 13% українців (у світі
на ринок B2C, так і у середовищі B2B. Представники компаній усіх рівнів — від малого
бізнесу до великих корпорацій зацікавлені у
створенні якісної комунікації зі споживачем
за допомогою інтернет-технологій.
Реклама знаходиться в центрі змін, що
відбуваються завдяки переходу бізнесу на
цифрову економіку. Посилення її зв'язку з
інтернет-комунікаціями обумовлено не тільки
технологічним процесом, але і швидкістю
його сприйняття користувачами. Ця тенденція докорінно змінила форму бізнесу і продовжуватиме це надалі. Навіть у країнах із
найвищим рівнем проникнення цифрових технологій досі триває діджиталізація. Як наслідок, інтернет реклама займає все більшу
частку на ринку, охоплюючи чи не найбільшу
аудиторію і надаючи широке коло можливостей для адаптації компаній до нового цифрового контексту. Зараз інтернет реклама є
одним із найефективніших інструментів для
створення довгострокового успіху брендів
компаній і підвищення ефективності їх бізнесу.
Рис. 2. Найбільш популярні українські домени
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на онлайн-обслуговування не
скаржаться 33% інтернет-користувачів). Але в той же час, українці
більш відкриті для нових технологій: наприклад, спілкуватися з
ботом готові 44% споживачів (39%
у світі). Електронна комерція в
нашій країні продовжує набирати
обертів: в 2018 році покупки онлайн здійснювали вже 34% всіх
жителів країни, при тому що в
2012-му ця частка ледь сягала 17%.
На рисунку 1 зображено динаміку росту онлайн-купівель [4].
Перевага інтернет-реклами
над традиційними каналами полягає в легкому впливі на певні
цільові аудиторії. Із вищенаведених даних виходить, що Інтернет
реклама є дійсно актуальною те- Рис. 3. Динаміка відвідуваності соціальних мереж на період 11/2018—01/2019
мою для дослідження. Особливо
Джерело: [5].
цікавими з практичної точки зору
є дослідження її інструментарію. Для цього перш за все
розглянемо канали комунікацій, які є найперспективнішими, оскільки мають найвищі рейтинги відвідування.
На рисунку 2 визначено список найбільш популярних
доменів, відвідуваних українськими користувачами за
підсумками січня 2019 року на базі медіа-панелі чисельністю 5 тис. осіб. [5].
Як свідчать дані, не останнє місце займають саме
соціальні мережі. Нині вони є невід'ємною частиною
життя великої кількості людей, саме тому компанії прагнуть налагодити зв'язок зі споживачем саме через
найбільш відвідувані ресурси. Корпоративні сторінки
стають незамінним інструментом для вибудовування комунікацій з аудиторією. На рисунку 3 показана динаміка відвідуваності соціальних мереж.
Соціальна мережа "Facebook" міцно тримає лідерські позиції, при тому, що популярність ресурсу
"Vkontakte" поступово спадає. Соціальні мережі зараз
є найбільш зручними ресурсами як для спілкування та
розваг, так і для здійснення покупок. Саме тому нині
Рис. 4. Частки сегментів медійної інтернет-реклами
вони розглядаються як один з важливих каналів комунікаційної діяльності в інтернеті. За даними дослідженДжерело: [6].
ня агентства "We are social" активними користувачами
соціальних мереж є 29% жителів України — 13 млн осіб вати нові тренди, важливо не забувати про глибинний
[3].
аналіз аудиторії, на яку спрямована реклама. Для того,
Рекламну кампанію в Інтернеті не можна назвати щоб правильно розподілити і мінімізувати рекламний
легким процесом, оскільки вона потребує глибокого бюджет, необхідно використовувати нові технології для
розуміння технологій рекламних платформ, постійно- збирання і систематизації інформації про потенційних
го аналізу даних, але цей процес коригування є гнучким покупців, їх уподобання, купівельну поведінку в інтері доступним, тобто зміни інтенсивності показів, фоку- неті і так далі. Саме для цього використовується таргесування реклами і навіть самі рекламні блоки можна тована реклама. Таргетована реклама (англ. target —
вносити безпосередньо в процесі проведення реклам- ціль) — це реклама, що спрямована на цільову аудитоних заходів. До найбільш значної особливості інтернет- рію, яка відповідає певному набору вимог, заданому рекреклами можна віднести можливість аналізувати ефект ламодавцем. Вона доступна цільовій аудиторії незалежзаходів в режимі реального часу. Наразі інтернет тех- но від того, чи шукають потенційні споживачі цей товар
нології надають безліч інструментів для просування саме зараз, чи ні. Таргетинг допомагає спеціалісту власпродукції та послуг.
норуч шукати тих користувачів, які є потенційними споОтже, нині серед усіх інструментів переважає банер- живачами. Інтереси, вік, стать, місце розташування та
на реклама, яка займає 42,28%. Майже не відстають у інше — це показники, за якими орієнтуються таргетосвоїй популярності різноманітні іn-stream відео — тоб- логи. Знаючи потрібні характеристики аудиторії,
то ті, що розміщуються на початку, в середині або на- фахівці налаштовують рекламу, яка потрапляє точно в
прикінці ролика в youtube.com — 34,9 %. In-page video, ціль. Націленість на потрібну аудиторію дозволяє вирірекламний формат, що дозволяє показувати відеорек- шити ряд завдань, які ставить перед собою компанія при
ламу всередині основного контенту сайту, займає 8,2%. розширенні і залученні нових клієнтів: збільшення обІнші нестандартні рішення, в число яких можна вклю- 'єму продажів; візуальне знайомство аудиторії з комчити спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish панією.
і screenglide, синхронні банери, повноекранна реклама,
Доцільно звернути увагу на те, що багато хто плутає
звукова реклама в цифровому аудіопотоці, та інші таргетинг із контекстною рекламою, вважаючи це чи не
подібні прояви мають частку в 8,71%. Нині набуває по- одним і тим самим. Насправді, хоча обидва ці два види є
пулярності також спонсорство, яке за прогнозами і на- інструментами інтернет-маркетингу, вони багато в чому
далі збільшуватиме свої позиції як інструмент персона- відрізняються. Відрізнити контекстну рекламу і таргетинг
лізованого впливу на споживачів. Намагаючись спробу- легко. Контекстна реклама — це "гарячий" трафік, тоб-
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то вона відповідає за швидке залучення клієнта. Цей
інструмент використовують, коли у клієнта виникає термінове бажання купити товар або придбати послугу.
Людина хоче вирішити якесь завдання, яке гостро стоїть
перед ним на даний момент, контекстна реклама пропонує його вирішити. Коли споживач хоче щось купити, то
заходить в пошукову систему, вводить необхідний запит,
і системи видають йому релевантні оголошення. Контекстна реклама дозволяє вивести товар компанії на перші
позиції у пошуковиках, відповідно значно підвищуючи
шанси обрання саме даної продукції. Отже, контекстна
реклама працює вже з готовими до купівлі клієнтами [7].
Таргетована реклама — "холодний" трафік. У соціальних мережах люди, як правило, не шукають товар або
послугу, для них соціальні мережі це місце для розваг та
відпочинку. Можна назвати це пасивною аудиторією.
Саме у цьому полягає головна відмінність контекстної
реклами від таргетованої — фахівцям доводиться взаємодіяти з "холодним" трафіком. У цьому випадку необхідно спочатку зацікавити аудиторію, підготувати її до
покупки, а потім вже запропонувати купити товар. Тобто для того, щоб продати товар користувачеві соціальної мережі, важливо спочатку вивчити його спосіб життя, стиль поведінки, інтереси і захоплення, якими операційними системами він користується, чи часто відпочиває і т.д. Отже, контекстна реклама шукає відповіді на
певні запити користувачів, а таргетинг шукає самих користувачів, тому що знає, кого саме має шукати.
Таргетовану рекламу можна розміщувати в наступних випадках:
— Коли просувається новий продукт. У таких випадках запускаються покази в соцмережах, для повідомлення людям про вихід на ринок товару. Можливо, цей хід і
не привертає одразу велику кількість покупців, які готові
до купівлі, але він формує чіткий образ продукту в свідомості користувачів. Наприклад, до таргетованої реклами
часто звертаються при просуванні нових мобільних додатків, які відразу ж можна завантажити за посиланням.
— За наявності вузької цільової аудиторії. Значно
легше зорієнтувати рекламу в соцмережах, якщо товари або послуги пропонуються для конкретної групи
людей: наприклад, спеціальні матеріали для представників відповідних професій (інструменти для музикантів, художні прилади для дизайнерів).
— Коли з'являється необхідність повідомити про
захід. Таргетованою рекламою можна користуватися
для інформування людей про концерти, виставки, майстер-класи, тренінги, вебінари і т.д. Оголошення дозволяють охопити максимальну кількість користувачів з
відповідними інтересами.
— Коли потрібно просунути сторінку у соціальній
мережі або блог. Таргетована реклама надає можливість
значно збільшити відвідуваність ресурсу і отримати
приріст аудиторії, яка в майбутньому може стати повноцінним клієнтом.
Важливо також зазначити, що таргетовану рекламу доцільно запускати лише на основі попереднього
аналізу ринку, запитів цільової аудиторії. Дослідження
має бути проведене дуже ретельно, адже, на відміну від
людей, що вводять певні запити в пошукових системах,
ті, хто просто побачив рекламне оголошення, набагато
менше мотивовані натиснути на нього і пройти за посиланням. Пошук точного сегмента цільової аудиторії для
таргетингу — одна з найважливіших складових ефективної реклами, яка може навіть здійснюватися повторно вже після того, як рекламне оголошення було запущене. Важливо розуміти цілі рекламної кампанії, та яких
результатів планується досягти з її допомогою. Далі
визначаються цільові групи аудиторії, які з високим ступенем ймовірності проявлять інтерес до оголошень з
конкретною інформаціею. Якщо правильно сегментувати свою цільову аудиторію, зрозуміти проблеми, які
може вирішувати продукт для кожного з сегментів і
підкріпити ці гіпотези найбільш переконливими оголо-

110

шеннями, можна значно підвищити обсяг продажів, і
розширити клієнтську базу.
Як і будь-який процес маркетингових комунікацій,
таргетування поділяється на основні етапи, кожен з
яких має важливі аспекти, які необхідно враховувати
для того, щоб рекламна кампанія досягла своєї цілі.
1. Створення портрета споживача і пошук цільової
аудиторії.
Як вже зазначалося, першим етапом початку роботи з таргетованою рекламою є безпосереднє визначення цільової аудиторії. Коли аудиторія визначена, відбувається її моніторинг: проводиться аналіз смаків, уподобань, на яких сайтах та з якими умовами здійснюється купівля, і яка унікальна торгова пропозиція може
зацікавити споживача [8]. Велика увага приділяється
демографічним даним та географічному положенню.
Після збору інформації починається процес її аналізу.
Всі дані систематизуються у діаграми і схеми за обсягами користувачів і процентним співвідношенням зацікавлених тією чи іншою інформацією, тим чи іншим продуктом/ресурсом, шляхом придбання, оплати і т.д.
2. Оформлення контенту.
Безумовно, переходячи за рекламними посиланнями, споживачі мають побачити усю необхідну інформацію, зручний у користуванні сайт, і отримати швидке
обслуговування замовлення. Можливо, це здається елементарним, але багато підприємців очікують від таргетингу миттєвих продажів, забуваючи про те, що він є
лише частиною великого ланцюга, важливою частиною
якого є саме обслуговування і стан сторінки чи сайту,
на яких відбувається продаж. Гарне оформлення і постійне оновлення контенту унікальними новинами створює сприятливу атмосферу для росту передплатників.
3. Створення рекламних оголошень.
Цей етап є найбільш важливим, оскільки на ньому
необхідно створити безпосередньо сам рекламний матеріал, який має привернути увагу цільової аудиторії і
зацікавити умовами придбання. Написання рекламного
повідомлення для потенційних клієнтів є найбільш важливим, оскільки існує тільки один шанс справити перше
приємне враження. Деякі майданчики навіть диктують
власні правила щодо вмісту і вигляду повідомлення. Так,
розміщуючи рекламний пост у мнонжі "Facebook", необхідно проектувати банер таким чином, щоб текст на
ньому займав не більше 20% усієї площі. Вважається, що
візуальна складова рекламного повідомлення має включати мінімум текстової інформації. Є безліч аспектів,
переважно пов'язаних із психологією, які необхідно
враховувати, щоб зробити рекламне повідомлення максимально ефективним. Серед них можна виділити найважливіші:
— Графіку необхідно розподіляти так, щоб вона
чіпляла увагу в усьому інтерфейсі обраної соціальної
мережі. При погляді на повідомлення образ завжди
формується боковим зором, зображення аналізується
прямим. Фотографії мають бути якісними та унікальними — стокові фото одразу значно знижують шанси повідомлення бути поміченим.
— Необхідно детально опрацьовувати заголовки оголошень. Через велику кількість непотрібної інформації
у мережі користувачі аналізують тільки заголовки в
стрічці новин. Слід звертати увагу, якщо з перших слів
слоган не зацікавлює, на рекламу не витрачають часу.
— Текст має бути лаконічним і містити більше конкретики, фактів та емоцій. Досить часто спеціалісти запускається декілька тестових варіантів звернення один
за одним, аналізуючи реакцію аудиторії на те чи інше
оголошення [9].
4. Розміщення рекламного повідомлення
— На цьому етапі стає у нагоді зібрана інформація.
Реклама розміщується на тих інформаційних ресурсах,
які найбільше охоплюють цільову аудиторію (певні сайти, сторінки, розділи магазинів, електронні журнали,
канали youtube тощо). Це дозволяє розмістити рекла-
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Рис. 5. Частота використання соціальних мереж

му з найбільшою ефективністю і отримати від цього
взаємовигідного процесу максимальний прибуток.
Існує велика кількість видів таргетингу, які класифікуються, виходячи з методів та технологій показу реклами:
1. За інтересами (тематичний). Реклама демонструється з обов'язковим урахуванням інтересів відвідувачів порталу. Охоплює ресурси за тематикою компанії,
яка, власне, і здійснює просування. Враховуються
відвідані користувачем портали, частота заходів на сторінки ідентичною або схожою тематики, контент переглянутих ресурсів.
2. Геотаргетинг. Застосовується, якщо продажі ведуться в конкретному регіоні, коли сенс показувати рекламу є
лише серед кола споживачів, розташованих на певній території. Для запуску такого виду таргетингу використовуються дані зі спеціальних сервісів і програм, які формують карту пересувань окремих груп населення. Завдяки
фіксації щоденних маршрутів, адрес відвідуваних будівель,
зупинок і інших відвідуваних точок можна зробити висновки про захоплення цільової аудиторії, і в підсумку запустити ефективну рекламну кампанію. Демографічна сегментація, як правило, є найважливішим критерієм для
цільової аудиторії, що робить знання про демографічну
інформацію важливим для багатьох підприємств.
3. Локальний. Контрольований показ реклами виключно тій частині цільової аудиторії, яка знаходиться
в радіусі 0,9 — 15 км від зазначеної точки. Такий вид
став можливий з поширенням пристроїв, здатних визначати точне місцезнаходження людини.
4. Тимчасовий. Такий вид таргетингу дає можливість
показувати рекламні оголошення цільовій аудиторії в
певний час або день тижня. Такі умови виконуються,
коли передбачається, що саме в певний проміжок часу
велика частина цільової аудиторії сконцентрована на
ресурсах інтернету.
5. Соціально-демографічний. Цей вид таргетингу
використовується при необхідності звуження цільової
аудиторії за спеціальними критеріями: статтю, віковою
категорією, умовами життя, рівнем доходу, професійною діяльністю або займаною посадою і т.д. Класифікація способу життя включає, переконання, цінності,
інтереси і т.д. Наприклад, ті, хто вважає кращим міський
спосіб життя, на відміну від сільського або приміського
способу життя, або ті, хто любить домашніх тварин або
мають великий інтерес до екологічних питань. Психографічна сегментація грунтується на теорії, що вибір,
який люди роблять при купівлі товарів або послуг, є
відображенням їхніх образів або соціально-економічного класу [10].
6. Поведінковий. Є найбільш складним з точки зору
упорядкування і виявлення аудиторії, оскільки існує великий ризик помилитися. Однак цей засіб є одним з
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найбільш ефективних, оскільки аналізує шляхи руху
сайтом відвідувачами і виявляє закономірності, після
чого проводиться запуск реклами, щоб зачепити більшу
кількість цільової аудиторії. Поведінковий таргетинг
найчастіше вимагає втручання кваліфікованих фахівців,
які займаються збором інформації та її аналізом. Найкраще цей вид реклами працює разом із іншими формами, оскільки в такому випадку цільова аудиторія звужується до кола людей з числа безпосередньо зацікавлених. З поведінковим таргетингом пов'язане поняття
ретаргетингу.
7. Ретаргетинг. Дозволяє показувати оголошення тій
частини аудиторії, яка зайшла на портал і зробила певний набір дій. Наприклад, якщо користувач переглядає
каталог яких-небудь товарів, але, нічого не замовивши,
іде з сайту, він потрапляє на "облік" програми, і надалі
йому буде показуватися реклама саме тієї продукції, яку
він шукав. Така можливість створюється, коли інформація по запитах клієнта потрапляє у кеш браузера,
звідки і береться компаніями. Такі дані про відвідувача
сайтів є так званими файлами "coocie". Вони допомагають сайту запам'ятати інформацію про відвідувача, його
поведінку на сайті, сторінки, на які він заходить, мову,
якою вводить пошуковий запит.
8. Контекстний таргетинг. Повідомлення демонструється відповідно до інтересів відвідувачів рекламного майданчика.
9. Орієнтування за "схожими" користувачами. У цьому випадку використовується сегмент аудиторії, який
називається "Look-a-like", або "Similar users". Банери
показують тільки тим користувачам, які здійснили на
сайті потрібну дію. "Look-a-like" працює завдяки алгоритмам машинного навчання: система збирає і аналізує
дані про дії покупців, після чого шукає людей зі схожими моделями поведінки [11].
Найбільш відомими платформами для використання таргетингу в українському інтернет-просторі є соціальні мережі "Facebook" та "Instagram". Маючи багатомільйонні аудиторії, вони є ідеальними майданчиками для реклами будь-якого продукту або послуги. Кожна з перерахованих вище рекламних платформ надає
широкі можливості таргетингу: від класичних "стать —
вік — регіон проживання" до дня народження, рівня
освіти, інтересів, участі в певних спільнотах і багато
іншого [8]. Крім збільшення кількості користувачів соціальних мереж, підвищується також частота, із якою
люди заходять на свої сторінки. Частота використання
соціальних мереж показана на рисунку 5.
Соціальна мережа "Facebook" є дуже привабливою
для підприємців — це відмінна можливість пропонувати свої послуги всьому світу. Достовірність особистих
даних викликає довіру і дозволяє цілеспрямовано впливати на аудиторію. Налаштування таргетингу у реклам-
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Рис. 6. Основні види рекламних повідомлень у Facebook

Рис. 7. Переваги та недоліки таргетованої реклами

ному кабінеті "Facebook" складніше, ніж в інших соціальних мережах, але з іншого боку, він надає більше технічних можливостей. На рисунку 6 схематично зображено основні види рекламних повідомлень, які використовуються у Facebook [13].
Окрім "Facebook", зараз швидкими темпами ще одна
соціальна мережа — "Instagram". З кожним роком він
освоюється все більшою кількістю користувачів інтернету та приватних підприємців. За результатами статистики, користувачі "Instagram" звертаються до рекламних посиланнях частіше в 2,5 рази, ніж в інших соцмережах. Налаштування таргетованої реклами в
"Instagram" також виконується через рекламний кабінет Facebook.
Налаштування таргетованої реклами у вищезазначених соціальних мережах розділяється на такі етапи:
1. Створення облікового запису в "Facebook" і
"Instagram". Обидва аккаунта необхідно зв'язати між
собою в налаштуваннях бізнес-менеджера "Facebook".
2. Вибір цілей. Для цього створюється оголошення
в панелі Ads manager, вибираються тактики і стратегії
(впізнаваність, ліди, конверсії).
3. Налаштування кампанії. Коли цілі обрані відкривається вікно з настройками компанії, де покроково
вибираються характеристики користувача: стать, вік і
так далі.
4. Редагування плейсмент. Налаштування місць показу реклами (ПК, мобільні телефони).
5. Бюджет і графік. Налаштування параметрів бюджету (скільки і за що сплачується) і тривалості реклами
(час аж до хвилини).
6. Оголошення. Створення оголошення яке буде
відкриватися в стрічці новин.
7. Вибір формату (кільцева галерея, одне зображення, одне відео, полотно, слайд-шоу). Пишеться текст,
вставляється посилання для переходу на сторінку і публікується.
Підсумовуючи усе вищесказане, варто зауважити,
що таргетинг сам по собі не є вирішенням всіх проблем.
Таргетована реклама допоможе, якщо буде частиною
стратегії, немає сенсу розраховувати тільки на неї. Краще обирати комплексний інтернет-маркетинг, в цьому
випадку зросте і число клієнтів, і прибуток. На рисунку
7 зображено основни переваги та недоліки таргетованої реклами.
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Основні переваги:
— Охоплення конкретної цільової аудиторії, безумовно, є причиною, чому таргетинг є настільки затребуваним інструментом інтернет-реклами. Таргетинг орієнтує звернення на необхідну аудиторію, яка є потенційно
зацікавленою у товарі чи послузі, яку рекламують.
— Контроль ефективності — рекламні кабінети у
соціальних мережах та Google Adwords дозволяють
втручатися у процес рекламування та змінювати налаштування у разі необхідності
— Персоналізація оголошень — таргетована реклама налаштовується під інтереси користувача, відповідно негативний ефект від нав'язливої реклами згладжується.
— Безліч каналів для поширення — таргетинг можна налаштувати на конкретні ресурси, групи в соціальних мережах або обмежитися вибором групи користувачів за заданими критеріями.
Недоліки:
— Висока вартість — на деяких майданчиках ціна за
клік або показ може бути вище через велику конкуренцію між компаніями, що націлені на одну й ту саму аудиторію. До того ж, часто можна робити помилки при
створенні цільової аудиторії. Оскільки таргетування
часто відбувається методом спроб та помилок, навіть у
випадку, якщо налаштуванням займається професіонал
із досвідом, певна кількість бюджету може бути витрачена марно.
— Модерація реклами соцмережею — мається на
увазі "Facebook", який може не пропустити рекламне
повідомлення через високий вміст тексту на банері.
Хоча, з іншого боку, такий контроль направлений на те,
щоб реклама була максимально ефективною.
— Особисті дані користувача можуть бути недостовірними. Наприклад, якщо людина уподобала пост, це
не завжди означає, що вона цікавиться даною темою,
але у реєстр дані вносяться усе одно.
— Потребує частого оновлення — для кожного окремого ресурсу чи цільового сегменту потрібне індивідуальне налаштування, постійний контроль під час проведення промо-кампанії, та аналіз ефективності.
ВИСНОВОК
Отже, враховуючи стрімкий розвиток Інтернет-технологій та їх активне використання в рекламних кампа-
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ніях, інструменти даного маркетингового напряму
дійсно важливо систематизувати і досліджувати. Таргетинг є складним механізмом, який надає широкі можливості для підприємництва, дозволяючи націлювати
рекламу на конкретних споживачів. Разом із цим існує
багато моментів, які необхідно враховувати при запуску такої реклами — починаючи із вибору аудиторії та
закінчуючи проектуванням та оформленням рекламного повідомлення. На кожному з етапів слід аналізувати,
звертати увагу на деталі, а під час проведення рекламних заходів на основі результатів. Таргетинг, безумовно, має свої недоліки, перш за все, у небезпеці втрати
певної кількості бюджету, але результати, які він може
дати при вірному налаштуванні, варті того, щоб розглядати таргетинг як одну із можливостей просування
бренду та його товарів і послуг. Наразі цей інструмент
є дійсно одним із найперспективніших у Інтернет-просторі.
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING INTANGIBLE ASSETS

У науковій статті розглянуто головні проблеми, які виникають під час бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємствах в Україні. Обгрунтовано мету статті та актуальність обраної теми в
сьогоденні. Окреслено невирішені до цього часу проблеми в обліку, пов'язані з нематеріальними активами. Проаналізовано останні дослідження та публікації наукових вчених, праці яких присвячені обліку
нематеріальних активів. Досліджено поняття "нематеріальні активи" згідно з національними й міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України. Окреслено диспропорції,
які виникають під час визначення терміну "нематеріальні активи". Авторами статті запропоновано власний підхід щодо визначення сутності поняття нематеріальних активів, тобто власне визначення, яке грунтується на нормативно-законодавчих актах та працях науковців. У роботі проаналізовано класифікацію
нематеріальних активів на групи за ознаками й видами, а також процес віднесення об'єктів нематеріальних активів до цих груп. Досліджено методику нарахування амортизації та визначення строку корисного використання нематеріальних активів. Виокремлено особливості, які виникають під час нарахування
зносу на об'єкти нематеріальних активів, а також розбіжності, які виникають в обліку при цьому. Сформовано підхід, за яким підприємства керуються у виборі методу нарахування амортизації на об'єкти нематеріальних активів. Розглянуто критерії, за якими відбувається визнання нематеріальних активів у
бухгалтерському обліку та основні проблеми, які можуть виникнути під час визнання об'єкту нематеріальних активів. Проаналізовано бухгалтерський облік нематеріальних активів за кордоном та актуальність цього питання в закордонних країнах. У ході наукового дослідження сформовані висновки та запропоновано авторами наукової статті рекомендації щодо покращення організації та ведення бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємстві в Україні.
This research article highlights the problems that appearance during the accounting of the intangible assets
on the enterprises in Ukraine. The main objective of this scientific article and its relevancy to present day are
substantiated. The unresolved problems of accounting up to this time, which related to the intangible assets,
were outlined. The latest scientific researches and the articles of scientists, whose work is dedicated to the
intangible assets, were analyzed. The term of the "intangible assets" was researched according to the national
and international standards of accounting and financial reports of Ukraine. The disproportions, that appearance
when defining the term "intangible assets", are shown. The authors of the scientific article suggest their own
approach to the definition of the essence about the concept of the intangible assets, that is, their own definition,
which is based on the normative-legal acts and on the works of the scientists. This research scientific article
analyzes the classification of the intangible assets in the groups by the features and types, as well as the process
of the assigning of the intangible assets to these groups. The techniques of the depreciation accrual, as well as
the determination of useful life of the intangible assets, were researched. Specifics that appearance during the
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depreciation accrual and also the differences, which come up in accounting, were separated. Formed an approach,
by which the enterprises are guided in choosing the method of the depreciation for objects of the intangible
assets. Criteria, by which the recognition of the intangible assets is happening in accounting and the main
problems that can appearance during the recognition of the intangible assets were reviewed. Accounting of the
intangible assets abroad as well as relevancy of this topic in foreign countries was analyzed. The conclusions
and proposed recommendations for improving the organization and accounting of the intangible assets at the
enterprise were formed by the authors of the scientific article іn the course of this scientific research in Ukraine.
Ключові слова: активи підприємства, нематеріальні активи, облік нематеріальних активів, групи нематеріальних активів, амортизаційні відрахування нематеріальних активів.
Key words: assets of the enterprise, intangible assets, accounting for intangible assets, group of intangible assets,
depreciation of intangible assets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день економічний розвиток України знаходиться на такому рівні, що більшість діючих
підприємств та організацій беруть активну учать у залученні та розробці до свого процесу діяльності саме
об'єктів нематеріальних активів. Те, що нематеріальні
активи зараховані до складу ресурсів підприємства, є
причиною збільшення його ринкової вартості, зростання інвестиційної привабливості та безпосередній захист
прав господарюючого суб'єкта. Нормативна база, що
стосується питань з обліку нематеріальних активів,
являє собою досить широкий простір. Слід зазначити,
що серед національних нормативних документів наявні
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Проте ефективне регулювання всіх необхідних, але
в той же час суперечливих положень щодо обліку нематеріальних активів в Україні потребує конкретизації та
уточнення нормативних та теоретичних аспектів. Варто зазначити, що частка нематеріальних активів у балансі вітчизняних підприємств у порівнянні з зарубіжними компаніями незначна. Це пояснюється недостатньо сформованим ринком нематеріальних активів в Україні та заважає нашим підприємствам активно рухатися вперед.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням проблем обліку нематеріальних активів присвячені праці таких вчених: Банасько Т.М., Бігдана І.А., Бородіна Ю.І., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Гладунова В.Д., Добровського В.О., Криштопа І.І., Кужельного М.В., Лінник В.Г., Польової Т.В., Сопка В.В., Шевчука В.О., Шульги С.В. та інших. Але, незважаючи на
значну кількість публікацій, проблеми обліку нематеріальних активів залишаються актуальними та потребують вирішення з урахуванням сучасного стану розвитку.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питання обліку нематеріальних активів є завжди
актуальним у практиці роботи підприємств. Воно пов'язане передусім з визначенням і класифікацією нематеріальних активів. Проблематика визначення поняття,
поділу на групи та правильного ведення бухгалтерського обліку в українському законодавстві завжди хвилювала провідних науковців і є спірною через неоднозначність поглядів. Різноспрямованість в науковому
аспекті сприяла появі дискусій щодо правильної організації обліку нематеріальних активів і потребує подальшого вдосконалення.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною метою статті є дослідження проблемних
питань щодо обліку нематеріальних активів в Україні, а
також визначення шляхів їх покращення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору бухгалтерського обліку національні та
міжнародні стандарти по-різному трактують поняття
"нематеріальний актив".
Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 38, нематеріальний актив визначається як ресурс, який підприємство використовує, контролює і в
майбутньому прагне отримати від нього економічні вигоди [1].
Національний стандарт бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи" визначає сутність нематеріального активу як немонетарного активу, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований, а також
утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам [2].
Податковий кодекс України визначає нематеріальні
активи як право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а
також інші аналогічні права, визнані об'єктом права
власності, право користування майном та майновими
правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами [3].
Відсутність єдиного визначення поняття "нематеріальні активи" є причиною виникнення диспропорцій у
розумінні термінології з даної тематики і призводить до
неоднозначного трактування та неможливості сформувати єдину думку у фахівців-практиків, яка б мала сталий і незмінний характер і повністю розкривала суть
поняття. Особливо гостро це питання стоїть перед суб'єктами господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, які є міжнародними компаніями або
мають частку іноземного капіталу, оскільки некоректне розуміння терміну і використання його в процесі господарської діяльності викривлює дані і безпосередньо
впливає на показники фінансової звітності, і як наслідок
— на прийняття управлінських рішень.
Під час аналізу даних понять необхідно зауважити,
що термін, зазначений в Міжнародному стандарті
фінансової звітності 38, абсолютно схожий з розкриттям поняття активів підприємства, яке вказане в Законі
України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" та національному стандарті (положенню) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності". Мається на увазі, що за нормативними документами термін активи ототожнюється з
ресурсами, які контролюються підприємством у результаті минулих подій і використання яких, як очікується,
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Проте дане визначення, на нашу думку, повністю не
розкриває специфіки обліку даного об'єкта.
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Таблиця 1. Класифікація нематеріальних активів
Ознака
1
Згідно з планом
рахунків
бухгалтерського
обліку
За строком
корисного
використання
За ступенем
відчуження
За ступенем
правової
захищеності
За оборотністю
За ступенем
впливу на
фінансові
результати
За способом
створення

Види
2
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на комерційні позначення;
- права на об’єкти промислової власності;
- авторське право та суміжні з ним права;
- інші нематеріальні активи
- функціонуючі;
- не функціонуючі
- відчужувані;
- невідчужувані
- захищаються охоронними документами;
- не захищені
- поточні;
- довгострокові
- здатні безпосередньо приносити дохід;
- опосередковано впливають на фінансові
результати
- власні;
- пайові;
- придбані зі сторони

Джерело: складено за матеріалами автора О.В. Сизоненко [4].

У Податковому кодексі України зазначено, що нематеріальні активи — це лише право власності, не дивлячись на те, що їх склад насправді набагато ширший.
Задля того, щоб відбулася уніфікація трактування поняття "нематеріальні активи" та створились необхідні
умови для найбільш точного та конкретизованого його
сприйняття слід вказати такі ознаки об'єкта як [5, с.32].
1) утримання на підприємстві для використання, а
не в якості інвестицій;
2) визначення терміну використання — понад одного року;
3) оцінка залежно від здатності генерувати дохід для
власників;
4) поступова втрата вартості і списання її у витрати
шляхом амортизації;
5) наявність великого ступеня невизначеності з приводу майбутніх вигод, що можуть походити з факту використання нематеріального активу;
6) можливість мати цінність для декількох підприємств.
Отже, проаналізувавши дані, можна зробити висновок щодо формулювання категорії, з відповідним трактуванням поняття "нематеріальні активи". Отже, можна вважаємо, що "нематеріальний актив" — це немонетарний актив, що не має матеріально-речової форми,
може бути ідентифікований, утримується підприємством протягом періоду більше одного року або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік та використовується в фінансово-господарській діяльності
підприємства.
Для того, щоб більш точно зрозуміти напрямок розкриття категорії нематеріальних активів, доцільно отримати більш глибокі знання щодо їх класифікації.
Для цього, в таблиці проаналізовано класифікацію
нематеріальних активів за ознаками та видами, з метою
подальшого формулювання висновків (табл. 1).
Нематеріальні активи за своєю природою є специфічними в аспекті ведення бухгалтерського обліку, нарахування та списання амортизації, визначення строку
корисного використання і т.ін.
Розглянувши основні види нематеріальних активів
та проаналізувавши їх, ми вважаємо, що дуже важливо
розуміти, до якої саме групи відноситься той чи інший
нематеріальний актив. Адже наявність великої кількості
нематеріальних активів на підприємстві потребує значної уваги і правильної класифікації, оскільки виникнення диспропорцій в даному питанні може спричинити ряд
проблем. Питання правильної класифікації відіграє
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важливу роль при перенесенні вартості певного нематеріального активу на витрати діяльності в залежності
від його ролі та участі у процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Зауважимо, що кордоном поняття "нематеріальні
активи" вважається одним з найскладніших в бухгалтерському обліку, яке потребує значної уваги та детального перегляду. Це зумовлюється невизначеністю оцінки певних видів нематеріальних активів і строку їх корисного використання. Така проблема пояснюється
відсутністю єдиного переліку витрат, які формують первісну вартість нематеріального активу. Дивлячись на те,
до якої групи відносяться витрати, їх можна віднести
до первинної вартості формування нематеріального
активу (тобто це вартість, пов'язана з придбанням об'єкта, послугами транспортування або монтажем) або
віднести до адміністративних витрат діяльності. Поряд
з цим, постає питання щодо складності оцінки об'єктів
нематеріальних активів, яке виникає через відсутність
єдиної методики оцінки майбутніх економічних вигід від
використання такого об'єкта. При визнанні нематеріального активу припускається, що він буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.
Проте при довгостроковій експлуатації об'єкта нематеріальних активів виникає проблема прогнозування
ймовірності переваг визнаного нематеріального активу.
Тут має місце стратегічне планування, яке встановлює
строки корисного використання об'єкта і тим самим
прогнозує його термін експлуатації на підприємстві.
Процес стратегічного планування є дуже важливим,
оскільки сприяє точнішому визначенню ефекту нематеріального активу від його залучення у процес господарської діяльності суб'єктами господарювання.
Невирішеним питанням також є визнання в обліку
нематеріальних активів, що були створені підприємством як власноруч, так і в процесі виконання замовлень для інших організацій.
Згідно, П(С)БО 8, визнання нематеріальних активів
в обліку здійснюється за вартістю, що враховує усі понесені прямі витрати. Така оцінка може суттєво різнитися від вартості подібних об'єктів у разі їх надходження на підприємство за справедливою вартістю, і ця різниця може спостерігатися як у бік зменшення, так і у бік
збільшення собівартості об'єкта. Відповідно, виникає
необхідність у визнанні в обліку самостійно створених
підприємством нематеріальних активів або за фактично понесеними витратами, тобто історичною (фактичною) собівартістю, або ж за справедливою вартістю, яка
враховує відповідні методи оцінки. Саме тому, підприємство самостійно, керуючись певними принципами роботи або ж існуючими обліковими правилами, визначає
порядок відображення новостворених нематеріальних
активів та обов'язково зазначає варіант, якому надає
перевагу, у наказі про облікову політику щодо конкретної групи або окремих об'єктів даних активів [2].
Амортизація нематеріальних активів — постійне
списання вартості нематеріальних активів у процесі їх
використання. Вона покликана компенсувати витрати,
понесені підприємством при їх придбанні, і забезпечити формування джерела фінансування відповідних активів. Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому
актив став придатний до використання, і закінчуються
з місяця, наступного за місяцем його вибуття. Нарахування амортизаційних відрахувань не залежить від
фінансового результату діяльності підприємства. Головним питанням, що постає в процесі нарахування амортизації нематеріальних активів є неможливість виділення їх в окрему групу і відсутність конкретизованого законодавчого забезпечення, яке б містило відповідно
положення щодо здійснення відповідних відрахувань.
Так, у П(С)БО7 "Основні засоби" закладена методика нарахування амортизації, проте вона відноситься
до необоротних активів загалом і не охоплює їх конк-
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ретні групи. Проблема виникає, коли фактично існуючі
об'єкти, які мають форму та фізичний вигляд, такі як
основні засоби, по суті, прирівнюються до об'єктів немонетарних, які не мають матеріальної форми, тобто
нематеріальні активи. Стає логічно зрозумілим, що прирівнювання даних об'єктів є неможливим і, відповідно,
нарахування зносу має відбуватися за абсолютно різних,
притаманних конкретній групі об'єктів, умов. Саме тому,
необхідність виділення існуючих методів амортизації
або ж створення істотно нових мають стати основою
розв'язання такої проблеми, яка, з часом, у процесі
збільшення значимості та кількості нематеріальних активів на підприємстві, буде тільки зростати [6].
Сьогодні, сучасні українські підприємства, обирають методи амортизації нематеріальних активів самостійно, виходячи з умов отримання економічних вигід в
майбутньому. Якщо визначення таких умов є неможливим, то нарахування амортизації нематеріальних активів
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
У разі можливості довгострокового планування своєї
діяльності підприємство має можливість обрати будьякий інший із існуючих методів, проте обов'язковим є
обгрунтування зміни методики у наказі про облікову
політику підприємства.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Категорія "нематеріальні активи" потребує подальших глибоких та всебічних досліджень. Незважаючи на
поступове впровадження міжнародного досвіду до
вітчизняного законодавства, значні відмінності щодо
обліку нематеріальних активів в Україні та світі спостерігаються і зараз.
Першочерговим завданням процесу регулювання
обліку нематеріальних активів є адаптація системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів та внесення змін до існуючої законодавчої бази з метою забезпечення їх гармонізації. В умовах постійних глобалізаційних процесів, які зачіпають низку країн, певним
чином об'єднуючи їх, невідкладним для багатьох українських підприємств, що прагнуть досягнути успіху, є
завдання залучати іноземних інвесторів і надавати їм
зрозумілу інформацію та звітність.
Диспропорції, що спостерігаються на сьогодні, є
причиною низки невідповідностей у даній сфері. Вирішення таких проблем потрібно починати саме з трансформації законодавства, що стане підгрунтям для розв'язання інших, більш масштабних питань.
Водночас виникає необхідність постійного підвищення кваліфікації вітчизняних бухгалтерів щодо обліку
нематеріальних активів. Але в Україні такі питання хвилюють лише суб'єктів підприємницької діяльності, які
особисто зацікавлені у багатопрофільному працівнику,
тоді як інші вважають за доцільне не витрачати власні
кошти в цьому напрямі. В створенні умов, які б сприяли
ефективній організації, раціональному веденню та управлінню об'єктами нематеріальних активів, треба зацікавити не тільки власників підприємств, що забезпечують виконання цих вимог, а й державу, яка має можливість глибоко і детально підійти до даного питання.
Необхідність розробки методичного забезпечення щодо
контролю над обліком нематеріальних активів підприємства дасть можливість ефективно їх використовувати
у процесі фінансово-господарської діяльності шляхом
чіткого декларування усіх ситуацій, що можуть виникнути.
Основними питаннями, які потребують негайного та
ефективного втручання, слід зазначити: різноманітність
трактувань поняття "нематеріальні активи" у вітчизняному законодавстві та наявність відмінностей у відношенні до міжнародних стандартів, що унеможливлює
виділення єдиного визначення та призводить до непорозумінь у сфері зовнішньоекономічної діяльності; не-
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можливість виділення єдиного підходу в нормативнозаконодавчому забезпеченні щодо методики обліку нематеріальних активів, що призводить до неодноманітного відображення цих видів активів у звітності
підприємств; відсутність сталої та незмінної класифікаційної системи, що могла б значно полегшити облік
об'єктів нематеріальних активів; розбіжності у методах
нарахування амортизації нематеріальних активів, що
призводить як до заниження, так і завищення їх балансових показників; проблематика у визначенні строків
корисного використання активів.
Таким чином, сфера обліку нематеріальних активів
недостатньо конкретизована. Є безліч неточностей, які
зустрічаються як у законодавстві, так і виникають вже
у процесі практичної діяльності підприємства. Тому
наразі потрібно спрямувати безліч зусиль та коштів для
створення таких умов, які б змогли покращити існуючу
ситуацію та створили б підгрунтя для раціонального та
ефективного обліку нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах.
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THE PECULARITIES OF THE USE OF THE POLYCRITERIAL MODEL OF INDICATORS' SELECTION
IN EVALUATING THE EFFECTS OF ACTIVITIES AT FOREIGN MARKETS

Наукові напрацювання, представленні у статті стосуються розроблення методичних рекомендацій
щодо оцінювання ефектів від діяльності підприємств на іноземних ринках з використанням полікритеріальної моделі вибору індикаторів.
У статті проведено грунтовний аналіз наукових напрацювань у сфері оцінювання зовнішньоекономічної діяльності та визначено перелік показників, які використовувались при оцінюванні ефективності
діяльності на іноземних ринках. На основі проведеного аналізу розроблено послідовність оцінювання
ефектів від діяльності на іноземних ринках для підприємств, яка поділена на 3 комплексні етапи (підготовчо-методичний, аналітично-розрахунковий та результативний). На кожному із етапів розроблено
комплекс дій для забезпечення впорядкованості процесу оцінювання. Також представлено полікритеріальну модель вибору індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках, яка, на відміну
від існуючих, забезпечує вибір індикаторів з врахуванням критеріїв відбору, та в залежності від потреб
оцінювання дозволяє формувати різний їх перелік.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що виробничі підприємства, організації
та інші зацікавлені особи можуть діагностувати ефекти від діяльності на іноземних ринках на основі
запропонованого інструментарію.
At the present stage foreign economic activity has become an integral part of the successful activity of the
enterprise. However, existing national methodological approaches to the analysis and evaluation of the efficiency
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of foreign economic activity of enterprises do not meet modern business requirements, and foreign experience
needs to be adapted to the Ukrainian legislation, peculiarities of accounting and auditing in Ukraine.
The main objective of the article is to conduct a thorough research of tools for assessing the effects of activities
at foreign markets and to develop a sequence of this process.
The scientific achievements presented in the article relate to the development of methodical recommendations
for the assessment of the effects of enterprise's activity at foreign markets using the polycriterial model of
indicators' selection.
In the article a thorough analysis of scientific developments in the field of assessment of foreign economic
activity has been conducted, and a list of indicators used in evaluating the effectiveness of activities at foreign
markets has been determined. On the basis of the conducted analysis, a sequence of estimation of the effects
from the activities at foreign markets for enterprises has been developed, that is divided into 3 complex stages
(preparatory-methodical, analytical-calculated, and resultant). At each stage a set of actions has been developed
to ensure the orderliness of the evaluation process. Also a polycriterial model of indicators' selection for assessing
the effects of activities at foreign markets has been presented, which, unlike the existing ones, provides a selection
of indicators taking into account selection criteria, and, depending on the needs of the evaluation, allows to form
a different list of such indicators.
The effectiveness of the evaluation process and operative receiving of the conclusion about the effects of
activities at foreign markets depends on the quality of their organization. Practice shows that the assessment of
the effects of activities at foreign markets, in particular, of certain operations, takes place under time constraints,
but a clear organization of analysts' work will make this process effective and resultant. The practical value of
the obtained results is that manufacturing enterprises, organizations and other stakeholders can diagnose the
effects of activities at foreign markets on the basis of the proposed methodical tools.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, полікритеріальна модель, індикатор, процес, послідовність, іноземні ринки, оцінювання.
Key words: foreign economic activity, polycriterial model, indicator, process, sequence, foreign markets,
evaluation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогодні зовнішньоекономічна діяльність стала
невід'ємною частиною успішного функціонування
підприємства. Проте існуючі вітчизняні методологічні
підходи до аналізу і оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств не відповідають сучасним вимогам господарювання, а зарубіжний досвід
необхідно адаптувати до українського законодавства,
особливостей ведення бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. Ситуація що склалася, зумовлює потребу
у розробці відповідного методичного забезпечення
щодо оцінювання зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, яке враховувало б напрями діяльності
підприємства на іноземних ринках, масштабність оцінювання, види очікуваних ефектів від діяльності на іноземних ринках тощо. Отже, враховуючи вище зазначене,
розроблення методології застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів
від діяльності на іноземних ринках є необхідною передумовою поліпшення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
У сучасній науковій літературі існують різні думки
щодо класифікації показників, за допомогою яких можна визначити ефекти від діяльності на іноземних ринках. Цій тематиці присвячені праці багатьох українських та зарубіжних вчених, таких як Вакульчик О.М.,
Вічевич А.М., Волкова І.А., Гребельник О.П., Гром'як О.Б., Карвацька Н.С., Козак Ю.Г., Максимець О.В.,
Малярець Л.М., Моргун Г.В., Соркин С.Л., Тюріна Н.М.,
Філіпенко Т. В., Шкурупій О.В. [1—11].
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Так, А.М. Вічевич і О.В. Максимець вважають, що
до показників ефективності належать: валютна ефективність експорту/імпорту; ефективність експорту/
імпорту; середня тривалість обороту експортної (імпортної) операції; коефіцієнт віддачі коштів від експортних/
імпортних операцій; ефективність експорту/ імпорту
[1].
У свою чергу Гребельник О.П., Карвацька Н.С., Тюріна Н.М., Шкурупій О.В. стверджують, що доцільним є
поділ на дві групи показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності. До першої групи О.П. Гребельник зараховує показники, що характеризують абсолютну величину економічного ефекту і визначаються як
різниця між результатом та витратами, а також порівняльні показники ефективності, які визначаються як
відношення результату до витрат щодо варіанта зовнішньоекономічних контрактів. До другої групи входять показники, що характеризують доцільність участі
підприємства в зовнішньоекономічних зв'язках підприємств: показники локальної ефективності, які розраховуються з використанням чинних внутрішніх цін; показники загальноекономічної ефективності, які розраховуються на підставі розрахункових цін [2, с. 319—
321].
Проте Шкурупій О.В. поділяла показники економічної ефективності на показники ефекту, які визначаються через абсолютні величини, що мають вартісний вимір
та обчислюються як різниця між результатами і витратами, та показники ефективності, які визначаються на
основі віднесення результатів до витрат і, як правило,
визначаються у відносних одиницях (відсотках та індексах) [3, с. 173].
Соркін С.Л. у свій роботі виокремлює три блоки показників, що можуть оцінити ефекти від діяльності на
іноземних ринках: перший блок характеризує початковий економічний результат; другий — економічний
ефект (кінцевий результат в абсолютному вираженні);
третій — економічну ефективність (кінцевий результат
у відносних величинах) [6, с. 41—45].
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Етапи

Роботи в складі окремих етапів

1. Визначення предмета, об'єкта, мети та завдання оцінювання

Підготовчометодичний
етап

ефектів від діяльності на іноземних ринках
2. Формування аналітичної робочої групи та відповідальних осіб
3. Складання плану та програми оцінювання ефектів від
діяльності на іноземних ринках відповідно до напрямків
дослідження (внутрішні та зовнішні)
4. Визначення методичних аспектів проведення оцінювання
ефектів від діяльності на іноземних ринках
5. Визначення інформаційного забезпечення та способів його

Аналітичнорозрахунковий
етап

наповнення
1. Збір та перевірка достовірності інформації
2. Групування, систематизація інформації та первинна обробка
3. Визначення напрямів проведення оцінювання ефектів від
діяльності на іноземних ринках та встановлення причиннонаслідкових зв’язків між показниками

Результативний
етап

4. Визначення ключових індикаторів

1. Розрахунок визначених індикаторів
2. Узагальнення отриманих результатів, формулювання висновків
3. Презентація результатів оцінювання ефектів від діяльності на
іноземних ринках керівництву підприємства

Рис. 1. Рекомендована послідовність оцінювання ефектів від діяльності
на іноземних ринках для підприємств
Джерело: структуровано авторами на основі аналізу літетатурних джерел [1—13].

Отже, підходи до аналізу і оцінки ефектів від діяльності на іноземних ринках є схожими, але в той же час
відрізняються в частині визначення конкретних показників та їх групування. Наявність такого різноманіття у
підходах до вибору показників, що характеризують
ефективність зовнішньоекономічної діяльності, пояснюється відсутністю єдиної методології визначення самих показників. Слід зазначити, що Козак Ю.Г. [7, с.
448], а згодом Вакульчак О.М. та Дубицький Д.П. [8, с.
73] здійснили спробу узагальнення існуючих показників
ефективності експортно-імпортних операцій, виділивши їх у чотири групи: абсолютні показники, відносні показники, показники структури та показники ефективності.
Узагальнення сучасних поглядів щодо аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності дало змогу
Федоронько Н.І. розробити структурно-логічну схему
визначення відповідних факторів, яка включає в себе три
групи показників ефективності, а саме: показники ефективності експорту; показники ефективності імпорту; показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності
[12].
Незважаючи на відмінності в поглядах щодо класифікації системи показників, більшість авторів дотримуються думки, що ефективність зовнішньоекономічної діяльності потрібно аналізувати окремо за напрямами такої діяльності, а потім визначати загальний
ефект.
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Найважливіша проблема полягає у тому, що оцінка
ефективності зовнішньоекономічної діяльність суб'єктів
господарювання передбачає розрахунок ефективності
конкретних зовнішньоекономічних угод і операцій, а також рентабельності і ефективності сукупної зовнішньоекономічної діяльності окремих фізичних і юридичних
осіб-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що на
практиці вимагає розроблення спеціалізованих показників, які б об'єктивно відображали стан діяльності
підприємства на іноземних ринках [13, с. 163].
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Основною ціллю статті є проведення грунтовного дослідження інструментарію оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках та розроблення послідовності
оцінювання ефектів від діяльності підприємств на іноземних ринках з використанням полікритеріальної моделі вибору індикаторів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Успішність проведення процесу оцінювання на
підприємстві залежить насамперед від своєчасності,
повноти та достовірності інформаційного забезпечення. Проте не лише інформаційна складова впливає на
якість оцінювання. Доволі часто підприємства здійснюють свою діяльність щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності інтуїтивно, без органі-
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Критерії вибору індикаторів
оцінювання ефектів від
діяльності на іноземних ринках

Види ефектів:

Рекомендовані індикатори для оцінювання ефектів від діяльності на
іноземних ринках
Абсолютна ефективність експорту, абсолютна ефективність імпорту, економічний ефект від
експорту, економічний ефект від імпорту, економічна ефективність реалізації експортної
продукції, економічна ефективність реалізації експортної продукції на внутрішньому ринку,
економічний ефект експортної діяльності
Валютна ефективність експорту, валютна ефективність імпорту, інтегральний показник
валютної ефективності, сумарний обсяг економії витрат в умовах реалізації ЗЕД, коефіцієнт
оборотності оборотних активів в умовах реалізації ЗЕД

Економічні
Фінансові
Виробничі

Порівняльний рівень використання виробничих потужностей в умовах реалізації ЗЕД,
коефіцієнт диверсифікації виробничої діяльності в умовах реалізації ЗЕД, коефіцієнт
диверсифікації товарного асортименту в умовах реалізації ЗЕД, коефіцієнт бездефектності
виготовленої продукції в умовах реалізації ЗЕД, Відносний показник виробничих витрат

Ресурсні

Порівняльний ефект імпортованої сировини, матеріаломісткість толінгових операцій,
коефіцієнт сировинно-матеріальної незалежності толінгових операцій

Майнові

Коефіцієнт оновлення основних засобів в умовах реалізації ЗЕД, порівняльний рівень
екстенсивного/інтенсивного завантаження обладнання в умовах реалізації ЗЕД, коефіцієнт
зносу основних засобів в умовах реалізації ЗЕО, коефіцієнт автоматизації виробничих

Соціально-кадрові
Маркетингові

Масштабність оцінювання:
Діяльність на іноземних
ринках загалом
Елемент діяльності на
іноземних ринках
За напрямами діяльності
на іноземних ринках:
Експортні операції
Імпортні операції
Толінгові операції

За інформаційним
джерелом:
Фактографічні

Порівняльний рівень продуктивності праці в умовах реалізації ЗЕД, порівняльний рівень
трудомісткості в умовах реалізації ЗЕД, порівняльний рівень компетентності робітників в
умовах реалізації ЗЕД, Рівень витрат на підвищення кваліфікації працівників у сфері ЗЕД,
коефіцієнт задоволеності працівників, які пов’язані з веденням ЗЕД
Загальний коефіцієнт нарощення партнерських відносин в умовах реалізації ЗЕД, коефіцієнт
задоволеності клієнтів, рівень конкурентоспроможності продукції, рівень якості продукції,
коефіцієнт виконання контрактних зобов’язань за ЗЕД, частка «дорогих контрактів» у
загальному обсязі укладених зовнішньоекономічних контрактів
Порівняльний рівень використання виробничих потужностей в умовах реалізації ЗЕД,
коефіцієнт оновлення основних засобів в умовах реалізації ЗЕД, порівняльний рівень
продуктивності праці в умовах реалізації ЗЕД, порівняльний рівень трудомісткості в умовах
реалізації ЗЕД, порівняльний рівень компетентності робітників в умовах реалізації ЗЕД,
загальний коефіцієнт нарощення партнерських відносин в умовах реалізації ЗЕД
Абсолютна ефективність експорту/імпорту, економічний ефект від експорту/ імпорту,
порівняльний ефект імпортованої сировини, матеріаломісткість толінгових операцій,
коефіцієнт сировинно-матеріальної незалежності толінгових операцій, коефіцієнт
виконання контрактних зобов’язань за ЗЕД
Абсолютна ефективність експорту, економічний ефект від експорту, рівень ефективності
експорту, валютна ефективність експорту, сумарний обсяг економії витрат в умовах
реалізації експортних операцій, коефіцієнт оборотності оборотних активів в умовах
реалізації експортних операцій
Економічний ефект від імпорту, валютна ефективність імпорту, порівняльний ефект
імпортованої сировини, сумарний обсяг економії витрат в умовах реалізації імпортних
операцій, коефіцієнт оборотності оборотних активів в умовах реалізації імпортних операцій
Коефіцієнт зростання ефекту ЗЕД в умовах реалізації толінгових операцій, коефіцієнт
рентабельності толінгових операцій, сумарний обсяг економії витрат в умовах реалізації
толінгових операцій, Матеріаломісткість толінгових операцій, коефіцієнт сировинноматеріальної незалежності толінгових операцій
Абсолютна ефективність експорту/імпорту, економічний ефект від експорту/імпорту,
порівняльний ефект імпортованої сировини, матеріаломісткість толінгових операцій,
коефіцієнт сировинно-матеріальної незалежності толінгових операцій.
Коефіцієнт якості готової продукції в умовах реалізації ЗЕД, індекс
конкурентоспроможності продукції за споживчими параметрами в умовах реалізації ЗЕД,
Коефіцієнт задоволеності працівників, які пов’язані з веденням ЗЕД

Експертні

Порівняльний рівень корисного використання складських приміщень в умовах реалізації
ЗЕД, загальний коефіцієнт нарощення партнерських відносин в умовах реалізації ЗЕД,
частка «дорогих контрактів» у загальному обсязі укладених контрактів

Змішані

Рис. 2. Полікритеріальна модель
вибору індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках
Джерело: розроблено авторами.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Рекомендований план здійснення оцінювання ефектів від діяльності на іноземних підприємства
Об’єкти
дослідження

Періодичність
проведення

Терміни
проведення

Джерело
інформації

зації науково обгрунтованого процесу оцінювання, що
може стати причиною збитковості.
Під послідовністю оцінювання ефектів від діяльності
на іноземних ринках розуміється встановлений підприємством порядок і технологія виконання внутрішніх розпоряджень керівника при узгодженні способів здійснення. Це робиться з метою забезпечення максимальної
ефективності використання праці аналітиків, якщо такі
є на підприємстві, або економістів.
Організація оцінювання розглядається з двох сторін: організація аналітичної служби та організація аналітичних процесів. Саме оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках може проводитись спеціальною робочою групою, що створюється в межах підприємства, а також третьою стороною — фізичною або юридичною особою, що надає професійні консалтингові послуги. Рекомендовано процес оцінювання здійснювати
спеціально створеною з фахівці підприємства аналітичною командою.
Процес здійснення оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках представлений системою послідовних змін етапів дослідження, які відбуваються в
певному порядку (рис. 1).
Підготовчо-методичний етап організації оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках передбачає:
— визначення предмета та об'єкта, мети та завдання оцінювання;
— розробка планів та програми оцінювання з подальшим складанням календарного графіку проведення оцінювальних робіт;
— визначення виконавців оцінювальних робіт, а також відповідальних осіб: особи, яка відповідатиме за
процес оцінювання в цілому, а також осіб, які відповідатимуть за певні його ланки;
— інформаційне забезпечення процесу оцінювання,
джерелами якого є: офіційна фінансова та статистична
звітність; нормативно-правова база; спеціалізована література;
— методичне забезпечення процесу оцінювання.
Передбачає сукупність загальноекономічних, економіко-логічних і економіко-математичних методів, спрямованих на комплексне вивчення та оцінення діяльності
підприємства на іноземних ринках.
Впровадження розроблених планів і програм, передбачено основним (аналітично-розрахунковим) етапом,
який включає:
— збирання і первинна обробка одержаної інформації з внутршніх і зовнішніх джерел з подальшою систематизацією;
— зіставлення показників задля визначення зв'язку
між ними, їх повноти та достовірності шляхом арифметичного, логічного та балансового їх зведення;
— визначення напрямів проведення оцінювання
ефектів від діяльності на іноземних ринках та встановлення причинно-наслідкових зв'язків між показниками;
— визначення ключових індикаторів.
Сукупність індикаторів, що формує певну систему,
в значній мірі залежить від цілей оцінювання, аналізу та
прогнозування, інформаційних потреб керівників різних
рівнів управління. При формуванні системи економічних індикаторів, необхідно виходити з певних принципів: врахування крім фінансових, ще й не фінансових
показників; наявність причинно-наслідкових зв'язків
між індикаторами; відображення в індикаторах стратегічних позицій розвитку підприємства; інформаційна
доступність та прозорість індикаторів для працівників
підприємства; кількісне вираження індикаторів; об'єк-
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Завдання

Виконавці
аналізу

Підпис відповідальної
особи

тивна кількість індикаторів; релевантність оцінки, що
полягає у виборі для розрахунку індикаторів єдиний
звітний період, інтеграція в систему управління підприємством тощо.
Індикативний підхід передбачає орієнтацію на стратегічний розвиток підприємства, тому формування системи індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на
іноземних ринках здійснюється у відповідності до стратегічних цілей на зовнішньому ринку. Дослідження промислових підприємств дозволило визначити низку загальних взаємопов'язаних стратегічних цілей в їх зовнішньоекономічній діяльності, серед яких такі: зростання частки ринку; забезпечення задоволеності споживачів; утримання існуючих клієнтів; розширення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); зменшення витрат
на експорт; підвищення ефективності ЗЕД; створення
репутації відповідального і надійного постачальника;
збереження персоналу; підвищення цінності персоналу.
При побудові системи економічних індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках слід
враховувати і цілі, що визначають специфіку оцінки
функціонування підприємств на зовнішніх ринках: освоєння нових прогресивних технологій; впровадження
інформаційних систем для ухвалення управлінських
рішень; освоєння економічних методів управління в умовах переходу до ринкових відносин; освоєння виробництва інноваційних зразків продукції з урахуванням
мінімізації відходів і можливості їх подальшого використання для випуску інших товарів; розширення номенклатури продукції за рахунок розробки і виробництва
багатофункціональної техніки, здатної конкурувати із
зарубіжними аналогами; збільшення валютних надходжень від експорту продукції шляхом використання досягнень науково-технічного прогресу.
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати,
що кількість та склад індикаторів не можуть бути раз і
назавжди визначеними: вони змінюються виходячи з
типу, умов функціонування та етапів розвитку підприємства. Рекомендована полікритеріальна модель вибору
індикаторів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках для підприємств зображена на рисунку 2.
Таким чином, на засадах індикативного підходу до
оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках
підприємств з врахуванням принципів побудови системи економічних індикаторів вибирається їх сукупність.
Сформована система з індикаторів має охоплювати
стратегічно важливі для підприємств аспекти діяльності
на іноземних ринках. Сукупність індикаторів характеризується простотою розрахунків та доступністю
інформаційної бази. Відібрані показники повинні інтегруватись до системи управлінської звітності.
Організація процесу оцінювання ефектів від
дільності на іноземних ринках підприємств має охопити напрями розроблення планів та програм щодо комплексного та тематичного оцінювання діяльності на іноземних ринках. Причому роль тематичного оцінювання
є доволі вамогою, оскільки має бути спрямована на
особливості зовнішньоекономічної діяльності з подальшим визначенням відповідальних осіб.
При організації процесу оцінювання ефектів від
діяльності на іноземних ринках розробляється загальний план конкретних робіт, який полягає у конкретизації завдань, визначенні об'єктів та етапів аналізу, приклад якого наведений у таблиці 1.
Важливою складовою є розробка програми оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках, яка
включає розгорнутий та деталізований перелік питань.
У ній передбачається визначення послідовності прове-
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дення оцінювання, методику оцінювання, комплект
форм, схем, аналітичних таблиць та графіків, які треба
обов'язково опрацювати під час оцінювання ефектів від
діяльності на іноземних ринках. Також у програмі слід
обов'язково зазначити терміни і періодичність проведення.
На завершальному (результативному) етапі оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках передбачено розрахунок визначених індикаторів, узагальнення отриманих результатів, формулювання висновків,
презентація результатів оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках керівництву підприємства. На
основі отриманої інформації будуть прийматись ті, чи
інші управлінські рішення щодо покращення зовнішньоекономічної діяльності.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Саме тому задля налогодження ефективного процесу оцінювання виникає необхідність у розробці
такої послідовності, яка б відповідала потребам
підприємств. Ефективність процесу оцінювання та
отримання своєчасного висновку про ефекти від
діяльності на іноземних ринках напряму залежать від
якості його організації. Практика свідчить, що оцінювання ефектів від діяльності на іноземних ринках, зокрема окремих операцій, проходить в умовах часових
обмежень, але чітка організація роботи аналітиків
дозволить зробити цей процес ефективним та результативним.
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STUDY OF THE ESSENTIAL AND MEANINGFUL BASIS OF THE CONFLICT OF INTERESTS
IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

У статті проаналізовано сутнісно-змістовну основу конфліктів інтересу та виявлено основні причини
та передумови їх виникнення на місцевому рівні, на основі чого запропоновано власне визначення конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування. Досліджено рівень сприйняття конфлікту інтересів
на базі одного з структурних підрозділів Сумської міської ради та проаналізовано аналітичну інформацію з притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у виконавчих органах місцевого самоврядування. Надано рекомендації щодо удосконалення
антикорупційного механізму запобігання конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування на
основі використання інноваційних підходів та зарубіжного досвіду.
Визначено основні елементи антикорупційного механізму запобігання конфліктів інтересів: методи
управління, юридичне забезпечення, принципи управління та інформаційне забезпечення. Дія механізму має бути спрямованою як на органи місцевого самоврядування, на державне управління, так і на
суб'єктів господарювання та населення у цілому.
The essential and meaningful basis of conflicts of interest has been analyzed and the main reasons and
preconditions for their emergence at the local level have been revealed in the article, on the basis of which the
self-determination of the interest conflict in local self-government bodies has been proposed.
Conflict of interest in local self-government bodies is a contradiction between the personal interests of an
official of a local self-government body (or persons close to her) and her official authority, which may affect the
impartiality of management decisions by such a person, which, in turn, will lead to a violation of interests of
territorial community in solving local issues.
The level of the interest conflict perception has been studied on the basis of one of the structural subdivisions
of Sumy City Council as well as the analytical information on the attraction of officials to administrative
responsibility for committing corruption offenses in executive bodies of local self-government has been analyzed.
The recommendations for improving the anti-corruption mechanism for preventing conflicts of interest in local
self-government bodies have been proposed based on the use of innovative approaches and foreign experience.
The main elements of the anti-corruption mechanism for preventing of interest conflicts have been identified,
such as management methods, legal support, management principles and information provision. The mechanism
should be aimed at both local self-government bodies, public administration, and economic entities and the
population in general.
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In the context of the interest conflict prevention the proposals on the elimination of corruption in such areas
have been offered as use of foreign practice principles; conducting diagnostics of the familiarity level of state
administration and self-government bodies with the essence of interest conflicts; collection, systematization
and comparison of statistics on the extent of corruption at the local level; careful analysis of legislative initiatives
to prevent corruption; implementation of IT innovations in anti-corruption mechanisms for overcoming corruption
in local self-government bodies.
Ключові слова: конфлікт інтересів, корупційна злочинність, органи місцевого самоврядування, індекс
сприйняття корупції, державна служба, антикорупційне законодавство, електронне врядування, ІТ-інновації.
Key words: conflict of interests, corruption criminality, bodies of local self-government, index of corruption
perception, public service, anti-corruption legislation, e-government, IT innovations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних умовах корупція є найнебезпечнішою
загрозою національній економічній безпеці держави,
яка дискредитує країну на міжнародній арені, заважає
надходженню інвестицій, веденню бізнесу, освіті та взагалі є загрозою нормального розвитку українського
суспільства.
У контексті формування українського громадянського суспільства на шляху до досягнення актуальних
європейських цінностей подолання корупції в Україні
залишається пріоритетним завданням.
В умовах корумпованості будь-яких галузей на
різних рівнях управління (особливо в органах місцевого самоврядування) принципово неможливо вирішити
соціальні та економічні проблеми населення.
Виходячи із специфіки українського законодавства,
корупція найчастіше має прояв у сфері діяльності
органів місцевого самоврядування та державної влади,
а її суб'єктом може бути тільки особа, наділена владою
чи посадовими повноваженнями, що має на меті задоволення корисливих власних інтересів або інтересів
інших осіб. Одним із основних чинників, що обумовлює
розвиток корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування є конфлікт інтересів. Саме тому
на особливу увагу заслуговує питання, пов'язане з дослідженням особливостей конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах поняття "конфлікт" досліджується багатьма вченими та широко застосовується у різних
галузях науки.
Слово "конфлікт" походить від латинського conflictus, що у перекладі означає "зіткнення". Тобто
конфлікт — це суперечність, боротьба, протидія,
зіткнення інтересів, сил, особистостей, поглядів, система стосунків, що полягає у розбіжностях соціальних
цінностей, інтересів між учасниками конфлікту [5].
Конфлікти виникають з різних причин і можуть бути
соціально-політичними та економічними, соціально-демографічними (відображають розбіжності між людьми,
зумовлені їхньою віковою категорією, статтю, належністю до етнічних груп), соціально-психологічними
(взаємини, лідерство, настрої), індивідуально-психологічні (здібності, темперамент, характер). Також виокремлюють політичні та юридичні конфлікти.
У свою чергу, поняття "конфлікт інтересів" є відносно новим для українського законодавства.
Дослідженню сутності поняття конфлікту інтересів
присвячені праці таких вчених, як М. Баюк, Л. Бунецький, Т. Василевська, М. Вілорія, В. Галунько, О. Онищук, С. Рівчаченко, С. Кабашов, І. Лопушинський, В. Мі-
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щишин, О. Токар-Остапенко, Н. Требенець, М. Шкепу.
Дослідження у контексті протидії корупції показані у
працях таких вчених, як В. Александров, М. Мельник,
Р. Мельник, І. Нуруллаєв, С. Рогульський, С. Стеценко,
В. Тильчик, О. Ткаченко, Р. Тучак, І. Яцків та ін. Водночас питання, пов'язані з удосконаленням антикорупційних механізмів для України, потребують особливої
уваги.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" конфлікт інтересів визначається як суперечність між особистими майновими,
немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її
службовими повноваженнями, наявність якої може
вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій
під час виконання наданих їй службових повноважень
[1—7].
У роботі [2] конфлікт інтересів визначається як наявність в особи приватного інтересу у галузі її представницьких або посадових повноважень, що може вплинути на процес прийняття особою рішень, вжиття дій чи
вчинення бездіяльності у ході реалізації своїх повноважень, або ж реальна суперечність між приватним інтересом та офіційними повноваженнями, яка реально
впливає на її офіційну діяльність (реальний конфлікт
інтересів).
Зокрема у європейській законодавчій практиці досить поширеною є запропонована у Рекомендаціях
ОЕСР характеристика конфлікту інтересів як конфлікту між державними обов'язками та приватними інтересами державної посадової особи, у якому пов'язаний з
приватними можливостями інтерес державної посадової особи може негативно впливати на виконання нею
своїх посадових обов'язків і функцій [9].
Деякі автори [8] у конфлікті інтересів вбачають ситуацію, при якій державна посадова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес (особисту
зацікавленість), який хоча і не обов'язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього
призвести.
У роботі [10] конфлікт інтересів розглядається як
ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи
дії, які завдають збиток іншій стороні.
Також під конфліктом інтересів деякі автори [11]
розуміють руйнівне явище як для будь-якого корпоративного середовища, так і для суспільства у цілому. Саме
конфлікт інтересів є найбільшим джерелом спотворення почуття справедливості.
Таким чином, останніми роками з'явилася значна
кількість робіт, у яких досліджується сутність поняття
конфлікту інтересів, аналізуються методи подолання
корупційної злочинності, проте на особливу увагу заслуговує інструментарій удосконалення антикорупційних механізмів для України.
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Таблиця 1. Шкала вимірювання рівня корупції за Індексом сприйняття корупції
Індекс

100–090

Сприйняті як менш корумповані
089–080
079–070
069–060

059–050

Сприйняті як більш корумповані
039-030
029–020
019–010

049–040

009–000

Джерело: [12].
Таблиця 2. Індекси сприйняття корупції за 2012—2017 роки (побудовано на основі статистичних даних)
2017
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
133
134
…
176
177
178
179
180

Країна

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Нова
Зеландія
Данія
Фінляндія
Норвегія
Швейцарія
Швеція
Сінгапур
Нідерланди
Канада
Люксембург

№
90

№
91

1,01

№
91

1

№
91

1

№
90

0,98

№
89

0,98

90
90
85
86
88
87
84
84
79

91
89
86
85
89
86
83
81
78

1,01
0,98
1,01
0,98
1,01
0,98
0,98
0,96
0,98

92
89
86
86
87
84
83
81
79

1,01
1
1
1,01
0,97
0,97
1
1
1,01

91
90
87
86
89
85
87
83
81

0,98
1,01
1,01
1
1,02
1,01
1,04
1,02
1,02

90
89
85
86
88
84
83
82
81

0,98
0,98
0,97
1
0,98
0,98
0,95
0,98
1

88
85
85
85
84
84
82
82
82

0,97
0,95
1
0,98
0,95
1
0,98
1
1,01

М’янма
Україна

19
26

21
25

1,10
0,96

20
26

0,95
1,04

22
27

1,1
1,03

28
29

1,27
1,07

30
30

1,07
1,03

Йемен
Афганістан
Сирія
Південний
Судан
Сомалі

23
8
26

18
8
17
14

0,78
1
0,65

19
12
20
15

1,05
1,5
1,17
1,07

18
11
18
15

0,94
0,91
0,9
1

14
15
13
11

0,77
1,36
0,72
0,73

16
15
14
12

1,14
1
1,07
1,09

8

8

1

8

1

8

1

10

9

0,9

Джерело: [13].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування
поняття конфлікту інтересів, що виникають в органах
місцевого самоврядування, та надання практичних рекомендацій з удосконалення антикорупційного механізму запобігання конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування на основі використання інноваційних підходів та зарубіжного досвіду.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вектор державного управління країни має бути
спрямований на рівноправне членство у європейському
співтоваристві, що визначає для України необхідність
дослідження та реалізації зарубіжного досвіду.
На сьогодні актуальним є питання дослідження
рівня корумпованості суспільств різних країн світу.
Існують такі методи визначення рівня корупції: розрахунок індексу сприйняття корупції, розрахунок показника контролю корупції, визначення барометру глобальної корупції, визначення індексу економічної свободи, індексу непрозорості та ін.
До найбільш популярних методів виміру корупції
відносять Індекс сприйняття корупції (від англ.
Corruption Perception Index (CPI)), розрахований
1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
2012

2013

2014

2015

2016

Індекс сприйняття корупції

2017
Роки

Рис. 1. Динаміка індексів сприйняття корупції в Україні
за 2012—2017 рр.
Джерело: сформовано автором за статистичними даними [13].
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міжнародною організацією Transparency International з
1995 року.
CPI — щорічний рейтинг країн світу. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який
базується на оцінках підприємців, аналітиків, міжнародних фінансових та правозахисних експертів. Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 (немає корупції) до
0 (сильна корупція) (табл. 1) [12].
Отриманий результат у вигляді індексу сприйняття
корупції дозволяє визначити рейтинг країни серед інших
країн світу.
Результативна таблиця з проміжними даними
індексів сприйняття корупції, сформована на основі статистичної інформації за 5 років (табл. 2), дає підстави
стверджувати, що найменш корумпованою є Нова Зеландія.
Також найвищі показники за індексом сприйняття
корупції мають такі країни, як Данія, Фінляндія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Нідерланди, Канада, Люксембург. Зокрема Україна за останніми статистичними даними 2017 року [13] здобула 30 балів зі 100
можливих за індексом сприйняття корупції (CPI) у дослідженні Transparency International і посіла 134 місце
зі 180 країн світу, що досліджувалися. Отриманий рейтинговий показник країни характеризується як низький,
а його рівень за шкалою вимірювання сприйняття визначає країну як більш корумпованою.
Для наочності індекси сприйняття корупції в Україні
за 2012—2017 рр. зображено графічно на рис. 1.
Динаміка індексів сприйняття корупції відображає,
що у 2017 році Україна посіла 30 місце за індексом
сприйняття корупції. Це на 1 бал більше та на 1 позицію
вище, ніж у 2016 році (29 балів, 131 місце із 176 країн).
Але у динаміці результати минулого року нижчі (1 бал
проти 2), ніж у 2016 році.
Таким чином, аналіз динаміки індексів сприйняття
корупції в Україні дозволяє констатувати негативний
характер їх розвитку.
Необхідно зазначити, що показники державного
управління також закладені навіть в індексах стійкості
суспільства (рис. 2).
Конфліктні ситуації, які за своїм наслідком призводять до спричинення конфлікту інтересів, вже давно
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1
перебувають у полі зору законодавця, а також врахоУкраїна
21
2
вуються у практиці управлінців, які ставлять на меті збе20
3
реження об'єктивності при прийнятті рішень. Необхідно зазначити, що не має такої країни у світі, де б існу19
4
вав повний імунітет проти пов'язаних з конфліктом інте18
5
ресів негативних явищ. Уряди країн на всіх рівнях з
різним успіхом намагаються попередити ситуації, які б
17
6
спричинили виникнення конфлікту інтересів.
Позиція України в рейтингу країн світу свідчить про
16
7
необхідність урахування досвіду подолання корупції,
зокрема, конфлікту інтересів у зарубіжних країнах.
15
8
У свою чергу, Transparency International рекомендує
14
9
вжити наступні заходи задля покращення показників,
які входять до складу індексу сприйняття корупції [13].
13
10
12
11
— запустити Антикорупційний суд та продовжити
1
—
достатність
їжі;
2
—
забезпеченість
продуктами харчусудову реформу;
— посилити дієздатність слідчих органів та при- вання; 3 — забезпеченість водою; 4 — безпечні санітарні умови;
5 — здоров'я населення; 6 — чисте повітря; 7 — чистота води; 8 —
пинити міжвідомчу боротьбу;
— перезапустити НАЗК на умовах прозорого та не- освіта; 9 — гендерний фактор; 10 — розподіл доходів; 11 — якість
управління уряду; 12 — якість повітря; 13 — біорізноманіття;
залежного конкурсу;
— забезпечити законодавчу базу для якісної 14 — відтворення водних ресурсів; 15 — споживання відтворюваних джерел енергії; 16 — парникові гази; 17 — органічне земспівпраці та захисту викривачів корупції;
леробство; 18 — реальні заощадження; 19 — ВВП; 20 — зайнятість;
— забезпечити повне та безперешкодне функціону- 21 — державний борг.
вання реєстру е-декларацій;
Рис. 2. Показники індексу стійкості суспільства України
— впровадити автоматичну перевірку декларацій та
Джерело: сформовано автором за статистичними даними [14].
активізувати перевірку декларацій топ-посадовців;
— впровадити нові електронні державні інформаційні системи;
протоколів щодо порушення
4; 3%
вимог запобігання та
7; 4%
— позбавити правоохоронні органи права втру1; 1%
врегулювання конфлікту
чатися в економічну діяльність.
інтересів
На основі оцінки та аналізу останніх статистич(Стаття 172-7 КУпАП)
них даних, звіту про діяльність Національного агенпротоколів щодо порушення
тства з питань запобігання корупції [16] нами наочобмежень щодо сумісництва
но відображено кількісні результати моніторингу
та суміщення з іншими
НАЗК щодо дотримання законодавства про конфлікт
видами діяльності
інтересів та інших обмежень щодо запобігання ко(Стаття 172-4 КУпАП)
рупції за 2018 р. (рис. 3, 4).
протоколів щодо
Аналіз цих даних відображає таке: у своїй діяльневиконання законних
вимог (приписів) НАЗК
ності НАЗК регулярно має справу з корупційними на(Стаття 188-46 КУпАП)
вантаженнями, зокрема з безпосереднім розглядом
звернень та наданням роз'яснень про наявність чи
протоколів щодо порушення
відсутність реального або потенційного конфлікту
встановлених законом
147; 92%
інтересів.
обмежень щодо одержання
У доповнення до результатів всеукраїнського моподарунків
ніторингу НАЗК зазначимо, що на локальному рівні
(Стаття 172-5 КУпАП)
(місцевому) ми мали змогу проаналізувати показни- Рис. 3. Адміністративні протоколи щодо конфлікту інтересів
ки рівня корупції у виконавчих органах місцевого са(за класифікацією), складені у 2017 році
моврядування м. Суми.

Джерело: авторська розробка на основі статистичних даних.

3; 2%

1; 1%
2; 1%

1; 1%

протоколів щодо народних депутатів України

5; 3%

13; 8%

протоколів щодо депутатів місцевих рад
протоколів щодо голів та їх заступників в органах місцевого
самоврядування

17; 11%

протоколів щодо посадових осіб юридичних осіб публічного
права
протоколів щодо державних службовців
протоколів щодо суддів
22; 14%

протоколів щодо поліцейських та посадових і службових осіб
органів прокуратури

92; 59%

протокол щодо колишнього заступника Міністра юстиції
України
протокол щодо керівника Національного антикорупційного
бюро України

Рис. 4. Адміністративні протоколи щодо конфлікту інтересів (за суб'єктами, щодо яких складені протоколи)
Джерело: авторська розробка на основі статистичних даних.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) — зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій
або поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії
Суб’єкти конфлікту інтересів
Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та
іншими законами владними повноваженнями, у межах яких діють самостійно і
несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Органам
місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження
органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними
відповідним органам виконавчої влади

Основні причини та передумови
виникнення конфлікту інтересів в
органах місцевого самоврядування

Конфлікт інтересів – це
таке явище, коли виникає
суперечність між
приватним інтересом
посадової особи та її
посадовими
повноваженнями, що може
вплинути чи впливає на
об’єктивність чи
неупередженість прийняття
рішення або на вчинення чи
утримання від вчинення дій
під час виконання своїх
повноважень

1) Порушення головних принципів служби в органах
місцевого самоврядування, таких як законність, рівність,
професіоналізм, відкритість, справедливість;
2) Порушення конституційного обов’язку забезпеченості
прав та свобод людини і громадянина;
3) Недобросовісність при виконанні службових
обов’язків;
4) Порушення спеціального законодавства, яким
встановлюються обмеження для посадових осіб (Закон
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);
5) Отримання незаконних переваг, пільг, дозволів у
зв’язку з неправомірним користуванням своїм службовим
становищем;
6) Порушення вимог антикорупційного законодавства
(Закон України «Про запобігання корупції»)

Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування – це суперечність між особистими інтересами посадової
особи органу місцевого самоврядування (або близьких їй осіб) та її професійними службовими повноваженнями,
яка може вплинути на неупередженість прийняття такою особою управлінських рішень, що, у свою чергу, призведе
до порушення інтересів територіальної громади при вирішенні питань місцевого значення

Рис. 5. Виникнення конфлікту інтересів та сутність поняття "конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування"
Джерело: сформовано автором на основі аналізу літературних джерел [17; 18; 11].
35%

65%
Ототожнюють поняття «конфлікт інтересів» з
поняттям «конфлікт»
Вирізняють поняття «конфлікт інтересів» з
поняттям «конфлікт»

Рис. 6. Визначення кількості опитуваних, що розрізняють
поняття "конфлікт інтересів" та поняття "конфлікт"
Джерело: авторська розробка.

Згідно з оперативними даними відділу взаємодії з
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи
Сумської міської ради, було опрацьовано та надано
оцінку аналітичної інформації з притягнення посадових
осіб до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень за 2017—2018 рр.
У цілому за період 2017 року за порушення антикорупційного законодавства правоохоронними органами було складено 4 адміністративні протоколи (з них 2
за порушення конфлікту інтересів).
У порівнянні з даними за 2018 рік загальна кількість
адміністративних протоколів склала 16 штук, при чому
з них 14 було передано для розгляду у місцеві суди першої інстанції.
Отже, тенденція вчинення корупційних правопорушень стрімко збільшується, що, у свою чергу, підтверджується результатами загальноукраїнського мо-
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ніторингу стану корупції, а тому за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що проблема протидії корупції в Україні залишається актуальною.
У зв'язку з тим, що корупція найчастіше має прояв у
сфері діяльності органів місцевого самоврядування та
державної влади, ми вважаємо за доцільне дослідити
сутність конфлікту інтересів за сферою прояву саме на
рівні органів місцевого самоврядування.
Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування виникає внаслідок існування реальних можливостей для зловживання владними повноваженнями і
може існувати навіть тоді, коли не стає наслідком будьяких неправомірних дій. Участь в управлінні та розпорядження владою надають посадовим особам органів
місцевого самоврядування значні можливості для керування людськими та матеріальними ресурсами, широкий
доступ до інформації. Посадові особи навіть можуть
впливати на долі людей відповідної територіальної громади, тобто в органах місцевого самоврядування потенційно існують усі умови для виникнення конфлікту інтересів [15]. Власне трактування поняття "конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування" представлено на рисунку 5.
На основі аналізу та узагальнення літературних
джерел нами було виявлено основні причини та передумови виникнення конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування.
Досліджуючи сутність поняття конфлікту інтересів,
було виявлено, що існує проблема розуміння цього поняття як серед населення, так і серед державних службовців.
З метою визначення наявності проблеми розуміння
сутності конфлікту інтересів нами було проведено дослідження на локальному рівні, яке здійснювалося за
допомогою анкетування. Дослідження було проведене
на базі одного із структурних підрозділів Сумської
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міської ради. У дослідженні прийняли участь 20 службовців. Результати дослідження відображені на рисунках 6—9.
Аналіз результатів опитування показав, що більшість опитуваних ототожнюють поняття "конфлікт
інтересів" та "конфлікт" (65% респондентів). Ці поняття мають загальну природу, поняття "конфлікт" є більш
узагальненим, у той час як визначення конфлікту інтересів має специфічну спрямованість. У цьому аспекті
опитувані мають розрізняти ці поняття. Серед 20 опитуваних 8 сформували безпосередньо визначення конфлікту інтересів.
Більшість опитуваних вважає за необхідне впроваджувати заходи з інформатизації суспільства стосовно теми конфлікту інтересів. Респонденти дослідження зазначили, що доцільними будуть такі заходи в
першу чергу для депутатів та чиновників. Окремо необхідно відзначити, що всі респонденти засуджують
конфлікт інтересів, що відображає негативне ставлення до цього явища.
Отримані результати на основі анкетування дають
змогу визначити необхідність впровадження спеціальних заходів щодо покращення розуміння сутності конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування.
Зважаючи на невелику кількість опитуваних, доцільно
було б у майбутньому провести такі дослідження на всіх
рівнях адміністративно-територіальних одиниць з метою отримання більш об'єктивних даних.
На основі аналізу наукових джерел зарубіжної та
вітчизняної практики нами виокремлено такі основні
елементи антикорупційного механізму запобігання
конфліктів інтересу, як: методи управління, правове забезпечення, принципи управління та інформаційне забезпечення, які повинні бути спрямовані як на органи
місцевого самоврядування, державного управління, так
і на суб'єкти господарювання та населення загалом (рис.
10).
Результати дослідження визначили такі напрями
щодо удосконалення антикорупційного механізму запобігання конфлікту інтересів в органах місцевого самоврядування на основі використання інноваційних
підходів:
— проведення діагностики рівня ознайомленості
органів державного управління, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та населення із сутністю конфліктів інтересу;
— проведення тренінгів та семінарів для державних
службовців з тематики конфлікту інтересів;
— врегулювати прецедентність та відкритість результатів вирішення уповноваженими органами типових ситуацій, за яких виникає конфлікт інтересів;
— забезпечення гарантії правоохоронного захисту
осіб, які сприяють виявленню конфліктів інтересів;
— удосконалення регулювання порядку застосування превентивних антикорупційних механізмів і притягнення до відповідальності за корупційні порушення;

2

Вважають, що необхідно
Вважають, що непотрібно
проводити заходи з
проводити заходи з
інформатизації суспільства інформатизації суспільства
стосовно теми конфлікту
стосовно теми конфлікту
інтересів.
інтересів через брак часу та
коштів на це.

Рис. 7. Визначення кількості опитуваних, що вважають
за необхідне проводити заходи з інформатизації
суспільства стосовно теми конфлікту інтересів
Джерело: авторська розробка.

15%

15%
населенню
чиновникам
депутатам
Всім категоріям

30%
40%
Рис. 8. Визначення необхідності проведення заходів
з інформатизації суспільства стосовно теми конфлікту
інтересів за категоріями
Джерело: авторська розробка.

— забезпечення доступності для громадян державних електронних реєстрів з переліком осіб, що вчинили
корупційне правопорушення, у тому числі за порушення вимог конфлікту інтересів;
— здійснення диференціації антикорупційних процедур і методів, спрямованих на регулювання конфлікту інтересів;
— залучити підготовлених спеціалістів у сфері ІТ
для попередження конфліктів інтересів.
Резюмуючи все викладене вище, необхідно зазначити, що неврегульовані ситуації з конфлікту інтересів
можуть призвести до тяжких наслідків для економіки
України. Зокрема такими наслідками можуть стати розтрати державних коштів та коштів з бюджетів терито-
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Рис. 9. Визначення відношення посадових осіб місцевого самоврядування до конфлікту інтересів
Джерело: авторська розробка.
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Елементи антикорупційного механізму запобігання конфліктів інтересу
Методи

Принципи

Інформаційне забезпечення

Правове забезпечення

Соціальноекономічні,
ідеологічні,
правові,
психологічні,
кримінальноправові,
адміністративні
методи
запобігання
конфліктів
інтересу

Принцип публічності та
прозорості; принцип
підвищеної особистої
відповідальності та
персонального прикладу;
принцип служіння інтересам
територіальної громади;
принцип управлінської
культури; принцип добору
кадровою службою місцевого
органу самоврядування
висококваліфікованих кадрів

Проведення навчальних заходів
(семінарів) для чиновників та депутатів
органів місцевого самоврядування з теми
конфлікту інтересів, збір та
систематизація інформації щодо фактів
порушення вимог із запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів;
проведення інформаційної кампанії з
метою підняття питання
необхідності контролю за запобіганням
та врегулюванням конфлікту інтересів
та механізмів його реалізації

Конституція України,
Закони України,
Постанови Уряду
України, Закон України
«Про запобігання
корупції», нормативні
акти міністерств та
інших органів

Органи місцевого
самоврядування

Органи державного управління

Суб’єкти господарювання

Населення

Рис. 10. Елементи антикорупційного механізму запобігання конфліктів інтересу
Джерело: авторська розробка.

ріальних громад, неправомірні вигоди на антимонопольному просторі (неправомірна конкуренція), недовіра
громадян до органів місцевого самоврядування тощо. І
якщо уряди європейських країн уже давно усвідомили
небезпеку настання таких наслідків, Україна тільки починає рухатися цим нелегким шляхом.
Також слід зауважити, що вступаючи на службу до
органів місцевого самоврядування, складаючи присягу
на сумлінну працю на користь територіальної громади,
особа повинна розмежовувати свій приватний інтерес
та суспільний інтерес. Тобто така особа повинна буде
повністю поступитися своїми майновими, корисливими
намірами на користь інтересам громадськості, і в подальшому добросовісно організовувати свою роботу у відповідному органі так, щоб не допустити настання ситуацій
конфлікту інтересів.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що посадові особи місцевого самоврядування повинні вживати всіх заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, власного або про який йому стало відомо у процесі виконання своїх посадових обов'язків. Перелічені способи та механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, визначені антикорупційним
законодавством, мають забезпечити своєчасність реагування на правопорушення і запобігти прийняттю неправомірних рішень в умовах існування конфлікту інтересів.
У контексті запобігання конфлікту інтересу у статті
надано пропозиції щодо подолання корупції за такими
напрямами: використання принципів зарубіжної практики; проведення діагностики рівня ознайомленості
органів державного управління та самоврядування із
сутністю конфліктів інтересу; збір, систематизація та
порівняння статистичних даних за обсягами розвитку
корупції на локальному рівні; ретельний аналіз законо-
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давчих ініціатив щодо попередження корупції; впровадження ІТ-інновацій в антикорупційних механізмах подолання корупції в органах місцевого самоврядування.
Література:
1. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на
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THE FORMATION OF UKRAINE-GERMAN TERRITORIAL MIGRATION SYSTEM: ECONOMIC
CONSEQUENCES AND EFFECTS

У статті доведено, що природа української міграції до Німеччини має економічний характер. Побудовано
концептуальну модель економічних вигод та втрат України і Німеччини на державному рівні в результаті функціонування міграційної мережі обміну людськими ресурсами. Обчислено економічні наслідки міграції на державному та особистісному рівні, що виникли в результаті формування україно-німецької територіальної міграційної системи. Визначено, що економічна ефективність використання людського капіталу українських
мігрантів у вартісному вимірі зросла в середньому майже в 11 разів. Обгрунтовано твердження, що розриви в
рівнях доходів між українською та німецькою частинами територіальних суспільних систем стали однією з
головних причин інтенсифікації процесу переливання людських ресурсів в україно-німецькому міграційному
каналі та призвели до формування сучасної УНТМС. Наслідком функціонування УНТМС стало покращення
економічної ситуації осіб-переселенців та сімей трудових мігрантів через зростання обсягів грошових переказів. Підсумовано, що Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів, а заощадження українських мігрантів може бути одним зі способів інвестування в розвиток економіки.
In our days, migration of population is an integral feature and one of the ways of development of modern society.
The main factors that led to the intensification of migration flows from Ukraine to different countries have been high
unemployment rate and low wages. That's why the nature of Ukrainian people migration to Germany has also mainly
economic reasons. The purpose of this article is to generalize theoretically and to calculate mathematically main
economic advantages and losses of national and personal levels for Ukraine and Germany as a result of functioning
migration exchange network of human resources.
The economic state and personal levels consequences as a result of the formation of the Ukrainian-German territorial
migration system are calculated. For example, it is determined that the economical productivity of using of Ukrainian
migrants human capital in Germany is in 11 times higher than in Ukraine. It is substantiated that significant gaps in
income levels between the Ukrainian and German parts of territorial social systems were one of the main reasons for
intensifying the process transferring of human resources in the Ukrainian-German migration channel and led to the
formation of modern Ukrainian-German territorial migration system. It is calculated that if all economically active
Ukrainians migrants in Germany had had full employment in 2006—2017 years, they would have received income in
the amount of 31.1 billion UAH for their working. But if they had had similar employment in Ukraine, Ukrainian
migrants could have received income — only 1.9 billion UAH. The main results of the operation of Ukrainian-German
territorial migration system have become the improvement of the economic situation of migrants and families of migrant
workers due to the growth of remittances. According to data of the National Bank of Ukraine, there were almost 900
million dollars money transfers from Germany to Ukraine in 2015—2017. It is summarized that Ukraine remains the
recipient of cross-border transfers and the savings of Ukrainian migrants that are working in German can be one of the
way to invest for development economy of Ukraine.
Ключові слова: міграційний потік, Україна, Німеччина, територіальна міграційна система, економічні
наслідки міграції, країна-донор, країна-реципієнт.
Keywords: migration, migratory flows, Ukraine, Germany, territorial migration system, migration economic
consequences, donor country, recipient country.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення глобалізаційних процесів у світі та нестабільна соціально-економічна та політична ситуацією
в Україні призвели до зростання рівня міграційної
активності населення у країні. У територіальному вимірі
сформувались стійкі міграційні канали, через які відбувалось переливання людських ресурсів з України в більш
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розвинені економічні системи. У таких країнах сформувалися стійкі міграційні мережі, які полегшували та здешевлювали міграційний процес для кожного учасника.
Через посередництво мігрантів, Україна є фундатором
нових утворень — територіальних міграційних систем
(ТМС). Ці новоутворені ТМС можна розрізняти за географічним принципом, інтенсивністю міграційних
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зв'язків та результатами міграції. В
останні роки велика увага приділяється вивченню наслідків функціонування україно-російської та
україно-польської міграційних систем, які географічно близькі та мають
спільні політичні кордони. Однак
Німеччина через свої історичні особливості залишається міграційно привабливою країною для українців. Чисельна українська діаспора у Німеччині є однією з передумов формування сучасної україно-німецької територіальної міграційної системи
(УНТМС). У свою чергу, євроінтеграційні прагнення та демократичні
перетворення в Україні сприяли
збільшенню міграційних установок
населення та посилили двостороннє
економічне співробітництво між
країнами, що призвело до утворення стійкої УНТМС.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам міграції присвячені
наукові дослідження цілої когорти
вітчизняних учених. Зокрема, Малиновська О.А. у своїх працях визначила можливі впливи міжнародної
міграції на модернізацію суспільства
[1], про наслідки зовнішніх трудових
міграцій населення України на довгостроковий соціально-економічний
розвиток досліджував Позняк О.В.
[2]. Група інших науковців багато
Примітка: ЕАН — економічно активне населення;
уваги приділяла викликам, які спри— втрати для країни;
— ефекти для країни-реципієнта та країни-донора.
чиняє зростання рівня міграційної
активності, вивчала її причини та наРис. 1. Ефекти та втрати для країни-донора та країни-реципієнта
слідки. Разом з тим питанню формувід функціонування УНТМС
ванню ТМС, як окремих міждержавних міграційних утворень приділялоДжерело: побудовано автором.
ся мало уваги. В Україні тематиці
ТМС присвячені праці Садової У.Я., Князєва С.І., Анд- витку ТМС. Економічні вигоди і втрати від формування
русишин Н.І., які визначили концептуальні засади фор- УНТМС можна вираховувати в вартісному вимірі, як на
мування ТМС, особливості їх системної організації [3], рівні держави, так і в особистісному. Оскільки, Україна
Біль М.М. у своїх дослідженнях, звернула увагу на істо- традиційно виступає донором людських ресурсів, в той
рико-культурний чинник розвитку ТМС та окреслила час як Німеччина — активним реципієнтом. Втрачаючи
роль інвестиційного фактора при її формуванні [4]. Ці людський капітал, ймовірність економічного зростання
дослідження сформували теоретичну базу для подаль- для країни-донора зменшується, при одночасному зрошого дослідження особливостей функціонування ТМС, станні можливостей для розвитку економіки країни, яка
визначення причинно-наслідкових зв'язків, у т.ч. на при- поглинає людські ресурси. Очевидно величина доходів
кладі УНТМС.
та заробітної плати виступає головним вимірником
ефективного використання людських знань і навичок та
МЕТА СТАТТІ
стає основною при прийнятті рішення про переїзд у іншу
Метою дослідження є узагальнення основних еко- частину ТМС.
номічних наслідків та ефектів формування УНТМС.
Оскільки у процесі міграції беруть участь здебільшого особи репродуктивного та економічного віку, то
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
демографічні наслідки можуть відображатися у покраДОСЛІДЖЕННЯ
щенні статевовікової та працересурсної структури наФункціонування УНТМС, як будь якого системно- селення. Так, приймаюча сторона відзначає динаміку
го явища, призводить до певних наслідків та виникнен- зростання показників народжуваності при одночасній
ня ефектів діяльності ТМС. Вони виражаються у формі деформації демографічних структур за віком, статтю,
демографічних, економічних, соціальних та політичних сімейним станом та професійними навичками у регіонахвигод або втрат для країни-реципієнта (Німеччини) і донорах міграційної системи.
країни-донора (України) людських ресурсів. КонцепГоловними демографічними наслідками функціонутуальна модель викликів та ефектів функціонування вання УНТМС можна вважати кількісне зростання чиУНТМС представлена на рисунку 1.
сельності етнічного складу української громади у НіКраїни-учасники ТМС можуть отримати економічні, меччині в абсолютному вимірі до 320 тис. осіб у 2017 році
демографічні, соціальні, політичні вигоди чи ефекти, так [5], при відносно незмінній кількості німців в Україні,
і втрати від залучення додаткової робочої сили на місце- омолодження вікової структури новоприбулими перевому ринку праці. Економічні вигоди від здійснення селенцями. Результати аналізу німецької демографічміграційного процесу отримують теж мігранти через ної статистики показали, що мігранти істотно впливавищі рівні доходів в місцях кращого економічного роз- ють на зростання значення показників народжуваності
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Разом

2677
4310
5153
5700
6498
7676
8143
8761
10800
14270
19344
28433
121765

24167
38021
41827
62830
64243
73625
69438
75234
118729
178808
244401
321038
1312361

9,0
8,8
8,1
11,0
9,9
9,6
8,5
8,6
11,0
12,5
12,6
11,3
10,8

0,16
0,22
0,21
0,24
0,24
0,25
0,25
0,25
0,26
0,24
0,27
0,33
0,24

Частка ВВП, яку
недоотримала Україна в
результаті міграції ЕАН, %

Частка додаткового ВВП, яку
створили українські мігранти
у німецькому ВВП,%

Економічна ефективність
використання людського
капіталу в УНТМС

Державні економічні вигоди
Німеччини від міграції
українців, млн грн

Державні економічні втрати
України від міграції
українців до Німеччини,
млн грн

Роки

Таблиця 1. Ефекти та втрати функціонування УНТМС
за 2006—2017 рр.

0,49
0,60
0,54
0,62
0,60
0,59
0,58
0,60
0,68
0,72
0,81
0,95
0,65

Джерело: розраховано автором на основі даних [5; 6] за
авторською методикою.

ФРН. Проте у випадку українців таке твердження несправедливе, оскільки репродуктивна поведінка та індикатори природного відтворення українців і німців демонструють приблизно однаково низькі значення.
Природа української міграції до Німеччини носить
в основному економічний характер, а бажана мета переселення — у багатьох випадках передбачає отримання вигідного місця праці, максимізації доходів та особистої економічної вигоди від акту міграції. Очевидно,
величина доходів та заробітної плати виступає головним вимірником ефективного використання людських
знань і навичок для мігрантів та стає основною при прийнятті рішення про переїзд у іншу частину УНТМС. Зважаючи на цей факт, спробуємо більш детальніше окреслити економічні наслідки або ефекти від діяльності
УНТМС на особистісному та державному рівні.
Особисті економічні вигоди від міграції отримують
мігранти через вищі рівні доходів в місцях кращого економічного розвитку УНТМС, тобто у Німеччині. З іншої
сторони, втрачаючи людський капітал, ймовірність економічного зростання для України, як країни донора,
зменшується. Адже мігранти, володіючи певними знаннями та навичками, виготовляють товари, надають послуги та роблять вклад у зростання економіки та значення ВВП Німеччини. Додаткова вартість ВВП, які
створюють зайняті переселенці для приймаючої сторони, представляють собою державні економічні вигоди
Німеччини, в той час як для економіки країни-донора
вони являють втрати.
На державному рівні економічні втрати країни-донора можна розділити на фактичні та загальні. Фактичні
економічні міграційні втрати в вартісному вимірі для
української економіки можна обчислити шляхом множення кількості українців, які працювали на ринку праці
в Німеччині в певному періоді часу на вартість ВВП, що
припадає на одну зайняту особу в Україні за спостережуваний період. Таким чином, ми отримаємо розраховану величину ВВП (1), яку недоотримала Україна внаслідок міграції співвітчизників до Німеччини.

ВВП(j)втрати = ВВП(z)У(j)×ZН(j)

(1)*
(* Авторська інтерпретація),
де ВВПвтрати(j) — валовий внутрішній продукт, який
недоотримала Україна в результаті працевлаштування
українських мігрантів в j-тому році;
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ВВП(z)У(j) — валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну зайняту особу в Україні в j-тому році;
ZН(j) — чисельність українських мігрантів, які працювали на ринку праці в Німеччині в j-тому році.
Загальні економічні втрати враховують відплив усього економічно активного населення, яке може продукувати товари і надавати послуги про те, частково має
обмежені можливості у Німеччині через тимчасову
відсутність праці.
Аналогічно міграційні вигоди для німецької сторони в результаті залучення додаткової робочої сили, в
умовах формування УНТМС, обрахуємо шляхом множення кількості українських мігрантів, які працювали
на ринку праці в Німеччині на вартість ВВП у цій країні,
яка припадала на одного зайнятого.
(2)*
ВВП(j)вигоди = ВВП(z)Н(j)×ZН(j)
(* Авторська інтерпретація)
де ВВПвигоди(j) — валовий внутрішній продукт, який
отримала німецька економіка в результаті працевлаштування українських мігрантів в j-тому році;
ВВП(z)Н(j) — валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну зайняту особу в Німеччині в j-тому році;
ZН(j) — чисельність українських мігрантів, які працювали на ринку праці в Німеччині в j-тому році.
Результати обчислень представлені у таблиці 1.
Отримані дані підтверджують гіпотезу, що економічний чинник відіграє ключову роль при прийнятті
рішення про міграцію. У результаті функціонування
УНТМС економічна ефективність використання людського капіталу українських мігрантів у вартісному вимірі
зросла в середньому майже в 11 разів. Працюючи на
німецькому ринку праці у 2006—2017 рр. українці додатково створили товарів і надали послуг до ВВП ФРН
в сумі на 1312 млрд грн, що становить 0,24% від загального ВВП Німеччини.
За умови працевлаштування на українському ринку
праці, така ж кількість мігрантів при повній зайнятості
могли б додатково виготовити товарів і надати послуг у
вартості лише на 121 млрд грн та 105 млрд грн при фактичних рівнях безробіття. Середня частка ВВП, яку недоотримала українська економіка в результаті функціонування УНТМС — 0,65%. Залучення мігрантів до
УНТМС дозволило підвищити ефективність використання людського капіталу в 11 разів та внести доволі
вагому лепту до зростання німецької економіки. Такі
значні перекоси свідчать про значні диспропорції в економічному розвитку та продуктивності праці України
та Німеччини. При умові збереження існуючих тенденцій, переливання людських ресурсів через уже сформовані міграційні канали в УНТМС у подальшому можуть зростати наростаючими темпами, допоки не буде
досягнуто демосоціальної та економічної рівноваги в
УНТМС.
Поруч з економічними вигодами державного рівня,
мігранти отримують особисті матеріальні вигоди, які
відображаються через валові доходи.
Потенційні мігранти, приймаючи рішення про переїзд з України до Німеччини на роботу чи навчання,
намагаються покращити матеріальний добробут своєї
сім'ї та родини, а іншими словами максимізувати особисту економічну вигоду від міграції.
Особисті економічні вигоди українських мігрантів
в результаті працевлаштування за кордоном можна обчислити у грошовому вимірі як приріст між рівнем заробітку в Німеччині та Україні за конкретний період
часу.
(3)*
∆ЕВмj=РДНj-РДУj
(* Авторська інтерпретація),
де ∆ЕВмj — особисті економічні вигоди працевлаштованих українських мігрантів у Німеччині в j-тому році;
РДНj — рівень доходів українських мігрантів у Німеччині, отриманих в j-тому році;
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63
88
86
96
97
102
103
106
109
104
119
144
-

418
670
794
1235
1259
1337
1350
1559
2357
3578
5367
7172
27097

66
119
155
183
218
270
313
348
379
436
617
1023
4128

Економічна особиста вигода
мігрантів, млн грн

Розрахункова сума коштів, які
б могли отримати німецькі
українські мігранти, працюючи
в Україні, млн грн

6641
7617
9234
12868
12977
13110
13105
14708
21625
34405
45097
49807
-

Доходи зайнятих українців в
Німеччині, млн грн

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Разом

Кількість зайнятих українців,
тис. осіб

Таблиця 2. Фактичні особисті економічні вигоди мігрантів
в умовах функціонування УНТМС за 2006—2017 рр.

Середній рівень доходів
зайнятих українців у
Німеччині, грн

РДУj — розрахунковий рівень можливих заробітків
громадян в Україні у випадку відсутності УНТМС в jтому році.
Результати обчислень підтвердили наявність значних розбіжностей в рівнях оплати праці в Україні та
Німеччині. Українські мігранти, працюючи в Німеччині
в 2017 році отримали доходів у сумі майже на 7,2 млрд
грн, а при умові працевлаштування в Україні — могли б
заробити лише 1 млрд грн, що у сім разів менше (табл. 2).
Загалом у 2006—2017 рр. у результаті працевлаштування отримали 27 млрд грн доходу, водночас за умови, якщо б проживали в Україні, то заробили б зарплату у розмірі в 4 млрд грн. Особистий економічний ефект
від функціонування УНТМС у 2006—2017 рр. в абсолютному вимірі становить практично 23 млрд грн або 0,8%
від ВВП України у 2017 році. З рисунка 2 та таблиці 2
видно, що розриви в доходах між зайнятими в обох країнах, сприяли зростанню кількості працевлаштованих українських громадян в Німеччині та особливо прискорили цей процес у 2015—2017 рр. через девальвацію національної валюти.
Варто зауважити, що дані розрахунки дозволяють
зробити висновки про ймовірні фактичні доходи зайнятих українців у Німеччині. Проте насправді ці цифри
можуть ще вищими, адже не враховують тіньову зайнятість мігрантів. Зважаючи на особливості пострадянського менталітету, ймовірність тіньової зайнятості
серед українських мігрантів доволі висока. Аналіз значення показників економічної активності населення та
зайнятості показав, що у 2006 році 40% українських
мігрантів, які відносились до економічно активного населення були безробітними. У 2007—2017 рр. простежувалась тенденція до поступового зниження рівня безробіття і станом на 2017 рік — становила лише 6,5%.
Покращення значення цього показника на 85% у
2017 році порівняно з 2006 роком, може свідчити про
легалізацію праці українців у ФРН, а також про переважання ролі трудової міграції в україно-німецькому
міграційному каналі.
На основі авторських розрахунків нами здійснено
обчислення максимально можливого рівня доходів
українських переселенців та особисті економічні вигоди мігрантів при відсутності безробіття серед економічно активних українців, які офіційно проживають у
Німеччині (табл. 3).

353
551
639
1052
1040
1067
1037
1211
1978
3142
4750
6149
22969

Джерело: розраховано автором на основі даних [5; 6] за
авторською методикою.

Результати обчислень показали, що при повній зайнятості економічно активного населення з України за
період 2006—2017 рр. мігранти могли б одержати доходів на суму 31,1 млрд грн, в той час як при аналогічній
зайнятості в Україні — лише 1,9 млрд грн. Ефективність
використання людського капіталу у такому випадку в
15 разів вища у Німеччині, ніж в Україні.
Очевидно, що такі значні розриви в рівнях доходів
між українською та німецькою частинами територіальних суспільних систем стали однією з головних причин
інтенсифікації процесу переливання людських ресурсів
в україно-німецькому міграційному каналі та призвели
до формування УНТМС. Наслідком функціонування
УНТМС стало покращення економічної ситуації осібпереселенців та сімей трудових мігрантів через зростан-

Рис. 2. Динаміка рівня доходів зайнятих українців у Німеччині та розрахунковий обсяг доходів українців зайнятих
у Німеччині за умови працевлаштування в Україні у 2006—2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [5; 6].
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Таблиця 3. Максимально можливі особисті економічні вигоди мігрантів в умовах функціонування
УНТМС за 2006—2017 рр.
Середній рівень
доходів зайнятих
українців у
Німеччині, грн
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Разом

6641
7617
9234
12868
12977
13110
13105
14708
21625
34405
45097
49807

Кількість
економічно
активного
населення, тис.
осіб
102
125
114
126
122
120
118
122
123
118
132
154

Доходи зайнятих
українців в
Німеччині, млн
грн
677
952
1053
1621
1583
1573
1546
1794
2660
4060
5953
7670
31143

Розрахункова сума коштів, які б
могли отримати німецькі
українські мігранти, працюючи
в Україні, млн грн
106
138
137
149
150
142
151
169
169
168
210
256
1944

Економічна
особиста
вигода, млн
грн
571
814
916
1472
1433
1431
1396
1625
2491
3892
5742
7415
29199

Джерело: розраховано автором на основі даних [5; 6] за авторською методикою.

ня обсягів грошових переказів. Міграційний капітал
являє собою потужний інвестиційний ресурс, який зазвичай отримує пасивні (споживацькі) цілі використання.
Сьогодні Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року
сума коштів, отриманих в Україні з використанням
міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищувала суму коштів, відправлених за її межі [7]. За
даними Національного банку України у 2015—2017 рр.
в Україну з Німеччини здійснено грошових переказів на
суму майже 900 млн дол. США [8]. Заощадження німецьких мігрантів українського походження можуть виступати одним з способів інвестування в збереження економічного добробуту власних сімей та родичів, здобуття інтелектуального капіталу.
ВИСНОВКИ
Результати дослідження ще раз підтвердили гіпотезу про те, що міграція на сьогодні стає невід'ємною ознакою і одним з можливих шляхів розвитку сучасного суспільства. З однієї сторони, формування УНТМС разом
з демографічними змінами у структурі населення, значно покращила економічну ситуацію осіб-мігрантів та
їхніх сімей, які дотичні до утворення УНТМС. З іншої —
чисельна присутність української громади, поруч з демократичними перетвореннями в Україні стала рушієм
для зростання потоку інвестицій з Німеччини до України.
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AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF POULTRY PRODUCTION IN UKRAINE

У статті досліджено сучасні тенденції, проблеми та перспективи функціонування розвитку галузі птахівництва в Україні в контексті статистичного аналізу. Галузь являє собою складне агропромислове виробництво з тривалим безперервним циклом, який не можна періодично зупиняти. Продукція птахівництва, маючи швидкі темпи розвитку і відтворення, більшу доступність за ціною, користується підвищеним попитом на свою продукцію у населення. Птахівництво історично широко розвинене на всій території України, виступає традиційною галуззю сільського господарства та переважно сконцентровано
навколо великих міських мегаполісів.
Виявлено тенденції динаміки поголів'я птиці, виробництва продукції птахівництва — м'яса птиці та
яєць за категоріями господарств в Україні. Встановлено, що птахівництво є мобільним для застосування
інновацій та залучення інвестицій з різних джерел і відрізняється від інших галузей тваринництва прискореним оборотом вкладеного капіталу. До основних факторів, які забезпечили зростання обсягів виробництва продукції галузі, слід віднести значні інвестиції, технічне переоснащення й розширення виробничих потужностей птахівничих підприємств, якісне поліпшення племінних ресурсів та сучасний
менеджмент.
Ідентифіковано причини низької ефективності галузі на фоні збільшення обсягів виробництва. Процеси монополізації ринку виробництва м'яса сільськогосподарської птиці, імпорт дешевої продукції з-за
кордону, зношеність засобів виробництва призвели до зменшення рентабельності більшості підприємств
та їх банкрутства. З'ясовано, що подальше ускладнення економічної ситуації в країні призводить до зниження реальних доходів населення і скорочення фонду споживання яєць, що впливає на обсяги виробництва промислових підприємств.
Обгрунтовано основні напрями та визначено потенційні можливості й шляхи підвищення ефективності господарської діяльності птахівничих підприємств в Україні, які полягають у впровадженні механізації і автоматизації процесів, оптимізації кормової бази та поліпшенню умов утримання відповідно до
ветеринарно-санітарних норм з метою прискореного розвитку і насичення внутрішнього ринку високоякісною вітчизняною продукцією галузі, що гарантуватиме продовольчу безпеку держави, забезпечення
переробної промисловості сировиною, населення — м'ясом та яйцями відповідно до норм споживання.
Основними виробниками м'яса птиці і яєць повинні стати птахівничі підприємства при значному скороченні питомої ваги особистих селянських господарств, які не здатні забезпечувати розвиток галузі на
інноваційній основі.
In the article modern tendencies, problems and prospects of functioning of development of poultry industry
in Ukraine in the context of statistical analysis are researched. The sector represents a complex agricultural
production with a continuous continuous cycle, which can not be interrupted periodically. Poultry products,
with a rapid pace of development and reproduction, greater affordability, are in high demand for their products
from the population. Poultry breeding is historically widely developed throughout the territory of Ukraine, serving
as the traditional branch of agriculture and is mainly concentrated around large urban megacities.
The tendencies of the dynamics of poultry, poultry production and poultry meat and eggs by categories of
farms in Ukraine are revealed. It is established that poultry farming is mobile for the application of innovations
and attraction of investments from different sources and differs from other branches of livestock farming by
accelerated turnover of invested capital. Considerable investments, technical re-equipment and expansion of
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production facilities of poultry enterprises, qualitative improvement of tribal resources and modern management
should be attributed to the main factors which ensured growth of volumes of production of the branch.
The reasons for the low efficiency of the industry are identified in the context of increased production volumes.
The processes of monopolization of the market for the production of poultry meat, the import of cheap products
from abroad, and the deterioration of the means of production led to a decrease in the profitability of most
enterprises and their bankruptcy. It was clarified that the further complication of the economic situation in the
country leads to a decrease in real incomes and a decrease in the egg consumption fund, which in turn affects the
volumes of production of industrial enterprises.
The basic directions and the potential possibilities and ways of increase of efficiency of economic activity of
poultry enterprises in Ukraine are grounded. They are implementation of mechanization and automation of
processes, optimization of forage base and improvement of conditions of keeping in accordance with veterinary
and sanitary norms with the purpose of accelerated development and saturation of domestic market with high
quality domestic products of the industry, which in turn guarantees the food security of the state, providing the
processing industry with raw materials, the population — meat and eggs in accordance with consumption
standards. The main producers of poultry meat and eggs should be poultry enterprises, with a significant reduction
in the share of private farms that are unable to provide the industry with innovative development.
Ключові слова: птахівництво, продукція галузі птахівництва, промислове виробництво, поголів'я птиці,
м'ясо птиці, яйця, економічна ефективність.
Key words: poultry breeding, products of poultry industry, industrial production, livestock, poultry, eggs,
economic efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із факторів, що впливає на економічний стан
країни є покращення якості життя громадян, у тому
числі й за рахунок вирішення питань забезпечення продовольством. У цьому контексті птахівництво в Україні
відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни, як основний виробник високоякісного тваринного білка, частка якого в раціонах українців сягає
майже 40% за рахунок споживання яєць і м'яса птиці.
Тому ми вважаємо, що є всі підстави говорити,про те,
що виробництво продукції галузі птахівництва безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни, а тому
дослідження даної проблематики є актуальним.
Для успішного маркетингу та планування виробництва велике значення має моніторинг стану галузі і прогнозування розвитку виробництва на певний період.
Аналіз статистичних даних за минулий період дозволяє
отримати загальні тенденції щодо подальшого розвитку виробництва продукції птахівництва та підвищення
ефективності даної галузі.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема розвитку галузі птахівництва займає провідне місце в роботах вітчизняних науковців. Зазначеній
проблемі приділяли увагу такі автори: М.В. Присяжнюк,
М.В. Зубець, П.Т. Саблук, І.І. Вініченко, Д.В. Маховський, І.О. Щетініна, В.І. Дяченко, С.В. Седнецька,
Ю.Б. Іщенко, Д.О. Кирилюк, В.П. Бородай, А.В. Вертійчук, А.Ю. Мельник, Ю.А. Рябоконь, О.В. Терещенко та
багато інших. У своїх працях вони досліджували тенденції розвитку і функціонування птахівництва в Україні. Проте, незважаючи на значну кількість публікацій
та враховуючи швидкий розвиток птахівництва в мінливому ринковому середовищі, необхідно продовжувати
дослідження специфіки й особливостей функціонування підприємств даної галузі для виявлення резервів і пошуку шляхів підвищення її ефективності.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі сучасного стану виробництва продукції птахівництва, виявленні тенденцій роз-

Рис. 1. Структура виробництва м'яса всіх видів в Україні
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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фабрик та створення потужних
витку та визначенні особливостей функціонування цієї вертикально-інтегрованих компаній.
галузі в Україні.
Птахівництво є мобільним для застосування інновацій та залучення інвестицій з різних джерел і
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
відрізняється від інших галузей тваринництва прискоПтахівництво як одна з галузей сільськогосподарсь- реним оборотом вкладеного капіталу. Підвищення спокого виробництва, будучи наукомісткою, матеріаломі- живчого попиту на м'ясо птиці стимулює нарощування
сткою і енергоємною, як і всі галузі сільського госпо- обсягів його виробництва на промисловій основі. Впродарства, але на відміну від інших, найбільш легше довж останніх років у результаті реалізації заходів щодо
піддається автоматизації, електрифікації та механізації стабілізації та нарощування обсягів виробництва провиробничих процесів. Ця галузь являє собою складне аг- дукції птахівництва галузь стійко та динамічно розвиропромислове виробництво з тривалим безперервним вається. До основних факторів, які забезпечили зросциклом, який не можна періодично зупиняти. Кінцевою тання обсягів виробництва, слід віднести значні інвеспродукцією виробництва цієї галузі є інкубаційні і хар- тиції в цю галузь, технічне переоснащення і розширенчові яйця, м'ясо, продукти забою і переробки, пух та ня виробничих потужностей птахівничих підприємств,
пір'я [3].
якісне поліпшення племінних ресурсів та сучасний меУ загальній структурі виробництва м'яса сільсько- неджмент даній галузі. Під впливом цих факторів спосгосподарськими підприємствами України в 2017 році терігається збільшення поголів'я птиці, підвищення її
більше половини належить виробництву м'яса птиці, продуктивності, та відповідно, нарощування обсягів вимайже третину займає виробництво свинини і на ос- робництва продукції птахівництва.
танніх позиціях виробництво яловичини і телятини (рис.
Протягом 2000—2017 рр. спостерігається збільшен1). Це вказує на те, що продукція птахівництва, маючи ня поголів'я птиці всіх видів у 1,6 рази (табл. 1). У 2017
швидкі темпи розвитку і відтворення, більшу доступність році його кількість в усіх господарствах населення склаза ціною, користується підвищеним попитом на свою ла 204,8 млн голів, з них у сільськогосподарських підпродукцію у населення.
приємствах — 112,5 млн голів, а в господарствах насеВпродовж 2000—2017 рр. на ринку м'яса відбулися лення — 92,3 млн голів. Звідси можна визначити, що найкардинальні зміни. Якщо в 2000 р. основу виробництва більшу частку у структурі поголів'я в 2017 р. складають
становила яловичина і телятина, яка займала стабіль- сільськогосподарські підприємства — 54,9%, а господарну частку 45,4%, то в 2017 р. вона зменшилася майже ства населення — 45,1%. У 2000 р. ситуація стосовно розвтричі. Також знизилася частка виробництва свинини, поділу поголів'я була прямо протилежна: питома вага
Таблиця 1. Динаміка поголів'я птиці всіх видів

Вінницька
14,5%

Інші
24,7%

Київська
14,4%
Херсонська
3,2%
Хмельницька
3,4%
Рівненська
3,6%
Житомирська
3,6%
Харківська
3,7%

Черкаська
11,9%

Волинська
3,8%

Дніпропетровська
9%

Львівська
4,2%
Рис. 2. Розподіл поголів'я птиці по областях України на 2017 р.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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сільськогосподарських підприємств становила у
Таблиця 2. Групування сільськогосподарських підприємств
структурі поголів'я птиці всіх видів — 20,5%, а госза наявністю поголів'я птиці всіх видів у 2017 р.
подарств населення — 79,5% і кількість поголів'я
досягала показника 123,7 млн голів.
Кількість підприємств
Чисельність поголів’я
Збільшення поголів'я птиці всіх видів у 2017 роу % до
у % до
Групи
тис.
ці, в порівнянні з минулим періодом, відбулося за
одиниць
загальної
загальної
голів
кількості
кількості
рахунок збільшення поголів'я у сільськогоспо521
100,0
112512,3 100,0
дарських підприємствах. Як бачимо, зростання по- Підприємства - всього
голів'я птиці є позитивним у розвитку птахівницт- з них мали, голів
64
12,3
1,1
0,0
ва і при підвищенні продуктивності птиці забезпе- до 50
53
10,2
4,5
0,0
чує нарощування виробництва продукції. Щодо зо- 51–99
31
6,0
7,9
0,0
нального розподілу птахівництво історично широ- 200–499
29
5,7
20,3
0,0
ко розвинене на всій території України, тобто вис- 500–999
35
6,7
48,4
0,0
тупає традиційною галуззю сільського господар- 1000–1999
21
4,0
47,2
0,1
ства, завдяки сприятливим кліматичним умовам та 2000–2999
3000–3999
31
5,9
105,8
0,0
високому рівню розвитку зернового господарства.
12
2,3
49,50
0,1
Птахівництво переважно сконцентровано навколо 4000–4999
12
2,3
75,4
0,1
великих міських мегаполісів. Така система розпо- 5000–6999
7000–9999
10
1,9
78,7
0,1
ділу враховує специфіку виробництва продукції 10000–24999
39
7,5
607,6
0,5
птахівництва та орієнтованість на великі ринки збу- 25000–49999
41
7,8
1080,1
1,0
ту. Лідерами з вирощування сільськогосподарсь- більше 49999
143
27,4
110385,8 98,1
кої птиці, де зосереджено 50% утримуваного поДжерело: розраховано за даними Державної служби статистики
голів'я птиці всіх видів на 2018 рік, є Вінницька (29,6
млн гол.), Київська (29,5 млн гол.), Черкаська (24,3 України.
млн гол.) та Дніпропетровська (18,5 млн гол.) області (рис. 2). Саме в цих регіонах зосереджена найб- в'я птиці становила понад 50 тисяч голів. У таких
підприємствах було зосереджено понад 98% загальноільша кількість птахівничих підприємств [2].
Розглядаючи частку поголів'я птиці всіх видів відпо- го поголів'я птиці у сільськогосподарських підприємвідно до категорій господарств, можна констатувати ствах. Це свідчить про великопромислове утримання
наступне, що більше половини утримуваного поголів'я птиці. Зростання поголів'я птиці є позитивним у розвитприпадає на сільськогосподарські підприємства. Це ку птахівництва і при підвищенні продуктивності птиці
свідчить про те, що підвищення рівня забезпеченості забезпечує нарощування виробництва продукції. Після
продовольчого ринку продукцією птахівництва немож- тривалого кризового періоду, починаючи з 2000 року
ливо здійснити за рахунок розвитку господарств насе- розвиток птахівництва супроводжується щорічним прилення. Адже нарощування обсягів виробництва про- ростом виробництва м'яса птиці [1].
В Україні в 2017 році вироблено 1586,2 тис. тонн у
дукції птахівництва можливе лише за рахунок великих
спеціалізованих підприємств, які здатні організувати живій масі та 1184,7 тис. тонн у забійній масі м'яса птиці.
рівномірне, цілорічне виробництво на основі комплек- Порівнюючи розвиток галузі у 2000 р. та у 2017 р., вартування промислового стада, збалансованої годівлі та то відмітити, що виробництво м'яса птиці у 2017 році пезабезпечення технологічних вимог, а також ефективно ревищило виробництво у 2000 р. майже в 6 разів у живій
застосовувати засоби ветеринарної профілактики та за- масі та у 6,1 рази у забійній масі (табл. 3). Це значною
мірою обумовлено тим, що виробництво м'яса у
безпечувати високу продуктивність праці.
Підвищення ефективності підприємств птахівницт- сільськогосподарських підприємствах зросло майже у
ва тісно пов'язане з подальшою концентрацією поголі- 23,3 рази. Збільшення обсягів виробництва м'яса птиці
зумовлене насамперед тим, що населення надає перевав'я на підприємствах (табл. 2).
Дані таблиці 2 свідчать, що в 2017 р. в Україні функ- гу м'ясу птиці в порівнянні із іншими видами м'ясної
ціонувало 521 підприємство, яке займалося вирощуван- продукції. Економічна криза призвела до істотного сконям птиці. Із них у 143 підприємств чисельність поголі- рочення доходів населення, а роздрібна ціна на м'ясо
Таблиця 3. Динаміка виробництва м'яса птиці в Україні
Виробництво м’яса птиці

2000
2005
2010
2013
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*
2017 у %
до 2000

264,9
671,6
1278,8
1568,9
1475,3
1541,1
1505,3
1527,5
1586,2
598,7

58,7
462,9
1047,2
1322,5
1241,4
1311,2
1294,5
1311,1
1369,7
2333,4

22,1
69,0
81,9
84,3
84,1
85,1
86,0
85,8
86,4
х

206,2
208,7
231,6
246,4
233,9
229,9
210,8
216,4
216,5
104,9

77,9
31,0
18,1
15,7
15,9
14,9
14,0
14,2
13,6
х

193,2
496,6
953,5
1168,3
1096,2
1164,7
1143,7
1166,8
1184,7
613,2

35,8
319,8
772,0
966,6
904,5
974,4
967,7
992,4
1014,1
2832,7

18,5
64,4
81,0
82,7
82,5
83,7
84,6
85,0
85,6
х

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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157,4
176,8
181,5
201,7
191,7
190,3
176,0
174,4
170,6
110,3

питома вага, %

в господарствах
населення

питома вага, %

в сільськогосподарських
підприємствах

в усіх категоріях
господарств

питома вага, %

у забійній масі, тис. т

в господарствах
населення

питома вага, %

в сільськогосподарських
підприємствах

Роки

в усіх категоріях
господарств

у живій масі, тис. т

81,5
35,6
19,0
17,3
17,5
16,3
15,4
15,0
14,4
х

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Динаміка виробництва яєць в Україні

Питома вага, %

В
господарствах
населення

Питома вага, %

2000
2005
2010
2013
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*
2017 у %
до 2000

Сільськогосподарські
підприємства

Роки

Господарства
усіх категорій

Виробництво яєць, млн шт.

8808,6
13045,9
17052,3
19614,8
19094,1
19587,3
16782,9
15100,4
15505,8
176,0

2977,3
6458,1
10249,6
12234,2
12093,8
12536,2
9762,2
8067,6
8365,3
280,9

33,8
49,5
60,1
62,4
63,3
64,0
58,2
53,4
54,0
х

5831,3
6587,8
6802,7
7380,6
7000,3
7051,1
7020,7
7032,8
7140,5
122,5

66,2
50,5
39,9
37,6
36,7
36,0
41,8
46,6
46
х

Виробництво
яєць на
одну особу,
шт.

179
277
372
431
443
456
392
354
365
203,9

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

птиці є значно нижчою в порівнянні з ціною на яловичину та свинину, що в свою чергу робить м'ясо птиці
доступним для збіднілих верств населення.
Позитивним у розвитку галузі є те, що змінюється
співвідношення виробництва продукції птахівництва
між сільськогосподарськими підприємствами і господарствами населення. Якщо в 2000 році сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 58,7
тис. т. (22,1% від загального обсягу виробництва) м'яса
птиці, то в 2017 році — 1369,7 тис. т, або 86,4% виробництва м'яса пиці в усіх категоріях господарств. Це свідчить
про те, що в Україні ефективно функціонують великі
спеціалізовані підприємства на основі залучення інноваційно-інвестиційних ресурсів та спеціалізуються на
вирощуванні високопродуктивних м'ясних кросів птиці
— бройлерів, які в свою чергу мають ряд економічних
переваг в порівнянні з виробництвом інших видів м'ясних порід птиці. Такий стан пояснюється значною селекційною пластичністю і технологічною мобільністю
бройлерів, високою дієтичною і харчовою якістю, що
дозволяє досягати високої продуктивності птиці. Розвиток бройлерного птахівництва в Україні став можливим завдяки одержанню високопродуктивних кросів

птиці, застосування науковообгрунтованої системи
годівлі, використання сучасних технологій утримання,
застосування ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції птахівництва, концентрації і спеціалізації
в галузі, що дозволяє у бройлерних підприємствах одержувати високий вихід продукції, сприяє підвищенню
інтенсивності росту птиці і скороченню строків їх утримання, зниженню витрат корму та поліпшенню якості
виробленої продукції.
Другим, не менш важливим продуктом птахівництва, є виробництво яєць. Цей напрям є одним із найбільш
прибуткових видів діяльності в тваринництві, і є дієвим
стимулом для його розвитку та нарощування виробництва продукції птахівництва. Виробництво яєць впродовж
тривалого періоду часу залишається одним із найбільш
прибуткових. Динаміка виробництва яєць в Україні за
формами господарювання свідчить, що в Україні воно
поступово зростає (табл. 4). Нарощування обсягів виробництва в останні роки здійснюється за рахунок
різкого підвищення продуктивності курей, особливо це
стосується великих сільськогосподарських підприємств,
завдяки покращенню селекційної бази та збалансованості і якості кормів. Так, виробництво яєць птиці всіх

Рис. 3. Картограма виробництва яєць по Україні в 2017 р.
Джерело: адаптовано [6].
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Таблиця 5. Групування сільськогосподарських підприємств за обсягом виробництва яєць у 2017 році

Групи
Підприємства - всього
з них з обсягом, тис. шт.
до 10,0
10,1-50,0
50,1-100,0
100,1-500,0
500,1-1000,0
1000,1-5000,0
5000,1-10000,0
10000,1-50000,0
більше 50000,0

Кількість підприємств
у % до
одиниць
загальної
кількості
381
100,0

Вироблено яєць
у % до
млн шт.
загальної
кількості
8365,5
100,0

118
53
25
47
9
20
24
39
46

0,3
1,2
1,4
7,6
6,1
71,9
108,3
631,9
7536,6

30,9
13,9
6,7
12,3
2,4
5,2
6,3
10,2
12,1

0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,8
1,3
7,5
90,1

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

видів в усіх категоріях господарств України в 2017 році
досягло 15505,8 млн шт., у тому числі сільськогосподарських підприємств усіх форм власності — 8365,3 млн
шт., у господарствах населення — 7140,5 млн шт. Разом
з тим слід відмітити, що кількість підприємств, які займаються виробництвом яєць, з кожним роком скорочується, при чому відбувається це, головним чином, за
рахунок підприємств з обсягом виробництва до 500 тис.
шт. на рік. Так, в період 2000—2017 рр. загальне виробництво яєць зросло майже в два рази, головним чином
за рахунок збільшення виробництва на сільськогосподарських підприємства майже в три рази. Частка вироблених у сільськогосподарських підприємствах яєць у
загальній їх кількості збільшилась з 33,8% до 54,0%. При
цьому виробництво яєць на одну особу збільшилося у 2,5
рази — з 179 до 456 яєць.
Збільшення обсягів виробництва яєць відбулося рахунок створення в Україні високотехнічних, вертикально-інтегрованих, потужних птахівничих підприємств.
Використання у них високопродуктивних кросів, нових
ресурсозберігаючих технологій, оптимізованих раціонів, сучасних зооветеринарних заходів дозволяє одержувати високу яйценосність курей.
Переведення виробництва в галузі на промислову
основу дозволяє підприємствам розвиватися прискореними темпами, впроваджувати у виробництво глибоку
переробку яєць з виробництвом різноманітних продуктів (включаючи яєчний порошок). Мережа птахофабрик більш-менш рівномірно розміщена у регіонах
України, про що свідчить концентрація виробництва
яєць, яка зображена на рисунку 3.
З цього рисунку видно, що до трійки лідерів з виробництва яєць входять Київська (2832,5 млн шт.),
Хмельницька (1308,4 млн шт.) та Херсонська (1024,9 млн
шт.) області. Далі йдуть Вінницька (945,7 млн шт.) та
Дніпропетровська (845,3 млн шт.) області. Ця п'ятірка
областей виробляє майже половину (45%) від всеукраїнського виробництва яєць. Яєчне виробництво в порівнянні з виробництвом м'яса птиці також має високу
ступінь концентрації виробництва, про що свідчать дані
таблиці 5.
Так, протягом 2017 р. кількість підприємств, які займалися виробництвом яєць складає 381 суб'єкт господарювання. Майже весь загальний обсяг виробництва
(90,1%) сконцентрований на 46 підприємств, що виробляють більше 50 млн шт. Це свідчить також про великопромислове утримання птиці, яке в основному сконцентроване на сільськогосподарських підприємствах.
Також використання високопродуктивних кросів, нових ресурсозберігаючих технологій, оптимізованих раціонів, сучасних зооветеринарних заходів дозволило
протягом 2000—2017 рр. значно підвищити яйценосність
курей. Отже, проаналізувавши динаміку виробництва
продукції птахівництва необхідно відмітити, що нарощування обсягів виробництва продукції птахівництва
можливе лише за рахунок великих спеціалізованих
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підприємств, які здатні організувати цілорічне виробництво на основі комплектування промислового стада,
збалансованої годівлі та забезпечення технологічних
вимог.
— Одним із узагальнюючих показників економічної ефективності діяльності підприємств птахівництва є рентабельність. Досліджуючи динаміку рівня рентабельності продукції птахівництва слід відмітити, що
виробництво м'яса птиці поступово стає прибутковим
на відміну від виробництва яєць, де прослідковується
тенденція до зниження рівня рентабельності. Аналіз
рентабельності виробництва м'яса птиці по підприємствах України свідчить, що у 2000 році виробництво
м'яса було збитковим і рентабельність становила —
33,2%. З 2004 року спостерігався ріст рівня рентабельності виробництва м'яса з піком у 2005 році 24,9% (рис.
4). Проте процеси монополізації ринку виробництва
м'яса сільськогосподарської птиці, імпорт дешевої
продукції з-за кордону, зношеність засобів виробництва призвели до зменшення рентабельності більшості
підприємств та їх банкрутства. Так, за один рік з 2006
по 2007 рік рентабельність виробництва зменшилась
з 12,1% до -19%. З настанням світової економічної
кризи у 2008 році і до 2015 року спостерігалося коливання рентабельності виробництва м'яса птиці у
від'ємній площині від -22,5% до -5,4%. З 2016 року рентабельність виробництва м'яса птиці поступово почала зростати і на сьогодні вона має показник на рівні
7%. Такі про цеси поясню ються впливом як
внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що призводять
до нестабільності ситуації на ринку. Крупні виробники, маючи значні фінансові резерви, здійснюють
власні стратегії витіснення конкурентів, періодично
зменшуючи ціну на свою продукцію та монополізуючи ринок [4].
Протилежна ситуація виробництву м'яса птиці
відмічається з рентабельністю харчових яєць, де, починаючи з 2000 року, виробництво харчових яєць було
прибутковим. Так, якщо у 2000 році цей показник становив 10,6%, то у 2005 році рентабельність зросла до
24,9% і пік її відбувся у 2015 році при рівні рентабельності 60,9%. На сьогодні рентабельність виробництва
харчових яєць складає -9%. Це сталося за рахунок підвищення собівартості в результаті збільшення витрат на
виробництво продукції. В першу чергу це пов'язано з
різкими зростанням цін на зерно, яке становить найбільшу частину кормової суміші птиці; по-друге — з
підвищенням ціни на енергетичні ресурси, по-третє —
зі зниженням рівня споживання яєць в Україні. Низька
купівельна спроможність населення спонукає виробників активніше експортувати продукцію на зовнішні
ринки. Падіння обсягів виробництва безпосередньо пов'язано зі скороченням внутрішнього збуту через втрати ринку на підконтрольних територіях, скорочення
кількості населення і зниження його купівельної спроможності. Подальше ускладнення економічної ситуації
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Рис. 4. Динаміка рівня рентабельності продукції птахівництва
Джерело: адаптовано [5; 6].

в країні призводить до зниження реальних доходів населення і скорочення фонду споживання яєць, що, в
свою чергу, впливає на обсяги виробництва промислових підприємств. На сьогодні темпи зростання витрат
на виробництво перевищують темпи зростання цін реалізації. При цьому 46% загального обсягу виробництва
яєць припадає на господарства населення, і це має значний вплив на процеси ціноутворення в галузі.
ВИСНОВКИ
Таким чином, провівши аналіз сучасного стану птахівництва в Україні є підстави стверджувати, що
українське птахівництво впевнено крокує до європейського рівня. В цілому по Україні спостерігається
стрімкий розвиток галузі птахівництва, відмічено тенденцію до збільшення поголів'я птиці, обсягів виробництва м'яса птиці та виробництво яєць. Це зумовлене, насамперед, зростанням попиту з боку населення
та підприємств харчової промисловості. Крім того, м'ясо птиці стало замінником для більшості споживачів
м'яса інших видів м'яса з огляду на те, що останніми
роками відбувається суттєве скорочення пропозиції
м'яса великої рогатої худоби та свиней, а відповідно
зростають і ціни на них.
З огляду на проведене дослідження, на нашу думку, основними напрямами розвитку птахівництва повинні стати: формування нових та відродження колишніх спеціалізованих комплексів з виробництва
продукції птахівництва на індустріальній основі,
більш повного використання генетичного потенціалу кросів і порід птиці, раціональної організації
праці та виробництва, впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції; поглиблення переробки птахівничої сировини, розширення асортименту і підвищення якості продукції; освоєння сучасних методів маркетингу, збуту, реклами. Також для підвищення ефективності галузі необхідно збільшувати обсяги виробництва продукції
на промисловій основі з використанням наявного потенціалу підприємств; поліпшувати матеріально-технічну базу птахівничих підприємств, значно збільшувати обсяг інвестицій в розвиток птахо підприємств;
вдосконалювати державне регулювання цін на енергоносії, кормові та інші матеріально-технічні ресурси. Основними виробниками м'яса птиці і яєць повинні стати птахівничі підприємства при значному
скороченні питомої ваги особистих селянських
господарств, які не здатні забезпечувати розвиток
галузі на інноваційній основі.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
ACTIVITY

Стратегічне управління є необхідною передумовою ефективного і стабільного функціонування
підприємництва. Основними перевагами стратегічного мислення в аспекті керівництва та менеджменту
підприємства є: можливість підпорядкування всієї діяльності ключовому аспекту стратегії; можливість
більш чіткого реагування на зміни внутрішнього середовища та навколишнього оточення власниками та
керівництвом підприємства; можливість здійснювати менеджерами підприємства оцінку альтернативних варіантів капітальних вкладень і розвитку персоналу, що надає можливості передислокації ресурсів
у стратегічні зони і стратегічні проекти розвитку підприємства та інші.
З огляду на це, у статті представлено результати дослідження наявних підходів до тлумачення категорії "стратегічне управління" та визначень даної категорії, розроблено авторське визначення поняття
"стратегічне управління", здійснено аналіз етапів розвитку теорії стратегічного управління та визначно
їх основні особливості, побудовано модель стратегічного управління із виділенням трьох послідовних
етапів, кожен з яких передбачає цілий ряд дій, визначено обмеження, які супроводжують процес стратегічного управління.
The development of strategic management began in the 1950s in American corporations that were in crisis
due to the growth of globalization, competition and scientific and technological progress. All this led to a
complication of managerial tasks and required the search for new effective principles for managing the activities
of industrial enterprises. An alternative to the concept of managing industrial enterprises at that time was the
theory of strategic management and planning.
Strategic management is a prerequisite for an efficient and stable functioning of entrepreneurship. This implies
the use of strategic thinking and business management approaches aimed at ensuring its dynamic development
in the long run. The main advantages of strategic thinking in the aspect of management and management of the
enterprise are: the ability to subordinate all activities to the key aspect of the strategy; the possibility of a clearer
response to changes in the internal environment and surrounding environment by the owners and management
of the enterprise; the opportunity to make managers of the company evaluate alternative options for capital
investments and staff development, which provides opportunities for reallocation of resources to strategic areas
and strategic projects for enterprise development, and others.
At the same time, the effectiveness of the strategic management process of the industrial enterprise depends
to a large extent on understanding the essence of the category "strategic management" and the principles
underlying the process of strategic management of owners and managers of the industrial enterprise, which led
to the need for in-depth scientific consideration of the above-mentioned issues.
The article presents the results of the study of existing approaches to the interpretation of the category
"strategic management" and the definitions of this category, developed the author's definition of "strategic
management", analyzed the stages of development of the theory of strategic management, and their main features
were distinguished, a model of strategic management with allocation of three successive stages was constructed,
each of which involves a series of actions, defined restrictions that accompany the process of strategic
management.
Ключові слова: промислове підприємство, стратегічне управління, етап, категорія.
Key words: industrial enterprise, strategic management, stage, category.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впровадження стратегічного управління є необхідною умовою ефективного і стабільного функціонування підприємництва, це передбачає, що розробка стра-
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тегічних підходів до розвитку підприємництва функціонально спрямована на забезпечення його динамічного розвитку та, відповідно, розвитку підприємству довгостроковому періоді.
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Таблиця 1. Етапи розвитку теорії стратегічного управління
Етапи
Роки
1900 – 1960 рр.
1960 – 1970 рр.
1970 – 1980 рр.
1980 р. – теп.час
Сутність етапу
Реактивна
Стратегічне
Управління
Управління проблемами в реальному
(чандлепланування
стратегічними
вимірі часу
ровська)
можливостями
адаптація
Роки
1960 – 1970 рр.
кінець 1970-х рр. –
кінець 1980-х –
початок 2000-х рр. – теп.час
1980-ті рр.
1990-ті рр.
Сутність етапу
Концепція
Концепція
Фундаментальні
Стратегічні інновації в новій
стратегії.
стратегічного
проблеми теорії
економіці.
Корпоративна
управління.
стратегій.
Управління знаннями.
стратегія.
Ефективність
Ресурсна база
Мережева організація
Стратегічне
стратегій.
фірми.
планування
Типові конкурентні
Ключові
стратегії.
компетенції.
Зовнішній контроль
Динамічні
фірми
здатності
Роки
1900 – 1950 рр.
1951 – 1960 рр.
1961 – 1980 рр.
1980 р. – теп.час
Сутність етапу
Управління
Управління на основі
Управління
Управління на основі
на основі контролю екстраполяції, коли
на основі
гнучких/надзвичайних рішень
за виконанням
майбутнє можна
передбачення змін
(постфактум)
передбачити за
допомогою
екстраполяції минулого
Роки
1920 – 1930 рр.
1950 – 1960 рр.
1960 – 1970 рр.
1970 – 2000 рр.
2000 р. – теп.час
Сутність етапу
Складання
Планування
Адекватне
Установлення цілей
Створення
щорічних
зростання.
реагування на зміни
та визначення
стратегічних
бюджетів.
Аналіз оточення.
ринку і конкуренції.
шляхів їх
здатностей,
Операційний
Багаторічні прогнози. Оцінка стратегічних досягнення на основі необхідних для
контроль.
Розміщення ресурсів
альтернатив.
сильних та слабких переваг на ринках
Функціональний
Динамічне
аспектів підприємств майбутнього.
фокус
розміщення ресурсів
з урахуванням
Управління
можливостей і загроз, ресурсами для
що виникають в досягнення стійких
оточенні
кон-курентних
переваг.
Управління
змінами

Джерело: складено автором на підставі [1; 4; 5; 13].

Водночас, ефективність процесу стратегічного
управління діяльністю промислового підприємства
значною мірою залежить від розуміння сутності самої
категорії "стратегічне управління" та засад, за якими
здійснюється процес стратегічного управління власниками та керівниками промислового підприємства, що і
спричинило необхідність поглибленого наукового розгляду вищевказаних питань.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідження різних аспектів щодо
дослідження стратегічного управління та його сутності
внесли такі зарубіжні та вітчизняні науковці: Р. Акофф,
І. Ансофф, К. Боумен, У. Глук, Л. Джаух, Т. Коно, Г. Мінцберг, Д. Пірс, М. Портер, Р. Робертсон, А. Стрікленд,
А. Томпсон, Р. Форестер, К. Хаттен, Д. Хіггінс, О. Віханский, А. Гладілін, А. Зуб, А. Казанцєв, В. Катькало, М. Круглов, С. Кузнєцов, В. Марков, А. Нікітін, В. Парахін,
Л. Раменський, Л. Ушвинський, Л. Довгань, С. Оборська, М. Саєнко, З. Шершньова та інші.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження методологічних аспектів стратегічного управління діяльністю промислового
підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток стратегічного управління розпочався в
50-х роках минулого сторіччя в американських корпораціях, які перебували в кризовому стані через зростання глобалізації, конкуренції та науково-технічного прогресу [6]. Все це призводило до ускладнення управлінських завдань і вимагало пошуку нових ефективних
засад управління діяльністю промислових підприємств.
Альтернативою діючій на той час концепції управління діяльністю промислових підприємств стала тео-
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рія стратегічного управління й планування, що набула
свого визначення завдяки американським науковцям
Д. Шенделу та К. Хаттену, які у своїй статті "Бізнесстратегія або стратегічний менеджмент: широкий погляд на нові дисципліни" 1972 року вперше ввели у науковий обіг дефініцію "стратегічне управління" [18], що
стало також і додатковим поштовхом для розвитку та
становлення такої окремої самостійної дисципліни в
науці як "стратегічне управління".
Серед чинників, які сприяли розвитку стратегічного
планування у 60—80-х роках минулого сторіччя, Дж. Стайнер в своїй праці "Політика управління та стратегія"
визначає такі:
— зростання розмірів підприємств завдяки підвищенню комплексності та багатопрофільності їх діяльності;
— розвиток науково-технічного прогресу;
— використання керівництвом підприємств зв'язків
з іншими організаціями;
— зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх
ринках внаслідок заповнення ринків;
— розвиток методології та інструментарію планування діяльності підприємств;
— поява та наявність необхідної електронно-обчислювальної техніки і кваліфікованих кадрів;
— досягнення лідируючих позицій підприємствами, які
більше уваги приділяли стратегічному плануванню [19].
Важливим кроком в розвитку стратегічного управління стала конференція 1971 року, що мала місце у
Пітсбурзі (США). Під час цієї конференції, учасниками
якої були науковці та менеджери промислових
підприємств і корпорацій, були здійснені перші висновки, які засвідчували результативність підходу стратегічного управління діяльністю компаній, а також визначено подальші основні напрями розвитку процесу
стратегічного управління.
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них специфічних рисах стратегічного управління.
Автор
Сутність визначення
Здійснений нами аналіз визначень
Д. Шендел та
Стратегічне управління – це процес визначення зв’язку організації з її
сутності категорії "стратегічне управК. Хаттен
оточенням, який полягає в реалізації обраних цілей та спробах досягати
ління" (табл. 2) дозволяє виділити такі
бажаного стану взаємин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що
основні підходи, які використовувадозволяє ефективно й результативно діяти організації та її підрозділам [18]
лись при розробці визначення:
Дж. Пірс та
Стратегічне управління – це набір рішень та дій з формулювання й виконання
— стратегічне управління як
Р. Робертсон
стратегій, які розробляють для того, щоб досягати мети організації» [17]
підсистема менеджменту організації;
З. Шершньова
Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднується
— стратегічне управління як вид
цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до діяльності
підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з
діяльності;
наявним потенціалом та приводити їх у відповідність з останнім,
— стратегічне управління як план;
розробляючи та реалізуючи стратегічний набір [15]
— стратегічне управління як проІ. Писаревський,
Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються
цес,
інтелектуальний процес, процес
О. Тищенко,
цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає
встановлення зв'язку організації з її
М. Поколодна,
можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними
оточенням тощо;
Н. Петрова
можливостями (потенціалом) підприємств та приводити їх у відповідність
— стратегічне управління як комшляхом розробки та реалізації системи стратегій («стратегічного набору»)
плекс заходів, методів, інструмента[11, с. 74]
О. Віханський
Стратегічне управління – це таке управління організацією, яке спирається на
рію тощо;
людський потенціал як на основу організації, орієнтує виробничу діяльність
— стратегічне управління як страна запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в
тегія організації та інші.
організації, що відповідають викликам з боку оточення і дозволяють досягати
На нашу думку, стратегічне упконкурентних переваг, які дозволяють організації виживати і досягати своєї
равління
— це процес управління
мети в довгостроковій перспективі [3]
підприємством, спрямований на доА. Томпсон,
Стратегічний управління – це план управління фірмою, спрямований на
сягнення стратегічних цілей у довгоДж. Стрикленд
зміцнення її позицій, задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей
строковій перспективі.
[14]
Що стосується самого управліЮ. Кунах
Стратегічне управління – це процес прийняття управлінських рішень,
заснований на розробці і реалізації стратегичічних документів [6]
нського процесу, то, на думку Г.
Є. Ромашова
Стратегічне управління – це процес управління організацією, який включає
Мінцберга, стратегічне управління
розробку місії, довгострокових цілей організації та аналіз середовища
виражається у п'яти функціях:
управління, систематичне формування та корегування стратегії, її гнучку
1. Планування стратегії.
реалізацію у відповідності до змін оточення та контроль відповідності та
2. Організація виконання стратеконтроль відповідності досягнутих результатів запланованим цілям [12]
гічних планів.
Х. Віссема
Стратегічне управління – це не тільки стиль управління, орієнтований у
3. Координація дій з реалізації
майбутнє і на конкуренцію, але передусім процес, що охоплює комунікацію,
стратегічних завдань.
інформацію, прийняття рішень та планування, в якому керівники,
4. Мотивація на досягнення страфункціональні та лінійні менеджери разом установлюють конкретні цілі і
виробляють способи їх досягнення [2]
тегічних результатів.
5. Контроль процесу виконання
Джерело: складено автором.
стратегії [10, с. 29].
У працях різних науковців можна знайти різний
Як видно, за час розвитку галузі наукових досліджень "стратегічне управління" вона пройшла декілька рівень деталізації завдань та етапів самого процесу страетапів і залежно від особливостей світової економіки тегічного управління, які можуть суттєво відрізнятись
та економік окремих країн, різноманітних галузей еко- і за своєю сутністю. Так, А. Томпсон і Дж. Стрікленд
номіки, особливостей економічної думки змінювалися і у свої праці "Стратегічний менеджмент" виділяють п'ять
погляди на сам процес стратегічного управління (табл. 1). основних постійно реалізованих завдань стратегічного
Здійснений нами аналіз етапізації процесу розвит- менеджменту:
— формування стратегічної візії та місії організації;
ку теорії стратегічного управління, що запропонований
— визначення цілей;
різними науковцями, дозволяє стверджувати, що пере— розробка стратегії досягнення цілей;
важно вони дотримуються однакових поглядів і виділяють більш-менш однакові часові інтервали етапів, основ— упровадження і реалізація стратегії;
ними особливостями яких є:
— оцінка роботи, вивчення нових тенденцій і кори1-й етап — операційний контроль та управління на гування цілей [14].
Відомі вітчизняні науковці в галузі "стратегічного
основі контроля за виконанням;
2-й етап — стратегічне планування та управління на управління" 3. Шершньова і С. Оборська пропонують
такі етапи стратегічного управління підприємством:
основі екстраполяції;
3-й етап — управління стратегічними можливостя— концепція (підприємства, управління);
ми та управління на основі передбачення змін;
— аналіз (ретроспективний, зовнішнього середови4-й етап — управління проблемами в реальному ща, внутрішнього середовища, конкурентоспроможвимірі часу та управління на основі гнучких/надзвичай- ності підприємства);
— діагноз (сильних і слабких сторін підприємства);
них рішень.
— прогноз (змін внутрішнього і зовнішнього сереТакий тривалий період становлення та розвитку
теорії стратегічного управління (майже 70 років) мав довища);
безпосередній вплив і на визначення сутності самої ка— формування цілей підприємства;
— вибір стратегії (загальної, ділових, функціональтегорії "стратегічне управління", яке надавалось науковцями у різні часи. Слід також зважити на зміни світо- них);
— розробка системи планів, проектів і програм розвої економіки, поширення глобалізації, світові фінансові кризи, утворення нових сфер економіки тощо, що витку підприємства;
безпосередньо впливали і на сутність визначення кате— формування забезпечуючих підсистем (організагорії "стратегічне управління", яке розроблялось різни- ційного, фінансового, інформаційного, соціально-псими науковцями та іншими фахівцями з даного питання. хологічного забезпечення);
— стратегічний контроль [16].
Окремо необхідно наголосити на обмеженості поглядів
Колектив науковців, авторів монографії "Майбутнє
різних науковців, що пов'язано з обмеженістю
здійснюваного ними дослідження, результатом цього України: стратегія поступу" виділяє дещо інші етапи
стають визначення, в яких здійснюється акцент на пев- процесу стратегічного управління:
Таблиця 2. Огляд визначень сутності категорії "стратегічне управління"
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зворотній зв’язок /
коригування

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Перший етап: поглиблене вивчання
стану середовища та цільової орієнтації
обраної стратегії. На цьому етапі виріСтратегічне планування:
шуються наступні завдання: з'ясування
сутності висунутих цілей, обраних на- визначення мети і цілей підприємства;
прямів, їх коректності й відповідності
- аналіз зовнішніх та внутрішніх середовища
один одному, а також стану середовита факторів;
ща; доведення ідеї стратегічного плану
- вибір стратегії та варіативних сценаріїв
до суспільства з метою підготовки умов
розвитку подій;
для його залучення в процес реалізації
- розробка довгострокового стратегічного
стратегії.
плану;
Другий етап: розробка комплексу
- розробка оперативних та тактичних планів,
завдань та орієнтирів
заходів з ефективного використання
наявних ресурсів. На цьому етапі проводиться оцінка ресурсів, їх розподіл та
приведення у відповідність із стратегією, що реалізується. Для цього складаються спеціальні програми, виконанРеалізація стратегії:
ня яких повинне сприяти розвитку ресурсного потенціалу території.
- утворення механізмів та інструментарію для
Третій етап: ухвалення керівництреалізації стратегії за допомогою всіх
вом рішення щодо внесення змін у діюелементів управлінського процесу:
чу організаційну структуру.
• організаційне управління (організаційна
Четвертий етап: проведення змін,
структура, персонал, тощо);
без яких неможливо починати реалізо• інформаційні системи;
вувати стратегію.
• технології;
П'ятий етап: корегування стратегі• фінансовий менеджмент;
чного плану, якщо цього вимагають об• маркетинг.
ставини [7, c.175—183].
- досягнення стратегічних цілей
На нашу думку, здійснення 3-го та
4-го етапів зазначеного стратегічного
управління вимагають певного часу та
є доволі суттєвими для підприємства,
що може спричинити новий перегляд
Стратегічний контроль:
стратегії після їх запровадження і даний процес може повторюватись.
- вимірювання та оцінка виконання
Всі вищезазначені функції та етапи
стратегічних та оперативних планів;
мають право на існування, адже вони
- порівняння результатів вимірювання з
розраховувались та визначались вихоорієнтирами, виявлення розбіжностей
дячи з поставлених перед науковцями
завдань та цілей. На підставі здійсненого нами аналізу теоретичних засад стратегічного управління, практичного доРис. 1. Модель стратегічного управління промисловим підприємством
свіду та результатів діяльності промислових підприємств, власного визначення дефініції "стра- в довгостроковій перспективі, та запропонувати універтегічне управління" нами було побудовано власну мо- сальний інструментарій для його вирішення;
дель стратегічного управління із виділенням таких трьох
— похибки та недоліки, що допущені на етапі плапослідовних етапів, кожен з яких передбачає цілий ряд нування в частині визначення місії, цілей та напрямів
дій (рис. 1):
розвитку можуть коштувати підприємству та його влас— стратегічне планування;
никам не лише значними витратами та збитками, а й
— реалізація стратегії;
втратою самого підприємства.
— стратегічний контроль.
Здійснений нами аналіз сутності та засад здійсненВИСНОВКИ
ня стратегічного управління дозволив нам визначити
У процесі дослідження з'ясовано, що у сучасній наможливості та переваги стратегічного управління для уковій думці відсутій єдиний підхід та єдине універсальпромислового підприємства, однак слід зважати, що не визначення категорії "стратегічне управління". Тастратегічне управління не є панацея або універсальний кий стан речей спричинений складністю цієї категорії,
метод управління. Стратегічне управління має свої об- особливостями досліджень науковців, в руслі яких розмеження, що час від час випливають на поверхню при глядається зазначена категорія. За результатами додослідженні банкрутств промислових підприємств, кон- слідження ми дійшли висновку, що стратегічне управцернів тощо, які здійснюють управління своєю діяльні- ління — це процес управління підприємством, спрямостю на стратегічних засадах. Серед головних таких об- ваний на досягнення стратегічних цілей у довгостромежень необхідно виділити такі:
ковій перспективі.
— відбувається постійна зміна економічного сереНа підставі здійсненого аналізу:
довища і доволі складно побудувати точну та детальну
— встановлено, що за час розвитку галузі наукових
візію майбутнього для використання її в своїх планах; досліджень "стратегічне управління" вона пройшла де— розвиток комп'ютерних технологій та сфер, які кілька етапів і залежно від особливостей світової екопов'язані з ними, призводить до зміни пріоритетів спо- номіки та економік окремих країн, різноманітних галуживачів, що вносить суттєві зміни в діяльність цілих га- зей економіки, особливостей економічної думки змінюлузей економіки, створюючи нові та кардинально зміню- валися і погляди на сам процес стратегічного управлінючи діючі;
ня. Виділено основні особливості етапів розвитку теорії
— у стратегічному управлінні неможливо передба- стратегічного управління;
чити всі можливі ситуації та проблеми, які можуть ви— побудовано власну модель стратегічного управникнути під час діяльності промислового підприємства ління із виділенням таких трьох послідовних етапів, ко-
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жен з яких передбачає цілий ряд дій: стратегічне планування; реалізація стратегії; стратегічний контроль;
— визначено обмеження, які супроводжують процес стратегічного управління.
Окремо необхідно наголосити на поширенні та утворенні нових ризиків та загроз, кризових явищ у
світовій економіці та їх зростаючій частоті, які набувають нових форм в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу і світової економіки, що вимагає внесення змін та перегляду окремих засад стратегічного управління промисловими підприємствами, надання їм більш
антикризового та гнучкого характеру.
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