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FORMATION OF MECHANISM OF STATE REGULATION SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT OF

KHMELNYTSKY REGION (FROM IDEA TO EXPERIMENT: PART 2 — PROSPECTS FOR STATE REGULATION ANEW)

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2016 році головним науково�прикладним резуль�

татом Робочої групи Хмельницької ОДА з впровад�
ження системи Прогнозування — Програмування —
Бюджетування (ППБ) в діяльність облдержадмініст�
рації стали [1—4]:

1. Механізм державного регулювання регіо�
нального людського розвитку, який включає про�

Ключові слова: механізм, алгоритм, логічна схема, результативність, ефективність, процеси, процеду�
ри, моніторинг, рейтингова оцінка, регіональний людський розвиток.

Key words: mechanism, algorithm, logic, effectiveness, efficiency, processes, procedures, monitoring, grade,
Regional Human Development.

відні елементи та основні складові, алгоритм фун�
кціонування та логічну схему оцінки його резуль�
тативності та ефективності (рис. 1—3 частини І
статті).

2. Інституалізація діючого та пошукового науко�
во�методичного забезпечення механізму державного
регулювання регіонального людського розвитку
(табл. 1).__________________________________________

1 У порядку обговорення. Продовження. Див. статтю Корнійчук О.О., Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. Формування механізму
державного регулювання стійкого людського розвитку Хмельницької області (від ідеї до експерименту: Ч. 1 — Стан і проблеми
державного регулювання) // Економіка та держава. — К., 2017. — № 3 (березень).

Наведено інстітуалізацію науковоGметодичного забезпечення механізму державного регулювання регіональноG
го людського розвитку. Оцінено стан виконання Цілей Розвитку Тисячоліття, встановлених на період до 2015 року, в
Хмельницькій області у порівнянні з Чернівецькою областю.

Згруповано стратегічні індикатори регіонального розвитку України та Хмельницької області на період до 2020
року і, виходячи з завдань їх досягнення, розкрито результати впровадження системи Прогнозування — ПрограмуG
вання — Бюджетування (ППБ) в діяльність Хмельницької обласної державної адміністрації.

З використанням системи ППБ проведені уточнення до Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області
на період до 2020 року та узагальнені вимоги до розробки проекту Плану заходів на 2018—2020 роки з її реалізації.

Обгрунтовано кінцеву мету та вихідні положення щодо проведення пілотного проектуGексперименту "Державне
регулювання регіонального людського розвитку в адміністративній області" в умовах бюджетноGфіскальної децентG
ралізації і використанні соціальних нормативів.

The following institualizatsiya methodological support of the state regulation of the regional human development. Reviewed
status of implementation of the Millennium Development Goals set for the period until 2015, in Khmelnytsky region compared
with the Chernivtsi region.

The authors grouped strategic indicators of regional development of Ukraine and Khmelnytsky region until 2020, disclosed
results of introduction of the system ForecastingGProgrammingGBudgeting (FPB) in the activities of the Khmelnytsky Region
State Administration.

Using the system PPB conducted to refine the Regional Development Strategy Khmelnitsky region for the period to 2020
and summarizes the requirements for drafting the Action Plan for 2018—2020 years of its implementation.

Grounded ultimate goal and assumptions concerning the pilot projectGexperiment "State regulation of the regional human
development in the administrative region" in terms of budget and fiscal decentralization and the use of social norms.
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Доцільність його розробки обумовлена необхідні�
стю суттєвого підвищення ролі регіональних органів
державної влади в умовах децентралізації щодо завер�
шення у 2020 році досягнення національних завдань
Цілей Розвитку Тисячоліття, встановлених на період до
2015 року та Цілей Сталого Розвитку на періоди до 2020
та 2030 років в процесах моніторингу і рейтингової оц�
інки між областями рівня та динаміки Індексу регіональ�
ного людського розвитку.

Використовуючи розроблений механізм державно�
го регулювання регіонального людського розвитку,
Робоча група Хмельницької ОДА з впровадження сис�
теми ППБ у діяльність облдержадміністрації вперше в
Україні:

— здійснила оцінки стану виконання національних
завдань досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, вста�
новлених на період до 2015 року та адаптованих і лока�
лізованих на рівень області (табл. 2);

— здійснила розрахунки прогнозних значень Індек�
су регіонального людського розвитку Хмельницької
області у 2017—2020 рр., що забезпечило виконання п.
13 Постанови КМ України від 07 жовтня 2015р. №821
[5];

— розробила базовий варіант проекту Регіональної
програми людського розвитку Хмельницької області на
період до 2020 року за шістьма блоками та 33�ма показ�
никами його виміру, що забезпечило виконання п. 11
Постанови КМ України від 11 листопада 2015р. №932
[6].

Матриця завдань та індикаторів досягнення Цілей
Розвитку Тисячоліття в цілому Україною, Чернівецькою
та Хмельницькою областями в 2015році представлено в
таблиці 2.

Оцінка стану досягнення цільових орієнтирів на 2015
рік в цілому по Україні та Чернівецькій області, яка зай�
має в останні роки високі місця рейтингової оцінки за
Індексом регіонального людського розвитку (IPЛP), а
також по Хмельницькій області, засвідчує наступне (див.
табл. 2).

Стан досягнення Цілі 1 "Подолання бідності" засві�
дчує краще значення цільових орієнтирів по вказаних
областях у порівнянні із Україною в цілому.

Стан досягнення Цілі 2 "Забезпечення якісної ос�
віти впродовж життя" у Чернівецькій та Хмель�
ницькій областях серед 6�ти індикаторів по 4�х пе�
ревищує цільові орієнтири на 2015 рік в цілому по
Україні.

Додаткові заходи необхідні за "Чистим показником
охоплення вищою освітою осіб віком від 17 до 22 років":
при значенні цільового орієнтира на 2015 рік у цілому
по Україні на рівні 56,0 %. В Чернівецькій області він до�
сяг 35,5%, а в Хмельницькій області — 33%.

Уваги заслуговує необхідність збільшення "Сукуп�
ного валового показника кількості працівників, які
пройшли перепідготовку та підвищили свою кваліфіка�
цію" в Хмельницькій області з 30,0 тис. осіб на рік до
32,0 тис. осіб. У Чернівецькій області цей показник скла�
дав в 2015 році 34,0 тис. осіб, що є одним з факторів зай�
мання областю високих рейтингових місць за ІРЛР се�
ред решти областей України.

Стан досягнення Цілі 3 "Забезпечення тендерної
рівності" напроти в Хмельницькій області виглядає кра�
ще, ніж у Чернівецькій у порівнянні з цільовими орієн�
тирами в цілому по Україні, хоча вони ще не досягнені.

Особливої уваги при обгрунтуванні завдань по обох
областях на період до 2020 року слід приділити досяг�
ненню 50/50 "Гендерного співвідношення серед депу�
татів місцевих органів влади" по відношенню чисельності
жінок до чисельності чоловіків (або навпаки) та впро�
вадження "Співвідношення середнього рівня заробітної
плати жінок до середнього рівня заробітної плати чо�
ловіків" на рівні 86 % для Хмельницької області, який
був досягнений у Чернівецькій області та в цілому по
Україні у 2015 році.

Аналіз стану досягнення Цілі 4 "Зменшення дитя�
чої смертності", Цілі 5 "Поліпшення здоров'я матерів"
та Цілі 6 "Обмеження поширення ВІЛ�інфекції/СНІД
та туберкульозу і започаткування тенденцій до скоро�
чення їх масштабів" засвідчує відповідність в Черні�
вецькій та Хмельницькій областях фактичних значень
характеризуючих показників кількісним значенням
цільових орієнтирів в цілому по Україні на 2015 рік.

З 10�ти цільових орієнтирів тільки один потребує
покращення — "Кількість осіб з вперше встановленим
діагнозом туберкульозу", у тому числі органів дихан�
ня на 100 тис. населення: 45,9 осіб по Чернівецький
області та 55,9 осіб (т.ч. 53,1 осіб по органах дихання)
у Хмельницькій області проти 67,5 осіб в цілому по
Україні.

Стан досягнення Цілі 7 "Сталий розвиток довкілля"
оцінено по виконанню 4�х завдань з використанням 8�
ми показників�індикаторів (див. табл. 2).

Виконання завдання 7А "Збільшити до 2015року ча�
стку населення, що має доступ до централізованого во�
допостачання, зокрема, до 90% міського населення та
до 30% сільського населення" в Хмельницькій області
потребує збільшення частки поселень, що мають дос�
туп до централізованого водопостачання на 17,6% для
міського населення і на 14,8% — для сільського насе�
лення.

Виконання завдання 7В "Стабілізувати до 2020 року
викиди парникових газів на рівні, нижчому на 20% про�
ти рівня 1990 року" потребує в Хмельницькій області
зменшення у 4 рази обсягів шкідливих викидів в атмос�
феру від стаціонарних джерел забруднення та у 17 разів
обсягів шкідливих викидів в атмосферу від пересувних
джерел забруднень.

Завдання 7D "Сталого розвитку довкілля", яке по�
лягало у збільшенні до 2015 року лісистості території
України до 16,1%, перевиконано в Чернівецькій області
на 13 % та недовиконано в Хмельницькій області на 2,2%.

Напроти, завдання щодо розширення мережі запо�
відників, біосферних заповідників та національних при�
родних парків до 3,5% в Хмельницькій області переви�
конано на 9,6 %, та недовиконано в Чернівецькій області
на 1,2 %.

Натомість, в обох областях виконано завдання щодо
збільшення до 9% загальної площі територій та об'єктів
природно�заповідного фонду: у Чернівецькій області
воно перевиконано на 1 %, а у Хмельницькій області —
на 6,2 %.

Виходячи з розглянутого в частині І статті регла�
менту інституціонального забезпечення стратегічного
планування в Хмельницькій ОДА і Хмельницькій Обл�
раді, Робоча група з впровадження системи ППБ в
діяльність облдержадміністрації при уточненні Стра�
тегії регіонального розвитку Хмельницької області на
період 2020 року та при розробці Плану заходів на
2018—2020 роки з її реалізації рекомендувала уточни�
ти перелік та редакцію стратегічних і операційних цілей
розвитку області у відповідності з Державною страте�
гією регіонального розвитку на період до 2020 року:

Стратегічна ціль 1 — Підвищення рівня та якості
життя населення області.

Операційні цілі (7 Цілей Розвитку Тисячоліття):
1.1. Подолання бідності (3 завдання, 5 індикаторів).
1.2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя

(2 завдання, 6 індикаторів).
1.3. Забезпечення гендерної рівності (2 завдання,

4 індикатори).
1.4. Зменшення дитячої смертності (1 завдання,

2 індикатори).
1.5. Поліпшення здоров'я матерів (1 завдання, 2 інди�

катори).
1.6. Обмеження поширення ВІЛ�інфекції/СНІД та

туберкульозу і започаткування тенденцій до скорочен�
ня їх масштабів (2 завдання, 6 індикаторів).

1.7. Сталий розвиток довкілля (4 завдання, 8 інд.).
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Підстави введення нової цілі: конкретизація цілі
2 "Територіальна соціально�економічна інтеграція і
просторовий розвиток" Державної стратегії регіо�
нального розвитку на період до 2020 року (за поста�
новою Уряду від 06.08.2014 року № 385); Цілі і інди�
катори "Стратегії сталого розвитку "Україна�2020";
Стратегічні індикатори розвитку Хмельницької об�
ласті на період до 2020 року (за постановами Уря�
ду від 06.08.2014 року № 385 та від 07.10.2015 року

№ 821); Стратегічні індикатори розвитку областей
Подільського краю (Вінницька, Хмельницька, Терно�
пільська області) на період до 2020 року; Матриця зав�
дань та індикаторів ЦРТ, досягнення яких передба�
чалось у 2015 році та завдання по їх завершенню на
період до 2020 року (табл. 2); Прогнозні розрахунки
33 показників за 6�ма блоками Індексу регіонального
людського розвитку Хмельницької області на 2017—
2020 роки (табл. 3).

Таблиця 3. Прогнозні розрахунки Індексу регіонального людського розвитку Хмельницької області
на період до 2020 року 5

__________________________________________
5 Розраховано д.е.н., професором Кулиничем Р.О., завкафедрою математики, статистики та інформаційних технологій Хмель�

ницького університету управління і права, члена Робочої групи Хмельницької ОДА з впровадження системи Прогнозування —
Програмування — Бюджетування (ППБ) в діяльність обласної державної адміністрації.
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Стратегічна ціль 2 — Удосконалення системи стра�
тегічного планування регіонального розвитку на рівні
області.

Операційні цілі:
1.1. Впровадження механізму державного регулю�

вання регіонального людського розвитку.
1.2. Інституційне забезпечення регіонального роз�

витку на рівні області (на виконання Постанови Уряду
від 07.10.2015 р. № 821 — п. 17).

1.3. Створення Центру сталого розвитку як науко�
вого підрозділу Хмельницького університету управлін�
ня та права (на прикладі Центру сталого розвитку Уж�
городського національного університету).

1.4. Проведення Регіональних консультацій в адмі�
ністративних районах області щодо адаптації і локалі�
зації 17 Цілей Сталого Розвитку і підготовка відповід�
ної Науково�аналітичної доповіді.

1.5. Оцінка результативності та ефективності реал�
ізації 58�ми Цільових програм, що знаходяться на кон�
тролі облради, та визначення пріоритетних регіональ�
них (комплексних) програм, до яких необхідно внести
зміни щодо імплементації завдань та індикаторів досяг�
нення областю Цілей Розвитку Тисячоліття на період
до 2020 року.

1.6. Розробка Програми сталого (еколого�соцільно�
го) розвитку Хмельницької області на період до 2020
року, виходячи з завдань та індикаторів покращення
Індексу регіонального людського розвитку.

1.7. Розробка Стратегії сталого (еколого�соцільно�
го) розвитку Хмельницької області на періоди до 2027
року та до 2030 року і Плану заходів на 2021—2023 рр. з
їх реалізації.

Підстави введення нової цілі: конкретизація цілі 3
"Ефективне державне управління у сфері регіонально�
го розвитку" Державної стратегії регіонального розвит�
ку на період до 2020 року (за постановою Уряду від
06.08.2014 року № 385); індикатори "Стратегії сталого
розвитку "Україна�2020"; Проект "Стратегія сталого
(збалансованого) розвитку України на період до 2030
року"; Діюче нормативно�правове та пошукове науко�
во�методичне забезпечення державного регулювання
регіонального людського розвитку (табл. 1).

Операційні цілі для нових стратегічних цілей 1 і 2 на
період до 2020 року будуть уточнені після визначення
для Хмельницької області завдань та індикаторів пріо�
ритетних ЦСР що забезпечить еволюційний перехід від
ЦРТ на період до 2015 року до ЦСР на період до 2030
року.

Стратегічна ціль 3 — Підвищення рівня конкурен�
тоспроможності області (нова редакція стратегічної цілі
№ 1 Стратегії регіонального розвитку Хмельницької
області на період до 2020 року, яка була розроблена в
2010—2011 роках) зі збереженням минулої редакції опе�
раційних цілей.

Стратегічна ціль 4 — Забезпечення росту регіональ�
ного потенціалу (вирішення наскрізних проблем) з уточ�
ненням минулої редакції операційних цілей, виходячи
зі стану їх досягнення у 2011—2016 роках згідно з
Планами заходів з їх реалізації на 2011—2014 роки та
на 2015—2017 роки.

Стратегічна ціль 5 — Розвиток сільських територій
та територій навколо міст регіону (збереження мину�
лої редакції цілі 3 Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на період до 2020 року) з уточ�
ненням редакції операційних цілей відповідно до скла�
дових цілі № 1 Державної стратегії регіонального роз�
витку на період до 2020 року.

 Стратегічна ціль 6 — Реалізація туристичного по�
тенціалу регіону (збереження редакції цілі 2 Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на період
до 2020 року) з уточненням редакції операційних цілей,
виходячи зі стану їх досягнення у 2011—2016 роках
згідно Планів заходів з їх реалізації на 2011—2014 роки
та на 2015—2017 роки.

 Нові перші дві стратегічні цілі уточненої Стратегії
регіонального розвитку Хмельницької області на період
до 2020 року — це передмова обгрунтування стратегіч�
них і операційних цілей регіону на періоди до 2027 та до
2030 років.

Втілення в життя цієї передмови, яка суттєво буде
відрізняти діяльність Хмельницької ОДА та Хмельниць�
кої Облради від діяльності місцевих державних адміні�
страцій і місцевих рад інших областей, стане запорукою
зростання серед населення Хмельниччини, насамперед
молоді та громадських організацій, авторитету керів�
ників громад, районів та області як соціальних лідерів
Подільського краю.

У зв'язку з цим доречним виявилось порівняння
уточнених стратегічних цілей розвитку Хмельницької
області на період до 2020 року з уточненими індикато�
рами і стратегічними цілями розвитку Львівської та Чер�
нівецької областей на період до 2020 року, які за Індек�
сом регіонального людського розвитку в останні роки
займають перші місця в рейтинговій оцінці усіх облас�
тей України.

План заходів на 2018—2020 роки з реалізації уточ�
неної Стратегії регіонального розвитку Хмельницької
області на період до 2020 року буде включати 6 Про�
грам, які за назвами співпадають з назвами 6�ти страте�
гічних цілей розвитку. Робочою групою Хмельницької
ОДА з впровадження системи ППБ в діяльність облдер�
жадміністрації рекомендована типова структура цих
Програм: Напрями Програми; Проектні ідеї; Масшта�
би впливу ідеї; Терміни виконання; Засоби реалізації;
Орієнтовний фінплан; Умови і ризики; Основні ризики
здійснення; Очікувані результати; Показники�індикато�
ри моніторингу.

Розробка проекту Плану заходів на 2018—2020
роки з реалізації уточненої Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на період до 2020 року
буде також включати оцінки реального стану з впро�
вадженням інвестиційних проектів, їх вартісного кош�
торису, ступені їх освоєння згідно Планів заходів на
2011—2014 та на 2015—2017 роки з висновками та про�
позиціями щодо їх завершеності. Обгрунтуванню
підлягало також здійснення нових проектів, виходячи
з нових завдань операційних цілей розвитку області на
період до 2020 року.

В умовах здійснення Стратегії сталого розвитку
"Україна — 2020" формування системи публічного уп�
равління на рівні адміністративних областей та адміні�
стративних районів передбачає чітке визначення не
тільки повноважень представницької влади державно�
го управління, а й меж місцевого самоврядування —
діяльності місцевих виборчих органів і посадових осіб,
відповідальних лише перед виборцями та перед законом
[7].

Обласна рада має будуватися на загальнодемокра�
тичній основі чіткого поділу на виконавчу і представ�
ницьку гілки влади за повної незалежності від них су�
дової влади. При цьому повинна бути виключена будь�
яка можливість дублювання повноважень чи подвійно�
го підпорядкування, а також прийняття суперечливих
рішень обоїми гілками влади щодо одного і того ж пи�
тання.

Світовий досвід засвідчує — представницька вла�
да не втручається у розв'язання поточних справ, але
приймає нормативні рішення, які є обов'язковими для
виконавчої гілки влади. Тому реформа державного
управління передбачає усунення дублювання повно�
важень місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування, наділених такими повно�
важеннями, які б дали їм змогу забезпечувати успіш�
ний розвиток регіонів як цілісної еколого�соціальної
системи.

На обласному рівні функції місцевих державних
адміністрацій можливо будуть зведені до здійснення адмі�
ністративного контролю за діяльністю системи місце�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201712

вого самоврядування. Подібні функції закріплені за
префектами у Франції та урядовими комісаріатами в
Італії.

Концепцією реформування органів місцевого само�
врядування та територіальної організації влади в Ук�
раїні від 1 квітня 2014 року передбачено, що виконавчу
владу в областях і районах будуть здійснювати Голови
державних представництв.

На ці посади вони будуть призначатися та звільня�
тися з них Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України в порядку, що буде визначений спеці�
альним законом. Голови державних представництв при
здійсненні своїх повноважень будуть підзвітні Прези�
денту України, а також відповідальні та підконтрольні
перед Кабінетом Міністрів України.

Одним із варіантів реформування державного
управління може стати організаційне розв'язання такої
ситуації, коли районні державні адміністрації доцільно
реорганізувати на виконавчі органи районних рад зі
зміною лише їх статусу з державного на самоврядний
при створенні Об'єднаної територіальної громади (ОТГ)
в межах району.

Доречно розглянути також пропозиції щодо зали�
шення районних державних адміністрацій, але зі звуже�
ними (контрольно�наглядовими) функціями.

Наступним варіантом реформування державного
управління рекомендується створення на базі юридич�
но�правових служб райдержадміністрацій підрозділів
облдержадміністрацій на районному рівні (субпрефек�
тур), які б реалізовували їх наглядові та контрольні по�
вноваження [7].

У керівника Хмельницької ОДА, який одночасно є
Головою Робочої групи, наявними виявились усі підста�
ви ініціювати перед Адміністрацією Президента Украї�
ни, Кабінетом Міністрів України і Міністерством регіо�
нального розвитку України прийняття відповідних
рішень у формі розпоряджень, постанов і наказів сто�
вно наступного:

Проведення у Хмельницькій області у 2017—2021 ро�
ках (перший етап) пілотного проекту з проведення екс�
перименту "Державне регулювання регіонального
людського розвитку на рівні адміністративної області"
(по аналогії з проведеним в період з 01.04 2001 по
01.04.2005 рр. державно�правовим експериментом роз�
витку місцевого самоврядування в місті Ірпінь, селищах
Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської об�
ласті).

Основною метою проведення експерименту є від�
працювання та остаточне визначення повноважень ОДА
та РДА (функцій і структури, прав і відповідальності,
компетенції по відношенню до органів місцевого само�
врядування) в умовах реалізації Концепції реформуван�
ня місцевого самоврядування та територіальної орган�
ізації влади і відповідних законів України щодо бюджет�
но�фінансової децентралізації з використанням соціаль�
них нормативів (в описовому та вартісному вигляді з
регламентацією їх min/max значень в межах обсягів
фінансових ресурсів) і галузевих стандартів надання
послуг в сфері забезпечення стійкого людського роз�
витку регіону як центральної ланки його сталого (еко�
лого�соціального) функціонування та динамічного роз�
витку.

Правову основу пілотного проекту спроможний
забезпечити Хмельницький університет управління і
права (є часткою комунальної власності Хмельницької
Облради), який має у своєму складі відповідний факуль�
тет та спеціалізовану лабораторію, а також новий нау�
ковий підрозділ — Центр сталого розвитку, створення
якого проробляється керівництвом.

Крім правової, економічну основу проведення екс�
перименту з використанням соціальних нормативів та
застосування галузевих нормативів і стандартів надан�
ня послуг спроможний забезпечити ПВНЗ "Бердянсь�
кий університет менеджменту і бізнесу", представники

професорсько�викладацького складу якого є членами
Робочої групи Хмельницької ОДА з впровадження си�
стеми ППБ в діяльності облдержадміністрації.

ГО "Інститут громадянського суспільства", який на
грантових умовах монопольно виконує величезну робо�
ту щодо інформаційно�агітаційної, просвітницької та
законотворчої діяльності з реалізації Концепції рефор�
мування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади, за ознаками "наявність та узгод�
женість спільних інтересів суміжних рівнів управління"
та "щільність розміщення створених ОТГ на території
району" визначив 7 типів адміністративних районів, в
яких утворені ОТГ, з варіантами міжбюджетних відно�
син щодо освоєння ними субвенцій на освіту, охорону
здоров'я та соціальний захист населення (Вісник Інсти�
туту громадянського суспільства. — № 40. — Грудень,
2016. — С. 15—17).

Експериментальне відпрацювання цих варіантів у
процесі реалізації пілотного проекту в Хмельницькій
області дозволить визначити межі тих повноважень усіх
обласних державних адміністрацій нашої держави, які
необхідно переглянути та уточнити з врахуванням по�
ложень попередньо прийнятих та діючих на сьогодні
Законів України:

1. Стаття 66 "Збалансування місцевих бюджетів"
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні
від 21.05.1997 року № 280/97�ВР:

1.1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для
забезпечення виконання органами місцевого самовря�
дування наданих їм законом повноважень та забезпе�
чення населення послугами не нижче рівня мінімальних
соціальних потреб.

1.2. Повноваження на здійснення витрат місцевого
бюджету мають відповідати обсягу надходжень місце�
вого бюджету.

1.3. У разі, коли вичерпано можливості збалансуван�
ня місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується
покриття видатків, необхідних для здійснення органа�
ми місцевого самоврядування наданих їм законом по�
вноважень та забезпечення населення послугами не
нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава за�
безпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом пе�
редачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюд�
жетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до за�
кону.

2. Стаття 20 "Основні засади фінансового забезпе�
чення надання державних соціальних гарантій" Закону
України "Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії" від 05.10.2000 № 2017�III визначає:

2.1. Надання державних соціальних гарантій
здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів
підприємств, установ і організацій та соціальних фондів
на засадах адресності та цільового використання.

2.2. Державні соціальні гарантії та державні соці�
альні стандарти і нормативи є основою для розрахун�
ку видатків на соціальні цілі та формування на їх ос�
нові бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів,
міжбюджетних відносин, розробки загальнодержав�
них і місцевих програм економічного і соціального роз�
витку.

2.3. Розрахунки і обгрунтування до показників ви�
датків на соціальні цілі у проектах Державного бюдже�
ту України, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів здійснюються на підставі державних
соціальних стандартів, визначених відповідно до цього
Закону.

2.4. Розробка та виконання Державного бюджету
України, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів здійснюються на основі пріоритет�
ності фінансування видатків для забезпечення надання
державних соціальних гарантій.

2.5. Залучення підприємствами, установами, орга�
нізаціями соціально�культурного, житлово�комуналь�
ного, побутового обслуговування, закладами охорони



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13www.economy.in.ua

здоров'я та освіти коштів з додаткових джерел фінан�
сування, не заборонених законом, не є підставою для
зменшення бюджетного фінансування відповідно до
нормативів.

3. Стаття 17 "Повноваження в галузі соціально�еко�
номічного розвитку" Закону України "Про місцеві дер�
жавні адміністрації" від 09.04.1999 р. № 586�ХІV.

Місцева державна адміністрація:
— розробляє проекти програм соціально�економі�

чного розвитку і подає їх на затвердження відповідній
раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною
радою про їх виконання;

— забезпечує ефективне використання природних,
трудових і фінансових ресурсів;

— складає необхідні для управління соціально�
економічним розвитком відповідної території балан�
си трудових, матеріально�фінансових та інших ре�
сурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; виз�
начає необхідний рівень обслуговування населення
відповідно до нормативів мінімальних соціальних по�
треб; проводить розрахунок коштів та визначає об�
сяг послуг, необхідних для забезпечення передбаче�
ного законодавством рівня мінімальних соціальних
потреб;

— розробляє та вносить пропозиції до проектів дер�
жавних цільових програм, а також довгострокових про�
гнозів та проектів індикативних планів розвитку відпо�
відних галузей народного господарства, їх фінансово�
економічного забезпечення.

У процесі проведення експерименту передбачаєть�
ся плідна співпраця Хмельницької ОДА з Міністерством
охорони здоров'я України та Міністерством освіти і на�
уки України, як Головними розпорядниками бюджет�
них коштів при визначенні обсягів медичної та осві�
тянської субвенції, а також з Національною радою ре�
форм.

Встановлення фінансових нормативів бюджетуван�
ня соціальних послуг слід здійснювати від визначеної
законодавством потреби, а не від обсягу фінансових
ресурсів, які Міністерство фінансів України разом з вка�
заними Головними розпорядниками бюджетних коштів,
вважають за можливе виділення на забезпечення цих
потреб.

Облдержадміністрації повинні будуть здійснювати
контроль за досягненням відповідності розміру фінан�
сового нормативу бюджетної забезпеченості суспільної
послуги з врахуванням різноманітних особливостей на�
селення кожної місцевості та його моральних засад:
духовності й освіченості, історичної спадщини та етні�
чних цінностей, звичаїв і традицій, культури і світогля�
ду, мирного менталітету та територіальної єдності. В
разі виявлених відхилень — мати право отримувати до�
даткові до субвенцій трансферти і дотації з Державно�
го бюджету України, а також використовувати частину
коштів від державного�приватного партнерства в ре�
гіоні, спонсорської та донорської, міжнародної техніч�
ної та фінансової допомоги, а також різних грантів за
участі діаспори.

У Передмові Науково�практичного коментаря до
Бюджетного кодексу України у заключному розділі V
"Контроль за дотриманням бюджетного законодавства
та відповідальності за порушення бюджетного законо�
давства" рекомендувалось розробити "Основні поло�
ження щодо впровадження відповідальності органів
державної та місцевої влади та органів місцевого само�
врядування за недофінансування за нормативами бюд�
жетної забезпеченості Національної програми людсь�
кого розвитку та Регіональних програм людського роз�
витку" [8, с. 27].

В умовах експерименту необхідно вдосконалити
методичне забезпечення формульних розрахунків суб�
венцій, дотацій і трансфертів на рівні області, виходячи
з того положення що так звані коригувальні коефіцієн�
ти визначались би Хмельницькою ОДА відносно се�

редніх значень відповідних показників ОТГ та районів
області, а не відносно середніх значень відповідних по�
казників по Україні в цілому.

Одним з основних результатів проведення експери�
менту передбачається врахування місцевих особливос�
тей при формуванні Реєстрів наступних показників:

— державних стандартів соціальних послуг та по�
рядку визначення в них потреб населення адміністра�
тивно�територіальних одиниць і проведення моніторин�
гу та оцінки їх якості;

— галузевих нормативів і стандартів надання послуг,
насамперед у сферах освіти, охорони здоров'я та соці�
ального захисту населення;

— соціальних нормативів за кожним із делегованих
державою органам місцевого самоврядування повнова�
жень у розрахунку на середньостатистичну адміністра�
тивно�територіальну одиницю в описовому та вартісно�
му вигляді (min/max) з урахуванням обсягів власних та
додатково необхідних фінансових ресурсів.

У процесі проведення пілотного проекту "Держав�
не регулювання регіонального людського розвитку в
адміністративній області" буде оцінено результативність
та ефективність виконання нормативно�методичних
рішень, які були передбачені розпорядженнями Кабіне�
ту Міністрів України від 13.03.2013 № 208�р "Про за�
твердження плану заходів на 2013—2016 роки щодо ре�
алізації Стратегії реформування системи надання соці�
альних послуг" та від 22.09.2016 р. № 688�р "Деякі пи�
тання реалізації Концепції реформування місцевого са�
моврядування та територіальної організації влади в
Україні".

Спроектований Робочою групою Хмельницької
ОДА з впровадження системи ППБ в діяльність облдер�
жадміністрації Механізм державного регулювання ре�
гіонального людського розвитку на рівні області орієн�
тує, з одного боку, на забезпечення фінансових потреб
кожної громади відповідно до її економічної спромож�
ності з мобілізацією внутрішньо�регіональних резервів,
а з іншого боку, на забезпечення соціальної рівності в
отриманні конституційно гарантованих державою пуб�
лічних послуг у кожному районі.

Кваліфіковані кадри районних державних адмініст�
рацій Хмельницької області, будучи національно�свідо�
мими патріотами з великим досвідом професійної діяль�
ності, знайдуть своє місце у створюваній єдиній по
ієрархії системі управління публічними послугами (у
складі органів місцевого самоврядування та органів ви�
конавчої і представницької влади, функції, структури і
повноваження яких буде вдосконалено в процесі рефор�
мування державного управління за результатами пілот�
ного проекту�експерименту).

За таких умов органи місцевого самоврядування в
більшій мірі будуть проявляти ініціативу по виявленню
та мобілізації внутрішніх резервів та додаткових дже�
рел фінансування соціально�економічного розвитку
громад, а Хмельницька ОДА — не допускати виникнен�
ня та збільшення диспропорцій в отриманні населенням
області конкретних соціальних послуг.

Відпрацьовані в результаті реалізації пілотного про�
екту "Державне регулювання регіонального людського
розвитку в адміністративній області" провідні елементи
та основні складові цього Механізму мають бути закрі�
плені нормативно�правовими актами Уряду України. Це
активізує подальше створення ОТГ в усіх адміністратив�
них областях України в процесах децентралізації вла�
ди.

Фінансування впровадження пілотного проекту
"Державне регулювання регіонального людського роз�
витку" в Хмельницькій області доцільно забезпечити не
тільки коштами обласного бюджету та коштами спон�
сорів, а й за рахунок коштів Міжнародної технічної та
фінансової допомоги, бенефіціаром яких можуть ви�
ступити Міністерство освіти і науки України, Міністер�
ство охорони здоров'я та Міністерство регіонального
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розвитку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України, а реципієнтами — Хмельницька облас�
на державна адміністрація, Громадське об'єднання
"Поділля", Хмельницький університет управління і пра�
ва (ХУУП) та ПВНЗ "Бердянський університет менедж�
менту і бізнесу" (БУМБ).

Створення в найближчі строки та укомплектування
відповідними кадрами Центру сталого розвитку та
Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських
дисертацій з проблем публічного управління у складі
ХУУП та Спеціалізованої вченої ради по захисту док�
торських дисертацій економічного профілю в БУМБ
стане передумовою створення в Подільському краї
міжобласного Національного центру сталого розвитку
"Поділля".

У доповнення до того, що обидва ВНЗ багато років,
створюючи ключові лабораторії — центри економічно�
го та правового факультетів, тим самим формували
науково�методичне, аналітико�прикладне та інформа�
ційно�статистичне забезпечення ними пілотного проек�
ту на Хмельниччині, що відповідає вимогам участі Ук�
раїни в науково�інноваційній програмі ЄС "Горизонт�
2020" (Угода про асоційований статус України у цій про�
грамі підписана 20 березня 2015 року). В зв'язку з цим,
стало доцільним визначення в структурі уточненої Про�
грами соціально�економічного розвитку Хмельницької
області на 2017 рік окремого розділу — "Підвищення
ефективності регіонального планування і управління",
в якому передбачати виконання розробок згідно з по�
требами пілотного проекту.

ВИСНОВКИ
В ієрархічній системі управління публічними послу�

гами (за досвідом країн�членів ЄС), яка формується в
Україні, експериментальне відпрацювання положень
пілотного проекту з одночасним проведенням реформ
в сфері освіти та охорони здоров'я дозволить чітко ви�
значити межі компетенції органів місцевого самовряду�
вання, представницької та виконавчої гілок влади, Го�
ловних розпорядників бюджетних коштів, які визнача�
ють розміри освітньої та медичних субвенцій, коштів на
соціальних захист населення, а також їх територіаль�
них органів у складі ОДА (Департаменти освіти, Депар�
таменти охорони здоров'я, Департаменти соціального
захисту населення).

Будуть визначені, уточнені та регламентовані со�
ціальні стандарти на різні соціальні послуги у врахуван�
ням місцевих особливостей.

Накопичений досвід та результати проведення
пілотного проекту "Державне регулювання регіональ�
ного людського розвитку адміністративної області" доз�
волить Хмельницькій ОДА разом з зазначеними ВНЗ
обгрунтувати власні проектні рішення щодо структури
і функцій місцевих державних адміністрацій (обласної
та районних в залежності від їх 7�ми типів, визначених
ГО "Інститут громадянського суспільства") з наступною
їх типізацією для решти областей України (в першу чер�
гу, для Вінницької та Тернопільської областей По�
дільського краю).

У Бердянському університеті менеджменту і бізне�
су, одночасно зі створенням Робочої групи Хмельниць�
кої ОДА з впровадження системи ППБ у діяльність
обласної державної адміністрації, вперше в Україні був
започаткований новий науковий напрям "Менеджмент
та фінансове забезпечення сталого розвитку" як засіб
реалізації всеукраїнського проекту "Наше Спільне Май�
бутнє" [9].

Вихідними категоріями нового напряму є три орга�
нічні складові девізу сталого розвитку людства —
"Мудрість природи": Матриця природи; Мистецтво жит�
тя; Розвиток екоспільнот (див. Ч. 1 статті). Згідно з цим
девізом на порядку денному стоять завдання впровад�
ження такого способу життя, яке забезпечує гармонію
людини з природою [8—10].

Одним з принципових аспектів впровадження пілот�
ного проекту "Державне регулювання регіонального
людського розвитку в адміністративній області" стане
формування еталонних співвідношень обсягів та дина�
міки коштів з державного та місцевих бюджетів (вклю�
чаючи кошти органів місцевого самоврядування) на
людський розвиток.

Відповідно до пропорцій «Золотого перерізу» відно�
шення обсягу коштів на людський розвиток з держав�
ного та місцевих бюджетів до обсягу коштів з держав�
ного бюджету повинно дорівнювати відношенню обся�
гу коштів державного бюджету до обсягу коштів з місце�
вих бюджетів і складати золоту пропорцію, яка стано�
вить 1,618. Якщо еталонні співвідношення бюджетних
коштів на людський розвиток будуть встановлені згідно
золотої пропорції, то стане можливим досягнення гар�
монійної рівноваги по ієрархії та динамічної синхроні�
зації у часі територіальних та національних відтворю�
вальних процесів людського капіталу.

Пропорції «Золотого перерізу», які становлять 62%
х 38% (де 62%  — головне, а 38% — додаткове значен�
ня), визначають межі траєкторії стійкого людського
розвитку суміжних масштабів господарювання.

В ієрархічній системі управління наданням публіч�
них послуг верхня межа цієї траєкторії стійкого людсь�
кого розвитку (межа бюджетного федералізму) визна�
чається співвідношенням 62% коштів з місцевого бюд�
жету на 38% коштів з державного бюджету.

Нижня межа траєкторії стійкого людського розвит�
ку (межа бюджетного централізму) визначається
співвідношенням 62% коштів з державного бюджету на
38% коштів з місцевого бюджету.

Спільні межи бюджетного централізму і бюджетно�
го федералізму утворюють зону вибору рішень при соц�
іальному діалозі суміжних рівнів управління у розмірі
24% від загального обсягу бюджетних коштів на людсь�
кий розвиток регіону (100%).

Завдяки такому підходу вартісні варіанти проек�
тних рішень Планів заходів з реалізації Державної
та Регіональних стратегій розвитку як форми про�
яву власних інтересів суміжних масштабів господа�
рювання повинні знаходитись у межах соціального
діалогу суміжних рівнів управління для досягнення
узгодженості їх співфінансування.

Механізм державного регулювання регіонального
людського розвитку на національному та обласному
(або крайовому) рівнях ієрархічної системи управління
публічними послугами, який буде побудований з вико�
ристанням еталонних пропорцій "Золотого перетину",
стане Генератором покращення рівня і якості життя
українського народу в унітарній державі.

Це планетарна місія українського народу і започат�
кована вона буде, можливо, саме на Хмельниччині, що
носить прізвище славетного гетьмана України Богда�
на Хмельницького і де органічно переплетені витоки
української, єврейської і польської культури й історії
та інтернаціоналізм Діаспори. Доцільно залучити
членів Діаспори та Земляцтва до розбудови в Україні
системи державного управління "життям по�новому".

Використання міжнародної допомоги в становленні
демократичного громадянського суспільства в Україні
має за мету мотиваційно�цілеспрямоване підвищення
екологічного, соціального та гуманітарного рівня насе�
лення, що забезпечить подальший розвиток системи
національних цінностей українського народу .

Передумовою виконання місії Хмельниччини є ово�
лодіння культурою ведення соціального діалогу відпо�
відно до законів природи та творчий підхід керівництва
області до стратегічного планування стійким людським
розвитком.

Зміна на позитивну негативної динаміки прогнозних
розрахунків окремих складових Індексу регіонального
людського розвитку Хмельницької області на період до
2020 р. буде досягнута шляхом обгрунтування та прак�
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тичного здійснення відповідних намірів Плану заходів
на 2018—2020 рр. з реалізації уточненої Стратегії ре�
гіонального розвитку Хмельницької області на період
до 2020 р. (див. табл. 3).

Зменшення негативного впливу показників�дести�
муляторів на якість життя населення регіону стане за�
порукою забезпечення стійкого людського розвитку
Хмельниччини як територіального центру Поділля.

Накопичений досвід Прогнозування, Програмуван�
ня, Бюджетування (системи ППБ) стійкого людського
розвитку в Хмельницькій області буде розповсюджений
на решту адміністративних областей України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Грунтовне дослідження наукових течій та теорій в

розрізі історії економічних вчень засвідчує про наявність
значних напрацювань у розвитку теоретико�методологіч�
них засад еволюції моделі "економічної людини", поведі�
нкових аспектів підприємця, колективної економічної по�
ведінки. Водночас недостатніми є дослідження щодо де�
термінації економічної поведінки підприємств, фірм,
організацій, адже визначення окремих аспектів їх еконо�
мічної поведінки представлені лише в роботах неоінсти�
туціоналістів.

Цілим рядом дослідників було акцентовано увагу на
тому, що проблема чіткого висвітлення сутності пове�
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CONTEMPORARY AND PERSPECTIVE RESEARCHES OF ENTERPRISES' ECONOMIC BEHAVIOR

Проведено грунтовне аналізування та сформовано сучасний науковий простір досліджень українсьG
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of researches made by the Ukrainian scholars as for the economic behavior of enterprises in the frameworks of

theoretical, methodic and applied developments. There had been presented and substantiated the authors

assumptions as for the essence of economic behavior of an enterprise and its variety. There had been singled out

the perspectives and appropriateness of further developments as for the application of methodical tools for the

evaluation of economic behavior of an enterprise in the frameworks of ensuring the outcomes and efficiency of

its development.

Ключові слова: економічна поведінка, економічна поведінка підприємства, модель економічної поведінки
підприємства, розвиток, результативність, ефективність.

Key words: economic behavior, economic behavior of an enterprise, model of economic behavior of an enterprise,
development, outcome, efficiency.

дінкових засад розвитку підприємств потребує більш гли�
бокого у методологічному змісті аналізу та здійснення си�
стемних сучасних досліджень. На окресленому наголошу�
ють і нобелівські лауреати Г. Беккер і Т. Шульц, які ствер�
джували, що економічна поведінка є універсальною домі�
нантою людської поведінки в будь�яких формах, де є си�
туація вибору між обмеженими ресурсами. Погоджуючись
із наведеним, додаємо, що економічна поведінка є універ�
сальною домінантою поведінки будь�якого суб'єкта гос�
подарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У становленні інтелектуального апарату категорії

"економічна поведінка" в економічній теорії значний вне�
сок здійснили Адам Сміт, Пол Хейне, Альфред Маршал,
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Карл Маркс, Джон Кейнс, Торстейн Веблен, Уеслі Мітчелл,
Герберт Саймон, Джеймс Б'юкенен, Даглас Норт, Макс
Вебер, Густав Шмоллер, Джон Коммонс, Жан Батист Сей,
Вернер Зомбарт, Йозеф Шумпетер, Рональд Коуз. Водно�
час окреслена проблематика знайшла відображення у по�
ведінкових теоріях менеджменту, зокрема, у працях Г. Бек�
кера, М. Фоллет, Дж. Хоманса, І. Ансоффа, Д. Сільверма�
на, А. Маслоу, К. Левіна, Д. Мак�Грегора, Б. Скіннера,
К. Арджиріс, Дж. Марч, А. Таннебаума та ін. Вагомий вне�
сок у формування сучасних концептуальних засад еконо�
мічної поведінки підприємств внесли такі науковці, як
В. Войтко [1], Н. Ганзієнко [2], І. Гребеньок [3], Г. Каплен�
ко [4], Н. Карачина [5], Т. Кондратьєва [6], Ю. Лозовик
[7], О. Малиш [8], О. Прутська [9], Н. Шибаєва [10] та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є формування сучасного наукового про�
стору досліджень українських вчених щодо економічної
поведінки підприємства в розрізі теоретичного, методич�
ного та прикладного доробку. Відокремлення перспектив
та доцільності щодо розробки реального методичного
інструментарію оцінювання економічної поведінки
підприємств в контексті забезпечення результативності та
ефективності їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Результати наукових пошуків щодо економічної пове�

дінки підприємств, які були здійснені значною низкою вче�
них економічного світу, безумовно знайшли відображен�
ня у сучасних дослідженнях поведінкових засад розвитку
підприємств, на яких вважаємо за доцільне зосередитись.

Площина теоретичних досліджень узагальнює напра�
цювання щодо сутності економічної поведінки під�
приємств, її класифікації, факторів впливу. Насамперед
звертаємо увагу на праці Н. Шибаєвої, яка визначає еко�
номічну поведінку як впорядковану сукупність дій
суб'єктів господарювання, спрямовану на досягнення еко�
номічних цілей в умовах специфічних господарських сис�
тем з урахуванням ціннісних установок [10, с. 3]. В. Войт�
ко використовує поняття "поведінка" стосовно виробни�
чої організації і визначає його на основі міждисциплінар�
ного підходу як "…характер дії людей та їх угрупувань, що
здійснюються під впливом певних факторів в тих чи інших
умовах діяльності" [1, с. 6]. Означені аспекти у наведених
визначеннях, на нашу думку, є важливими, але не єдини�
ми. Більш чіткий методологічний опис категорії "економі�
чна поведінка підприємств" представлено у роботах Г. Кап�
ленко, де зазначене поняття розкривається як "…стратег�
ічно визначений напрям взаємопов'язаних, цілеспрямова�
них тактичних дій, методів, способів і реакцій на неперед�
бачуваний розвиток подій і зростаючу конкуренцію з ме�
тою забезпечення реалізації конкретно визначених цілей
і місії підприємства в обраній сфері діяльності" [4, с. 5].
Наші зауваження до останнього визначення полягають у
тому, що такий підхід по суті наближається до змістовно�
го трактування терміну "стратегія підприємства".

Авторська позиція щодо визначення сутності категорії
"економічна поведінка підприємства" формувалась під
впливом еволюційності характеру цієї категорії та под�
війністю детермінації: за об'єктом (обумовленість поведі�
нки умовами, обставинами, ситуацією, системою відносин)
і за суб'єктом (залежність поведінки від інтересів, ціннос�
тей, потреб, мотивів, стереотипів). Зауважимо, що пріори�
тетність надана синтезу неокласичного та інституціональ�
ного підходів до визначення економічної поведінки. Отже,
на нашу думку, "економічна поведінка підприємства" — це
комбінація цілеспрямованих і спонтанних дій, яка відтво�
рює сутність та характер економічної діяльності, що обу�
мовлена впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, для
реалізації пріоритетних цілей підприємства та груп еко�
номічних агентів в умовах вибору та адаптації до змін.

Дослідження типізації економічної поведінки під�
приємств здійснювали Г. Капленко, В. Пастухова, узагаль�
нивши її за ознаками класифікації: моральність, функції
економічної культури, психологія, творчий характер, рин�
кова орієнтація, правила поведінки, психологія підприєм�
ства та його розмір, мотивація керівництва і стратегія

підприємства, соціально�культурні та соціально�психо�
логічні фактори, типи підприємств за Нельсоном та Бер�
соном. Водночас спостерігається значна концентрація ува�
ги науковців на певних варіаціях економічної поведінки
підприємств, зокрема А. Кудінова — на підприємницькій,
О. Малиш — ринковій, О. Прутська — рентоорієнтованій,
Ю. Лозовик — стратегічній, І. Ансофф — організаційній,
Г. Курчєєва, А. Алетдінова — соціально�відповідальній,
С. Гриценко — девіантній, Н. Білошкурська — адаптивній,
І. Гребеньок — соціальній, Г. Клейнер — інституціональній
та еволюційній поведінках, які відображають актуальні в
ринковому просторі напрями розвитку підприємств.

Виявлення факторів впливу на економічну поведінку
підприємств знайшло відображення у працях Т. Долго�
пятової, Г. Капленко, Н. Шибаєвої, О. Міклухи, А. Садє�
кова та Ю. Заїки, де кожен науковець враховував особли�
вості функціонування сучасних вітчизняних промислових
підприємств. Поділяючи позицію Н. Шибаєвої [10] щодо
поділу факторів на функціональні (макроекономічні та
мікроекономічні — зовнішні і внутрішні) та інституціо�
нальні, Н. Карачина наповнила їх більшою змістовністю,
відносячи до внутрішніх мікроекономічних факторів такі
як: виробничо�технологічний, господарський, фінансовий
внутрішній, управлінський, фактор трудового потенціалу,
корпоративний, інвестиційний; до зовнішніх мікроеконо�
мічних факторів: корпоративний, інвестиційний, фактор
платоспроможності споживачів, ринковий фактор, фак�
тор потенціалу постачальників, інформаційний фактор; до
макроекономічних факторів: податковий, нормативно�за�
конодавчий, фінансовий макроекономічний; до інституці�
ональних факторів: формальні і неформальні норми пове�
дінки, фактор взаємних очікувань [5]. Водночас щодо
інституційних факторів, то А. Садєков та Ю. Заіка [11, с.
10] запропонували доповнити їх такими складовими: не�
повнота та асиметричність інформації, обмежена раціо�
нальність економічних агентів, невизначеність середови�
ща та неповний захист прав власності.

Слід відзначити, що поодинокими є розробки щодо
процесу формування економічної поведінки підприємства.
Варто наголосити лише на результатах Г. Капленко, яка
досліджуючи економічну поведінку підприємств, зосере�
дила певну увагу і на процесі формування економічної по�
ведінки, зауваживши [4], що процес формування економі�
чної поведінки не завершується якоюсь негайною дією, а
представляє собою встановлення загальних напрямів, про�
сування якими може забезпечити зростання і зміцнення
позицій підприємств. За позицією Г. Капленко процес
формування економічної поведінки включає два етапи:
аналітичний (для визначення невизначеності) в розрізі ана�
лізу інституціонального середовища, сценарійного аналі�
зу, аналізу галузі, ринків, технологій, продуктів, ресурсів,
інновацій у галузі та аналізу суміжних галузей; креатив�
но�творчий підхід, який узагальнює такі процеси: форму�
вання стратегії для бізнесу, що функціонує, та нового
бізнесу, формування стратегії поведінки, стратегічне пла�
нування, реалізація стратегії поведінки, оцінка резуль�
татів. Переконані, що окреслені етапи відображають фор�
мування стратегії як процесу, а не економічної поведінки,
адже не враховуються реалії економічної дійсності, яким
притаманний значний ступінь невизначеності, нестабіль�
ності та ризику. Авторська концепція процесу формуван�
ня економічної поведінки підприємств є логічним продов�
женням опису попередньо виявлених результатів щодо
взаємозв'язку та взаємообумовленості стратегії та еконо�
мічної поведінки підприємства. Технологія формування
економічної поведінки підприємства носить ознаки цик�
лічного характеру, адже вхідна інформація відносно виз�
начених детермінантів економічної поведінки підприєм�
ства, яка надходить до системи формування стратегії
підприємства, проходить стадії обробки та аналізу інфор�
мації, після чого виділяються детермінантні фактори та за�
безпечується оптимальне їх узгодження з іншими факто�
рами.

Доцільно зазначити, що останні дослідження теоре�
тичних засад економічної поведінки підприємств вітчиз�
няними науковцями є дещо некоректними та запозичени�
ми. Так, В. Цапенко [12], вивчаючи економічну поведінку
підприємства як основу для прийняття управлінських
рішень, запевняє, що погоджується із твердженнями
Н. Карачини [5], що процес формування економічної по�
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ведінки підприємства має відтворювати такий взаємозв'я�
зок: стратегія підприємства → стратегічна поведінка
підприємства → економічна поведінка підприємства. Про�
те нами було доведено зовсім інший взаємозв'язок: стра�
тегія підприємства → стратегія поведінки підприємства →
економічна поведінка підприємства. Водночас Ю. Заіка,
досліджуючи процес формування економічної поведінки
підприємства, запропонувала удосконалену його схему
[11, с. 12, рис. 1], яка при порівнянні із попередніми роз�
робками є лише поєднанням наукових позицій Н. Карачи�
ни та Г. Капленко, без виокремлення своєї позиції.

Розроблений теоретичний базис поведінкових засад
розвитку підприємств повинен надавати імпульс до фор�
мування методичних аспектів оцінювання економічної по�
ведінки підприємства за сукупністю критеріїв: ефектив�
ності, економічної безпеки, конкурентоспроможності, ста�
більності та ін. Вважаємо, що зазначеному повинно пере�
дувати відокремлення моделей економічної поведінки
підприємства і лише потім розробка методів щодо їх фор�
малізованого опису та аналізування.

Оцінюючи економічну поведінку підприємств, низка
науковців ототожнює модель та тип економічної поведін�
ки [4; 13]; при цьому, як правило, сутність зазначених ка�
тегорій не конкретизовано. Переконані, що ці категорії не
є ідентичними. В нашому розумінні, тип економічної по�
ведінки — це різновид економічної поведінки, яка харак�
теризується певними істотними рисами. Відносно моделі
економічної поведінки підприємства, то вважаємо, що це
поняття є більш містким, оскільки об'єднує декілька типів
економічної поведінки підприємства. Відтак, вважаємо, що
модель економічної поведінки підприємства — це узагаль�
нений опис економічної поведінки підприємства за допо�
могою системи відповідних логічних (та/або математич�
них) залежностей, що відображає характер та сутність еко�
номічної діяльності, як наслідок, взаємовпливу відповід�
них детермінантів.

Проблематика відокремлення видів моделей економі�
чної поведінки вітчизняних підприємств відзначається в
наукових дослідженнях декількох сучасних науковців.
Так, вивчаючи стратегії управління підприємством в умо�
вах надзвичайної діяльності, О. Міклуха відокремив кон�
сервативну та активну моделі [14]; в розрізі інших на�
прямків дослідження економічної поведінки підприємств
Г. Капленко — деструктивну, конструктивну та змішану
[4]; Т. Долгопятова — наближену до дореформеної, рин�
кову і змішану [13]; Н. Ганзієнко — виробничу, "сировин�
ного придатку", змішану [2]; відносно відповідності мо�
делей поведінки підприємства основним видам адаптації
Н. Білошкурська виділила активну, консервативну та
змішану моделі поведінки [15]. Погоджуючись із адекват�
ністю перерахованих моделей економічної поведінки
підприємств в інтерпретації О. Міклухи, Г. Капленко,
Т. Долгопятової, Н. Ганзієнко, Н. Білошкурської, вважає�
мо, що їх відокремлення відображає скоріше частковий, а
не комплексний характер, тобто аналізувалися окремі,
різні аспекти господарювання без намагань створити за�
гальну картину подій і ситуації. Так, О. Міклухою в осно�
ву типізації моделей було обрано стратегію діяльності,
Г. Капленко — механізм адаптації до ринкових умов,
Т. Долгопятовою — трансформацію умов господарюван�
ня, Н. Білошкурською — готовність до адаптації, Н. Ган�
зієнко — специфіка функціонування підприємств молоко�
переробної промисловості.

На відміну від представлених результатів, концентру�
ючи увагу на особливостях функціонування вітчизняних
промислових підприємств тобто реальних процесах, вва�
жаємо, що основою їх поведінки є обраний напрямок
діяльності: виробничий, змішаний (поєднання виробничої,
фінансової, інвестиційної діяльностей), рентоорієнтова�
ний, який повинен забезпечити соціально�продуктивну
діяльність. Відтак, автором виділено три моделі: 1) модель
виробничо орієнтованої поведінки; 2) модель змішаної по�
ведінки; 3) модель рентоорієнтованої поведінки. Ці моделі
за змістом не суперечать вищезазначеним і, скоріше, ло�
гічно їх узагальнюють.

Для аналізування економічної поведінки українських
підприємств є необхідним розпізнавання сформованих та
обгрунтованих моделей економічної поведінки за допомо�
гою певних критеріїв або математичної інтерпретації.
Відтак, здійснюючи аналітичне дослідження економічної

поведінки українських підприємств, Н. Карачиною та
Н. Ганзієнко було розроблено відповідний методичний
інструментарій оцінювання.

Враховуючи, що в основу відокремлених автором мо�
делей економічної поведінки підприємств покладено пріо�
ритетність видів діяльності: виробничої, ренто�
орієнтованої, змішаної; було досліджено взаємозв'язок
між загальним фінансовим результатом (фінансовим ре�
зультатом від звичайної діяльності до оподаткування) та
фінансовим результатом від основної (виробничої) діяль�
ності (валовий прибуток за вирахуванням збутових та ад�
міністративних витрат), який, як вважаємо, є головним
критерієм детермінації вищезазначених моделей поведін�
ки [5, с. 17].

Досліджуючи економічну поведінку молокоперероб�
них підприємств, Н. Ганзієнко розробила методичний
підхід до ідентифікації моделі економічної поведінки мо�
локопереробного підприємства та метод оцінки ефектив�
ності моделі економічної поведінки [2, с. 8]. Метод іденти�
фікації моделей економічної поведінки підприємств ба�
зується на дослідженні виду та ступеня кореляційної за�
лежності між динамікою показників доданої вартості та
матеріальних витрат молокопереробних підприємств. В
основі методу оцінювання ефективності моделі економіч�
ної поведінки підприємства запропоновано використання
показника витратомісткості доданої вартості як критерію
ефективності. Цей показник характеризує величину мате�
ріальних витрат на створення одиниці доданої вартості;
чим вищим є значення показника, тим більше матеріаль�
них витрат в процесі створення доданої вартості, тим менш
ефективним є цей процес, і, відповідно, менш ефективною
є модель поведінки молокопереробного підприємства.

Водночас доцільно виокремити і розроблений Т. Кон�
дратьєвою [6] метод оцінювання наслідків формування та
розповсюдження внутрішніх фірмових інститутів опорту�
ністичної поведінки, що за її переконанням дає змогу за�
безпечити позитивну динаміку їхнього впливу на адап�
тивність економічної поведінки підприємства, та удоскона�
лений метод оцінювання адаптивності економічної поведі�
нки фірми до ринкових умов, що дозволяє визначити ефек�
тивність адаптації фірми з урахуванням специфічності ре�
сурсів і невизначеності зовнішніх умов її функціонування.

У прикладному аспекті також спостерігається незнач�
на кількість дієвих розробок та рекомендацій. Відтак, слід
виділити напрацювання Г. Капленко, яка удосконалила ал�
горитм урахування і обробки всіх подій зовнішнього і внут�
рішнього середовища підприємства з метою мінімізації
втрат від несприятливих подій і більш повного викорис�
тання можливостей при формуванні його економічної по�
ведінки та концепцію планування економічної поведінки
через взаємозв'язок із стратегічними цілями підприємства.
Розв'язання цього завдання, як зазначає Г. Капленко, мож�
ливе шляхом проведення соціально�економічного моніто�
рингу, реалізації стратегічного контролю та їх постійний
взаємозв'язок у процесі формування антикризового бан�
ку даних [4]. Окремої уваги заслуговують запропоновані
Ю. Лозовиком підходи до організаційного та інформацій�
ного забезпечення впровадження моделей стратегічної по�
ведінки підприємства�олігополіста [7]. Узагальнення ви�
щеокресленого доробку щодо дослідження економічної
поведінки підприємств відображено на рисунку 1.

Доцільно підкреслити, що здійснюючи власні дослід�
ження в напрямі економічної поведінки підприємств було
розроблено рекомендації щодо стимулювання виробничо
орієнтованої поведінки машинобудівних підприємств на
засадах синтезу прикладних положень теорії контрактів і
державного регулювання, а також удосконалення вітчиз�
няного податкового законодавства з метою формування
механізмів та інструментів стимулювання виробничооріє�
нтованої поведінки машинобудівних підприємств, як
найбільш ефективної згідно з нашою позицією. Врахову�
ючи перманентну нестабільність вітчизняної економіки,
що характеризується поступовим розширенням спектру
загроз за рахунок появи нових загроз або переходу по�
тенційних небезпек у реальні небезпеки, нами було роз�
роблено концепцію моделі економічної поведінки, яка
спроможна забезпечити безпеку розвитку машинобудів�
ного підприємства [5], а Н.І. Ганзієнко — концепцію мо�
делі економічної поведінки, яка спроможна забезпечити
конкурентоспроможність молокопереробного підприєм�
ства на ринку [2].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

Р
и

с
. 

1
. 

С
уч

а
с

н
и

й
 н

а
у

ко
в

и
й

 п
р

о
с

ті
р

 д
о

с
л

ід
ж

е
н

ь
 у

к
р

а
їн

с
ь

ки
х

 в
ч

е
н

и
х 

щ
о

д
о

 е
к

о
н

о
м

іч
н

о
ї 

п
о

в
е

д
ін

к
и

 п
ід

п
р

и
є

м
с

тв
а



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201720

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Підсумовуючи сучасні наукові досягнення у повед�

інковій теорії розвитку підприємств слід наголосити про
наявність значних теоретичних напрацювань, які до�
статньо грунтовно розкривають змістовність економічної
поведінки підприємства, але поки що є в площині дискусій.
Водночас спостерігається обмеженість методичних і при�
кладних розробок, що не розкриває багатогранність ана�
літичного потенціалу категорії "економічна поведінка
підприємства". На сьогодні відсутній реальний інструмен�
тарій моніторингу економічної поведінки підприємств,
який би дозволив відслідковувати фактори впливу на тен�
денцію зміни поведінки, взаємозв'язок видозміни моделі
поведінки із результативністю, ефективністю та перспек�
тивами розвитку підприємства. Відтак, окреслений напря�
мок потребує подальших досліджень щодо використання
потенціалу теорії економічної поведінки до виявлення пе�
редумов та закономірностей розвитку сучасних промис�
лових підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Глобальные процессы современного социально�эко�

номического и хозяйственного развития сопровожда�
ются глубокими изменениями в мировой финансовой
системе. Они происходят при участии или под эгидой
самой авторитетной и общепризнанной объединяющей
организации мира — ООН. Мировое пространство в
целом и европейское в особенности становятся всё бо�
лее открытыми для капиталов, финансовых и товарных
потоков; для обмена информацией, знаниями и идеями,
студентами, преподавателями, специалистами, туриста�
ми, дипломатами и просто людьми.
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д. э. н., профессор, ГВУЗ "Переяслав7Хмельницкий государственный педагогический
университет им. Г. Сковороды", г. Переяслав7Хмельницкий

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

И ОТЧЕТНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
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THE DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM AND REPORTING IN BUDGETARY
ORGANIZATIONS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS

В статье определены основные черты деятельности бюджетных организаций, особенности регламенG

тации их учетного обеспечения и отчетности. Осуществлен анализ системы организации бухгалтерского

учета, в т.ч. выполнения бюджетов в государственном секторе. Определены основные проблемы и тенG

денции развития учета и финансовой отчетности в бюджетных организациях. Обоснованы основные

мероприятия, необходимые для продолжения реализации реформ в учете учреждений государственноG

го сектора экономики и приближения его национальных стандартов к международным требованиям.

The article reveals the main features of the activities of the budget organizations, particularly regulating

their accounting software and reporting. The analysis of the system of accounting, including the implementation

of budgets in the public sector. The basic problems and tendencies of development of accounting and financial

reporting in budgetary organizations. The main activities necessary to continue implementation of reforms in

accounting institutions of the public sector and approximation of national standards to international

requirements.

Ключевые слова: организации, государственный сектор, бухгалтерский учет, отчетность, национальные
стандарты, международные стандарты, европейская интеграция, реформирование, управление, мероприятия,
методология, совершенствование.
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Последовательные интеграционные процессы в
европейское и мировое сообщество характерны и для
нашей страны. Об этом свидетельствует подписание Со�
глашений о вступлении в ВТО, об ассоциации с ЕС, о
предоставлении безвизового режима и др. Их имплемен�
тация входит в обязательства страны относительно вы�
полнения Плана мероприятий в рамках Меморандума о
взаимопонимании между Украиной, как должником и
Европейским Союзом, как кредитором [1, с. 5].

В связи с этим приведение в соответствие националь�
ной методологии бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в государственном секторе к международ�
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ным стандартам является обязательным условием осу�
ществления евроинтеграционных процессов. Целью
этой работы определяется не только упорядочение со�
циально�экономической и хозяйственной деятельнос�
ти, но и всестороннее укрепление управления государ�
ственными финансами путем повышения их функцио�
нальной эффективности. Это способствует также про�
ведению эффективной аналитической деятельности,
усилению прозрачности использования бюджетных
средств, целевому использованию привлеченных кре�
дитных ресурсов, в особенности, зарубежных.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблема совершенствования учета не нова в пос�
ледние десятилетия и нашла отражение в отечествен�
ной научной и прикладной учетно�экономической ли�
тературе. В частности, вопросы улучшения организации
и стандартизации бухгалтерского учета в государствен�
ном секторе, формирования единого плана счетов, вне�
дрения основ управленческого учета, использования
метода начислений в деятельности бюджетных учреж�
дений исследованы в научных трудах таких учёных, как
Т.И. Ефименко, Т.В. Канева, Ю.А. Кузьминский,
Н.А. Лиско, Л.Г. Ловинская, В.М. Рожелюк, С.В. Свир�
ко, Н.И. Сушко, А.И. Фарион, О.О. Чечулина и других.
Однако проблемы стандартизации учета государствен�
ных учреждений, учитывая динамику евроинтеграцион�
ных процессов в стране, требуют дальнейших разрабо�
ток и решений.

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Целью статьи является определение проблем и тен�

денций развития бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в бюджетных организациях и обоснование
мероприятий по их совершенствованию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно Бюджетному кодексу Украины, бюджет�

ное учреждение понимается как орган, учреждение или
организация, определенные Конституцией Украины, а
также созданные в установленном порядке органами
государственной власти Автономной Республики
Крым или органами местного самоуправления, кото�
рые полностью содержатся за счет соответствующего
государственного или местных бюджетов. При этом
бюджетные учреждения относятся к категории непри�
быльных [2, с. 297]. Ведение бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в них определяется законода�
тельством о бюджетной политике, устройстве и про�
цессе; соответствующими инструкциями по бухгалтер�
скому учету в учреждениях и организациях, которые
финансируются из государственного и местного бюд�
жетов; другими нормативными документами Мини�
стерства финансов и Государственного казначейства
страны.

В отличии от положений международных стандар�
тов бухгалтерского учета в государственном секторе,
согласно национальному законодательству учрежде�
ния, которые содержатся за счет соответствующих бюд�
жетов, четко не определены в качестве таких, которые
относятся к государственному сектору. Хотя норматив�
ные документы по бухгалтерскому учету в государ�
ственном секторе, выданные в течение 2007—2008 гг.,
посвящены именно учреждениям бюджетной сферы
Украины. Учеными и практиками организации государ�
ственного сектора рассматриваются не только как
объекты, сформированные на основе или с участием
государственной собственности, но и как объекты, по�
лучающие полностью или частично средства из бюдже�
тов разных уровней [3, с. 5].

В соответствии со сферой деятельности, бюджет�
ный учет подразделяется на бухгалтерский учет выпол�
нения бюджетов и бухгалтерский учет выполнения смет

бюджетных учреждений. Согласно положениям Бюд�
жетного кодекса Украины, бухгалтерский учет выпол�
нения смет бюджетных учреждений ведут распоряди�
тели бюджетных средств, а бухгалтерский учет выпол�
нения государственного и местных бюджетов — орга�
ны Государственного казначейства. Органы Государ�
ственного казначейства ведут бухгалтерский учет опе�
раций по кассовому выполнению государственного и
местных бюджетов по доходам в разрезе видов поступ�
лений и органов взыскания, а по расходам — в разрезе
направлений и экономической сути расходов и распо�
рядителей средств бюджетов.

Национальная система бухгалтерского учета выпол�
нения бюджетов включает в себя:

— бухгалтерский учет, который обеспечивает своев�
ременное и полное отражение всех операций органов
государственного казначейства и предоставления
пользователям информации о состоянии активов и обя�
зательств, результаты выполнения бюджетов и их из�
менений;

— бюджетный учет, который ведется с целью накоп�
ления данных о доходах, расходах, кредитовании за вы�
четом погашения и финансирования бюджетов, а так�
же подведения результатов исполнения бюджетов;

— управленческий учет, который ведется с целью
обеспечения руководства органов Государственного
казначейства и финансовых органов оперативной ин�
формацией, используемой для планирования, управле�
ния бюджетными средствами, оценки и контроля их ис�
пользования [4].

К специфическим особенностям организации бюд�
жетного учета в Украине следует отнести: контроль ис�
полнения сметы расходов; раздельный учет кассовых
и фактических расходов; организацию учета в разрезе
статей бюджетной классификации [5, с. 59]. В настоя�
щее время учетная система учреждений государствен�
ного сектора находится в переходном состоянии. Сде�
лано уже очень много, при этом проблемы в системе
бухгалтерского учета и отчетности учреждений госу�
дарственного сектора экономики, которые определи�
ли необходимость проведения реформы системы бух�
галтерского учета, остались. Прежде всего, речь идет
о необходимости окончательной адаптации законода�
тельства Украины по вопросам бухгалтерского учета
и финансовой отчетности к международным требова�
ниям.

Также следует обратить внимание на отсутствие в
законодательстве единой методологии отражения в
бухгалтерском учете операций бюджетных учреждений.
Последнее не позволяет получать полную, достовер�
ную, прозрачную и сопоставимую информацию о фи�
нансовом состоянии государства. Отмечается также
отсутствие единой учетной политики и выработка ме�
тодических и методологических рекомендаций по воп�
росам ведения и организации бухгалтерского учета и
составления отчетности [6]. Для продолжения реструк�
туризации системы бухгалтерского учета учреждений
государственного сектора экономики и приближения
его к международной практике учета и финансовой от�
четности необходимо осуществить ряд важнейших ме�
роприятий методологического и информационно�кон�
салтингового характера.

По нашему мнению, это должны быть мероприятия,
которые в наибольшей степени соответствуют не толь�
ко требованиям теории, но и практики социально�эко�
номического развития страны по пути евроинтеграции,
принятия обоснованных управленческих решений по
всем сферам, видам и направлениям деятельности.
Прежде всего, это методическое сопровождение вне�
дрения национальных положений (стандартов) бухгал�
терского учета в сфере государственного сектора эко�
номики. Необходимо обновление нормативно�правово�
го и методологического обеспечения относительно осу�
ществления операций по исполнению бюджетов с уче�
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том изменений в системе бухгалтерского учета органи�
заций государственного сектора экономики. Важным
является обеспечение сотрудничества с Международ�
ной федерацией бухгалтеров (МФБ) относительно пе�
ревода международных стандартов бухгалтерского уче�
та для учреждений государственного сектора экономи�
ки.

Важное значение имеет информационная и образо�
вательная поддержка по применению внедряемых стан�
дартов (организация обучения по вопросам применения
стандартов, проведение конференций, практических
семинаров для специалистов�бухгалтеров) [7; 6]. Таким
образом, системная и последовательная работа, кото�
рая производится в сфере совершенствования бухгал�
терского учёта в государственном секторе экономики
Украины, даст возможность в ближайшем будущем рас�
считывать на дальнейшую адаптацию законодательства
страны по вопросам бухгалтерского учёта и отчетнос�
ти к международным стандартам (IPSAS) и совершен�
ствование системы управления государственными фи�
нансами. Она будет способствовать увеличению транс�
парентности данных бухгалтерского учёта и финансо�
вой отчётности в государственном секторе и возмож�
ности их сравнения с аналогичными данными других
стран [1, c. 14].

ВЫВОДЫ
В настоящее время происходит модернизация сис�

темы управления государственными финансами на ос�
новании внедрения новых информационных и комму�
никационных технологий в теорию и практику учета и
отчетности. Активно осуществляется совершенствова�
ние системы подготовки и переподготовки кадров учет�
но�финансового профиля в государственном секторе.
Именно эти мероприятия, как уже указывалось, обес�
печат переход на единые методологические основы ве�
дения бухгалтерского учета и составления финансовой
и бюджетной отчетности. Они сделают управление го�
сударственными финансами более прозрачным. Также
они позволят создать унифицированное организацион�
ное и информационное обеспечение бюджетного уче�
та.
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Мировая тенденция настоящего времени обозначи�
ла снижение потенциального экономического роста в
развитых странах и странах с формирующимся рынком,
что обусловлено снижением цен на энергоносители [1].

В Беларуси в 2017 г. ожидается прирост ВВП на 1,4%,
соответственно в России по итогам 2017 г. ожидается
прирост ВВП на 0,9%. По прогнозам экспертов Всемир�
ного банка устойчивый рост экономики Беларуси наме�
чается с 2017 г. Однако после высоких темпов роста
инвестиций в основной капитал на протяжении 2014—
2015 гг. страна столкнулась со следующими проблема�
ми [3]:

1. Уровень покрытия импорта экспортом составля�
ет около 40%; соответствующий дефицит отрицатель�
но влияет на платежный баланс и на экономическое раз�
витие страны.

2. Доля рынков Беларуси в Западной Европе очень
мала, экспорт ориентирован на страны ЕАЭС и в подав�
ляющем большинстве на Россию.

3. Система стимулирования экспорта в Белоруссии
в основном включают в себя налоговые элементы и орга�
низацию различных ярмарок и выставок; экспортеры
сталкиваются с дефицитом информации о рынках сбы�
та.

Белорусский экспорт находится в зависимости: от
колебаний конечного потребления и инвестиций в Рос�
сии, что вносит большую нестабильность в белорусскую
конъюнктуру, чем колебания потребления; от колеба�
ний цен на международном рынке на нефть — измене�
ние цен на нефть влияет на колебания российской эко�
номики и воздействует на экспорт из Беларуси в Рос�
сию; от динамики реального эффективного валютного
курса белорусского рубля; от динамики ВВП в странах
Центрально�восточной Европы, что обосновывается
близостью производственных отношений с ЕС и коле�
баниями внутрифирменной торговли.

На экспорт Республики Беларусь влияет высокая
степень геополитической неопределенности, поэтому
прогнозируется макроэкономическая среда с постоян�
но возрастающими факторами неопределенности, не�
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стабильности, непредсказуемости, нелинейности поли�
тических, социальных и экономических событий и про�
цессов [4].

Для выявления тенденций экономического развития
Беларуси использован метод сценарного анализа дол�
госрочного прогнозирования экспорта. Сценарное про�
гнозирование позволяет разработать наиболее вероят�
ные направления развития ситуации, например песси�
мистический, реалистический и оптимистический ("хо�
роший", "плохой" и "серединный") сценарии [5].

Цель статьи — исследование современного состоя�
ния и выявление тенденций долгосрочного прогнозиро�
вания экспорта Республики Беларусь для накопления
информации и предвидения новых экономических си�
туаций и выбора верного направления развития эконо�
мики. В статье разработаны прогнозные модели для вы�
шеперечисленных сценариев и выполнена их верифика�
ция.

Материалом исследования послужили труды отече�
ственных ученых�экономистов [3; 6—8], долгосрочные
экономические прогнозы ЕАЭС [1, 5], статистические
данные [2; 4; 9], материалы отчетов НИР, выполняемые
автором [3].

1. Прогнозные тенденции развития экспорта Рес�
публики Беларусь на 2016—2030 гг.

Для исполнения долгосрочных прогнозов развития
экспорта Республики Беларусь проанализированы два
подхода — на основе эконометрических моделей [1] и
калибровочных (стохастических) моделей [7]. Инфор�
мационной базой являются официальные статистичес�
кие данные The World Bank, United Nations [4], EuroStat
[9], Национального банка и Министерства статистики
Республики Беларусь [2].

Эконометрические прогнозные модели разрабаты�
ваются на основе функций Солоу, Кобба�Дугласа, Де�
нисона, Менью�Ромер�Вейла, Шульца и многих других
и широко применяются для долгосрочного прогнози�
рования с учетом различных сценариев использования
человеческого капитала, инвестиций и технологий [6].
Модели широко используются для прогнозирования
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экономического развития стран на мировом уровне, в
ЕАЭС и в международных организациях (UN Global
Policy model, FRB/Global, 3G�model, FORMER�G и дру�
гие).

Калибровочные модели линеаризуются на основе
фкнкции Кобба�Дугласа и имеют стохастические коэф�
фициенты. Параметры модели условно разбиты на две
группы — одна группа отвечает за долгосрочное рав�
новесие и структуру экономики, другая — за динамику
экзогенных переменных и структурных параметров мо�
дели; известные показатели структуры экономики нор�
мируются, а остальные оцениваются по подобранным
функциям. Например, анализируется чувствительность
по шоковому изменению цен на нефть, эластичности
спроса на торгуемые отечественные и неторгуемые то�
вары и т.д. [7]. К калибровочным моделям относятся мо�
дельный комплекс Всемирного банка (WB Global Linkage
model) и модель департамента экономических и финан�
совых вопросов Еврокомиссии (DG ECFIN QUEST III).

Как указано в отчете "О предварительных резуль�
татах работы по оценке долгосрочных перспектив эко�
номического роста государств — членов ТС и ЕЭП с
учетом их взаимного влияния и развития интеграцион�
ных процессов" [1], в моделях долгосрочного развития
особую важность приобретают факторы, влияющие на
будущие тенденции роста.

С учетом рекомендаций [1; 5] мы выработали три
сценария прогнозирования экспорта Республики Бела�
русь — оптимистический, реалистический и страховой,
характеристики которых приведены в таблице 1.

По прогнозам Комиссии ЕАЭС [1; 5] в Республике
Беларусь к 2030 г. среднегодовой рост ВВП составит
3,2% — 4,0%. Отмечается, что будет наблюдаться устой�
чивый рост вклада чистого экспорта в экономический
рост. К 2020 г. сальдо выйдет в устойчиво положитель�
ную область и далее будет оставаться положительным
(таблица 2).

В соответствии с таблицей 2 и учетом текущего со�
стояния экономики Республики Беларусь [2] отмечены
следующие тенденции экономической динамики в дол�
госрочном периоде:

1. Будет наблюдаться рост вклада чистого экспор�
та в экономический рост, особенно по оптимистичес�
кому сценарию. Значительные объемы импорта во всех

сценариях постепенно замещаются более дешевой на�
циональной продукцией, произведенной также и для
экспорта в рамках ЕАЭС.

2. Сокращение импорта из третьих стран более ощу�
тимо по оптимистическому прогнозу.

3. Уровень внутриотраслевой торговли с Россией к
2030 г. будет самым высоким по страховому сценарию,
по реалистическому и оптимистическому рост будет
незначительный.

4. Значительный рост взаимной торговли с ЕАЭС,
соответственно и взаимная значимость торговли това�
рами прогнозируются по реалистическому и оптимис�
тическому сценариям;

5. Сокращение вклада инвестиций в основной капи�
тал, в том числе за счет увеличения прямых иностран�
ных инвестиций из третьих стран.

6. Рост внутреннего потребления: экономика Бела�
руси в каждом из сценариев получает дополнительные
доходы в результате нахождения в единой геополити�
ческой зоне ЕАЭС и функционирования транспортно�
го коридора.

Как видно из таблицы 2, для реалистического сце�
нария по сравнению с оптимистическим характерен бо�
лее медленный процесс трансформации структуры ро�
ста. Так, валовое накопление основного капитала сокра�
тится к 2030 г. до 33,8% в пессимистическом сценарии,
до 35,7% по реалистическому и до 35,2% по оптимисти�
ческом сценарию.

Экспорт Республики Беларусь в Россию для реали�
стического сценария вырастет в 1,6 раза, для оптимис�
тического — в 2 раза. В реалистическом сценарии доля
экспорта в государства — члены Союза будет состав�
лять 58,5% общего экспорта Республики Беларусь, а в
оптимистическом сценарии — 54,4%. Снижение данно�
го показателя в оптимистическом сценарии соответ�
ствует росту экспорта за счет выхода на новые рынки
третьих стран. В реалистическом сценарии к 2030 году
ставка рефинансирования достигнет 6,0%, в оптимис�
тическом сценарии — 4,0%.

Согласно прогнозу курс белорусского рубля до 2030
года будет на 4% выше в реалистическом сценарии и на
6% выше в оптимистическом сценарии.

2. Моделирование сценариев долгосрочного прогно�
зирования экспорта.

Таблица 1. Сравнение сценариев прогнозирования экспорта Республики Беларусь

Сценарий Характеристика Эффекты Прогнозные показатели Комиссии 
ЕАЭС к 2030 г. 

Страховой 

Национальная экономика действует независимо. 
Интеграционные договоренности ЕАЭС 
реализуются, новые системные интеграционных 
решения не принимается 

Незначительный рост 
взаимной торговли 

Для Республики Беларусь и 
Республики Казахстан прирост 
ВВП 0,2–0,3%, для России – 
<0.1% 

Реалистический Транзитная территория  

Интеграция с ЕАЭС строится 
на развитии транспорта и росте 
экспорта сырьевых товаров, 
пассажиро- и грузооборота 

До 5% дополнительного 
прироста ВВП для Республики 
Беларусь 

Оптимистический Сотрудничество в реальном секторе и сфере услуг, 
в том числе несырьевых  

Рост экспорта нефтегазового 
сектора; сокращение доли 
импорта 

До 13,1% дополнительного 
прироста ВВП для Республики 
Беларусь 

Таблица 2. Прогноз для Беларуси с учетом рекомендаций Комиссии ЕАЭС

Некоторые прогнозные показатели 
Страховой Реалистический Оптимистический

2020 2025 2030 2020 2025 2030 2020 2025 2030
абс. % прир. абс. % прир. абс. % прир.

Отношение импорта из третьих 
стран к ВВП, % 

30,9 26,9 24,3 -21,4% 30,9 26,9 21,6 -30,1% 31,9 27,8 20,6 -35,42%

Уровень внутриотраслевой торговли 
с РФ 

0,328 0,347 0,355 8,23% 0,322 0,346 0,346 7,45% 0,328 0,346 0,348 6,10%

Взаимная торговля с ЕАЭС сырье, 
материалы, комплектующие, млрд 
долл. США 

28 34,1 37,5 33,93% 28,8 39 55 90,97% 29,2 41,6 62,1 112,67%

Взаимная значимость торговли 
товарами 

41,4 41,7 40,7 -1,69% 41,7 44,4 53,7 28,78% 42 45,9 53,5 27,38%

Доля экспорта в мировой торговле 
товарами и услугами 

0,2 0,21 0,21 5,00% 0,2 0,22 0,23 15,00% 0,21 0,24 0,29 38,10%
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Сценарное прогнозирование позволяет использо�
вать различные методы и модели, наиболее распрост�
раненными являются: предположения на основе фак�
тов, экспертные оценки, экстраполирование, опережа�
ющие индикаторы, опросы, модели временных рядов и
эконометрические системы. При разработке прогнозов
для их реализации нами были использованы тради�
ционная линейная модель и модели на основе функцио�
нальной зависимостей, помимо этого был рассмотрен
четвертый прогноз — усредненный (табл. 3).

Для построения моделей по перечисленным сцена�
риям использованы ежегодные и квартальные статис�
тические данные Республики Беларусь:

— ВВП в сопоставимых ценах — по материалам Ста�
тистического комитета РБ и прогноза роста ВВП на 2015
год и далее;

— реальный курс белорусского рубля, рассчитыва�
емый по отношению к валютам стран — торговых парт�
неров и публикуемый национальным Банком Республи�
ки Беларусь;

— индекс потребительских цен, отображающий
уровень инфляции и публикуемый в сборнике "Статис�
тический бюллетень" и статистической базе EuroStat
Base [10].

В оптимистическом сценарии использована линей�
ная модель, которая не учитывает влияющих факторов
и строится на основе предыдущих данных числового
ряда по формуле.

⎟
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где )1( +tX оптмс  — прогнозное значение показателя
объема экспорта; )(tX  — предыдущее значе�ние пока�
зателя ряда { })(),...,()( 1 ni tXtXtX ∈ .

Модель позволяет прогнозировать данные на осно�
вании информации только о них самих. Особенность
подхода (1) состоит в том, что он дает комплексную
оценку с учетом уже проведенных ранее расчетов.

Страховой сценарий строится на основе гравита�
ционной модели, которая описывает социально�эконо�
мические взаимодействия. Модель широко использует�
ся для анализа экспортно�импортных взаимосвязей,
главное предположение модели — взаимодействие яв�
ляется величиной, пропорциональной произведению
показателей значимости объектов и обратно пропорци�
ональной расстоянию между ними.

Для моделирования внешней торговли обычно ис�
пользуются модели, основанные на базовых теориях
международной торговли, и на предположениях об
однородности товаров, о равновесии цен портфеля то�
варов, либерализации торговли и других [9]. Объясня�
ющими факторами в гравитационной модели выступа�
ют величины ВВП торгующих стран, географическое
расстояние между ними, а также дополнительные фак�
торы, действующие на уровне одной страны или на дву�
стороннем уровне (соотношение цен внутри стран; на�
личие взаимодополняемость стран по имеющимся фак�
торам производства, структура выпуска и издержек;
наличие тарифных и нетарифных торговых ограниче�
ний; уровень развития инфраструктуры; наличие кор�
рупции и др.).

В связи с тем, что в прогнозе не рассматриваются
экспортно�импортные взаимодействия на уровне от�
дельных стран, для страхового прогнозирования экс�
порта товаров и услуг нами применялась частично�гра�
витационная модель с допущением об односторонней
ориентации без учета транспортных издержек в виде:

ε+⋅⋅⋅=+ + )()()(Y(t))()1( tZtDtR
страховстрахов eeetXtX (2),

где )1( +tX страхов  — прогнозное значение показателя
объем экспорта; )(tX страхов  — текущее значение показа�
теля объем экспорта; Y(t)e  — ожидаемое влияние фак�
тора роста ВВП [3] в сопоставимых ценах в момент вре�
мени t; D(t)R(t)+e  — ожидаемое влияние фактора доходно�
сти экономики в момент времени t; R(t) — индекс ре�
ального курса белорусского рубля в сопоставлении к
доллару в момент времени t; D(t) — уровень инфляции
в момент времени t; )(Z te  — влияние фактора риска, учи�
тывающие торговые санкции, колебания объемов поста�
вок и др. [3]; ε — случайная ошибка.

В рамках реалистического сценария внимание
акцентируется на оценке текущей ситуации в экономи�
ке, учитывающей динамический аспект и отражающей
результат в контексте процессов и тенденций развития.
Здесь разрабатывается прогнозная функция, учитыва�
ющая риск влияния изменения ВВП и рост индекса ин�
фляции. Для формирования прогнозной функции объе�
ма экспорта использована регрессионная модель [3; 6]:

ε+⋅+⋅+⋅=+ )()()()1( 321 tDctYсtХсtХ реалреал (3),
где )1( +tХ реал  — прогнозируемый объем экспорта

товаров и услуг, X
реал

(t) — объем экспорта то�варов и
услуг в момент времени t; )(tY  — факторы роста ВВП [3]
в сопоставимых ценах в момент времени t; D(t) — уро�
вень инфляции в момент времени t; t — заранее выбран�

Сценарий Модель Комментарий
Оптимистический Линейная Не учитывает влияющие факторы
Страховой Гравитационная Максимально возможное количество влияющих факторов – использованы 

прирост ВВП и прогноз рисков [3] 
Реалистический Прогнозная функция Регрессионная модель, имеющая минимальное количество влияющих 

факторов, использован прирост ВВП и уровень инфляции 
Оптимальный Усредненная оценка  

Таблица 3. Сценарии и используемые модели

Таблица 4. Усредненный прогноз

Услуги 
Прогноз роста показателей в абсолютных 

величинах 
Ежегодный прирост в сопоставимых ценах 

за период 
2020 к 2015 2030 к 2020 2030 к 2015 2020 к 2015 2030 к 2020 2030 к 2015 

Транспортные услуги 9,41% 23,60% 30,97% 1,88% 2,36% 2,06%
Строительные услуги 76,15% 80,69% 171,86% 15,23% 8,07% 11,46%
Поездки 25,20% 43,46% 68,84% 5,04% 4,35% 4,59%
Компьютерные услуги 44,96% 63,95% 113,12% 8,99% 6,40% 7,54%
Телекоммуникационные услуги 4,90% 13,99% 17,34% 0,98% 1,40% 1,16%
Услуги в области архитектуры, 
инж-ные и проч. тех. услуги 36,33% 48,48% 89,12% 7,27% 4,85% 5,94% 

Услуги в области рекламы и 
маркетинга 27,41% 42,30% 71,33% 5,48% 4,23% 4,76% 
Финансовые услуги 32,86% 50,41% 85,30% 6,57% 5,04% 5,69%
Прочие услуги 7,76% 23,81% 28,65% 1,55% 2,38% 1,91% 
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ный фиксированный момент времени, например, год,
квартал; ε — случайная ошибка.

Модели (2) и (3) отличаются количеством дополни�
тельных параметров.

Усредненный (оптимальный) подход основывается
на методе прогнозирования по трем видам оценок —
оптимистической, реалистический и страховой.

2
))()(*)((

)(
+

++
=

α
α tXtXtX

tX страховреалоптмс
оптимал (4),

где оптмалХ  — оптимальная оценка прогноза, оптмсХ  —
оптимистическая оценка по функции линейного прогно�
за, реалХ  — реалистическая оценка, принята по средним
значениям; страховХ  — страховочный функциональный
прогноз с учетом влияния риска, α — коэффициент ка�
либровки.

Особенностью модели (4) является подбор опти�
мального значения коэффициента калибровки α.

3. Анализ результатов применения моделей прогно�
зирования

Оптимистическая и страховая модели показали тен�
денцию незначительного падения спроса и незначитель�
ных колебаний на долгосрочную перспективу. Усред�
ненный (оптимальный) прогноз в целом, подтверждает
тенденцию снижения поставок и незначительно превы�
шает оптимистический прогноз.

Согласно оптимистическому варианту прогноза
показателей до 2030 года, который не учитывает ин�
фляцию, сокращение ВВП и изменение индекса по�
требительских цен, просматривается устойчивый
рост объемов экспорта на долгосрочную перспекти�
ву.

Страховой прогноз выполнен по функции (2) с уче�
том риска, инфляции и сокращения ВВП, падением кур�
са валют и устойчивым снижением индекса потреби�
тельских цен. Он показал, что сохранится положитель�
ная динамика объемов экспорта по всем видам услуг при
незначительном колебании объемов поставок на долго�
срочную перспективу [3]. Допускает возможность рос�
та объемов экспорта на 40—60%.

Усредненный прогноз по 3 оценкам по формуле (4)
выполнен с учетом факторов риска (падение цен на
нефть, инфляция, учет торговых санкций, сокращения
ВВП, падение курса валют и устойчивое снижение ин�
декса потребительских цен). В формуле (4) наиболее
подходящий результат получен при 4=α и представлен
в таблице 4.

Усредненный прогноз предполо�
жил, что сохранится динамика объе�
мов экспорта по всем видам услуг при
некотором колебании объемов поста�
вок на долгосрочную перспективу, и
допускает возможность роста объе�
мов экспорта в 1,2—2 раза. Наиболь�
шая интенсивность среднегодового
прироста объемов экспорта услуг к
2030 г. составит для строительных
(11,46%), компьютерных (7,54%) и фи�
нансовых (5,69%) услуг и в области ар�
хитектуры (5,94%), а средний ежегод�
ный прирост объемов экспорта услуг
к 2030 г. составит 4,75%.

Сравнение результатов оптимис�
тического и усредненного прогнозов
показало следующее расхождение
оценок — завышены ежегодные тем�
пы прироста объемов экспорта в сред�
нем на 2,96%, а именно — строитель�
ных (на 3,47%), телекоммуникацион�
ных (на 3,33%), компьютерных (на
3,20%) и услуг оплаты интеллектуаль�
ной собственности (на 3,24%).

Усредненный прогноз оказался
более пригодным на длительную перспективу. Так срав�
нение результатов страхового и усредненного прогно�
зов также показало расхождение оценок — занижены
ежегодные темпы прироста объемов экспорта транспор�
тных услуг (на 8,7%), телекоммуникационных (13,1%),
услуги по ремонту и техобслуживанию (на 15,2%), в
области рекламы и маркетинга (13,6%), прочих услуг (на
20%), что в среднем составило занижение ежегодные
темпы прироста объемов экспорта на 9,1%. Реалисти�
ческий прогноз укладывается в диапазон среднестати�
стических отклонений (рис. 1 и 2).

Пятилетний прогноз показал, что наиболее интен�
сивная тенденция среднего ежегодного прироста объе�
мов экспорта услуг к 2020 г. составит для строительных
(15,2%), компьютерных (8,99%) и финансовых (6,57%)
услуг и в области архитектуры (7,27%), что в среднем
составит прирост на 5,42%.

Сравнение результатов оптимистического и усред�
ненного прогнозов на пятилетний период показало сле�
дующее завышение оценок — ежегодные темпы приро�
ста объемов экспорта строительных завышены на 9,2%,
финансовых (на 7,85%), компьютерных (на 7,8%) и ус�
луг оплаты интеллектуальной собственности — на
7,64%.

Сравнение результатов страхового и усредненного
прогнозов на пятилетний период также показало, что
занижены ежегодные темпы прироста объемов экспор�
та телекоммуникационных (13,26%), компьютерных
(13,33%), услуги по ремонту и техобслуживанию (на
12,46%), в области рекламы и маркетинга (29%), прочих
услуг (на 24%), что в среднем составило занижение еже�
годные темпы прироста объемов экспорта на 6,96%.

Колебание точности для краткосрочного прогноза
составило 7,3%.

Верификация модели выполнена в 3 этапа:
сначала результат, полученный по имеющимся дан�

ным на диапазоне от 2005 — 2013 гг. сравнивался с ито�
гами по 2014 г.,

далее результат, полученный на диапазоне 2005—
2016 гг. сравнивался с отчетами Национального банка,
Министерства статистики РБ [2] и данными СМИ по
состоянию на 2016 г.

результат нашего долгосрочного прогноза до 2030 г.
представлен в сравнении с прогнозными значениями
ЕАЭС для Беларуси [1; 5].

Так согласно СМИ в 2016 г. доля экспорта услуг вы�
росла, и в сентябре составила 20,8% (раньше была око�
ло 10%), это подтверждает график на рисунке 5. Товар�
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Рис. 1. Прогнозные показатели экспорта транспортных услуг до 2030 года
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ная доля была в сентябре 2013�го —
81,6%, 2014�го 80,2%, 2015�го — 78,5%,
далее, согласно рисунку 6, тенденция
к стабилизации.

Согласно прогнозу ЕАЭС (табл. 2:
взаимная торговля с ЕАЭС сырье, ма�
териалы, комплектующие) и получен�
ным результатам (табл. 4), поставлен�
ная цель в целом будет достигнута по
реалистическому прогнозу.

ВЫВОДЫ
Экономические перспективы раз�

вития Беларуси формируются под вли�
янием национальных и внешних фак�
торов. Прогнозируемая динамика
объема экспорта и темпов прироста
ключевых поваров и услуг для бело�
русской экономики не противоречат
прогнозам мировой торговли и учиты�
вает степень торговой и экономичес�
кой интеграции стран ЕАЭС. Разрабо�
танные уравнения не противоречат
прогнозной модели развития эконо�
мики Беларуси [1; 5].

Представленные в статье прогнозы могут быть по�
ложены в основу выбора и принятия решений о вариан�
тах проекта импортозамещения и развития экспорта
Республики Беларусь, разработки проектов интеграци�
онных эффектов, ликвидации барьеров и роста деловой
активности стран ЕАЭС.
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ВСТУП
Стан системи охорони здоров'я України характери�

зується наявністю низки проблем, що вимагають прий�
няття принципових рішень щодо реформування галузі.
Найважливішими серед існуючих проблем є організа�
ційно�економічні проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми державного управління здоровоохорон�

ною сферою досліджували українські науковці М. Бі�
линська, Д. Карамишев, В. Князевич, Н. Кризина, В. Ле�
хан, В. Лобас, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Солоненко, А. Те�
рент'єва, О. Федько, І. Хожило, О. Черниш, Н. Ярош.

Сьогодні для реформування національної системи
охорони здоров'я та виведення її із тривалої системної
кризи необхідні значні обсяги фінансових ресурсів. Саме
тому проблема здоров'я як економічної категорії набу�
ває особливої актуальності.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає у висвітленні з позицій науки,

здоров'я як економічної категорії, у дослідженні фак�
торів, які впливають на рівень здоров'я населення та
охорону здоров'я в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження та вивчення економічних відносин1

розроблено низку загальноприйнятих у цій науці тер�
мінів — економічних категорій.

УДК 330:61
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HEALTH AS ECONOMIC CATEGORY FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF HEALTH AND HEALTH CARE

У статті розглядається проблема здоров'я як економічної категорії. Основну увагу приділено висвітленню факG
торів, які впливають на рівень здоров'я населення та охорону здоров'я. Пропонується авторське тлумачення поняття
"медична послуга", висвітлюються особливості медичних послуг. Наголошується на тому, що здоров'я — надзвичайG
но важлива економічна категорія, абстрагуватися від вивчення якої сучасна економічна наука не має права.

In the article considers the health problem as an economic category. It focuses on the factors that influence health and
health care. It offers the concept of "medical service". It determines the characteristics of health services. It proves that health
— very important economic category.

Ключові слова: здоров 'я, медична послуга, економічні відносини, крива Лоренса, індивідуальне здоров 'я,
суспільне здоров 'я, здоровий спосіб життя.
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Економічна категорія — це абстрактне (узагальне�
не) вираження економічних відносин. Таким чином, при
тлумаченні терміну або при формулюванні тієї чи іншої
категорії повинні відображатися деякі економічні відно�
сини. Так, у формулюванні ринку як економічної кате�
горії підкреслюється, що це відносини вибіркового типу
господарських зав'язків у рамках тих законів, яким
підпорядковується ця економічна модель.

Як стверджують зарубіжні дослідники, інколи дати
визначення будь�якій категорії досить складно. До та�
ких складних, при здавалось би їх простоті, належить і
категорія здоров'я [1, с. 26].

ВООЗ, як відомо, під поняттям "здоров'я" розуміє
стан повного благополуччя людини, пов'язаний з її про�
дуктивною участю в різних видах діяльності.

Якщо розглядати здоров'я в якості економічної ка�
тегорії, можна вважати його вираженням економічних
відносин, що пов'язані з охороною та зміцненням фізич�
ного, психічного і соціального благополуччя людини. В
економічному аспекті здоров'я — це результат праці як
послуговиробничої діяльності в охороні здоров'я.

Усі послуги, які надаються в системі охорони здо�
ров'я, можна розділити на лікувальні, діагностичні,
профілактичні, реабілітаційні, медико�експертні, пара�
медичні, соціальні, з підготовки кадрів, їх атестації та
сертифікації, з акредитації та ліцензування, сервісні.

Медична послуга — це професійна діяльність, що
спрямована на збереження або підтримку оптимально�
го рівня здоров'я індивіда. Основні особливості медич�
них послуг полягають у наступному [1, с. 27]:

__________________________________________
1 Економісти розглядають економічні відносини, тобто відносини, які об'єктивно виникають між людьми при створенні, роз�

поділі, обміні і споживанні життєвих благ (матеріальних благ і послуг). Перелічені 4 групи відносин складають елементи єдиної
системи і відображають послідовне проходження життєвим благом (послугою) циклічних фаз свого існування: вироблена послуга
розподіляється, обмінюється, використовується. Ядром цієї системи економічних відносин виступають відносини власності на за�
соби виробництва і послуги, що створюються за їх допомоги, а периферію системи складають економіко�правові відносини, які
регулюють і регламентують усі її частини.
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— результат професійної діяльності втілений в самій
людині;

— характер послуги індивідуальний;
— результативність прямо не пов'язана з величиною

витрат;
— результат різний за часом прояву та необхідні�

стю повторного впливу;
— послуги надаються в матеріалізованому або не

матеріалізованому виді;
— вартість послуги — величина динамічна.
Надання медичних послуг доцільно розглядати з

двох точок зору [2]:
З організаційно�економічної точки зору — форми

надання медичних послуг можуть бути дуже різнома�
нітними. Тут можуть діяти стаціонари, поліклініки, ме�
дичні навчальні заклади зі своєю лікувальною базою,
диспансери, діагностичні центри, амбулаторії, лабора�
торії, санаторії, консультативні пункти, окремі кабіне�
ти лікарів і медичні частини; медичні послуги можуть
надаватися в рамках особистого домашнього господар�
ства, у формі самолікування.

Система охорони здоров'я, яка функціонує як галузь
економіки, взаємопов'язана з низкою інших галузей, по�
винна мати відповідні управлінські структури різного
рівня і призначення, штат спеціалістів�менеджерів.
Організація охорони здоров'я в найбільшій мірі відобра�
жає технологію лікувально�профілактичного процесу.

Із суспільно�економічної точки зору — важливо: хто
є власником засобів праці, що використовуються у про�
цесі надання медичних послуг (держава, що представ�
лена різними органами територіальної та відомчої вла�
ди, громадська організація, приватна особа чи група
приватних осіб тощо), які джерела фінансування, опла�
ти процесу надаваних послуг (бюджет, кошти страхо�
вих компаній, гроші самого пацієнта тощо), хто і в яких
формах присвоює отриманий при цьому дохід, як відбу�
вається винагорода працівників тощо.

Способи впливу у процесі надання медичних послуг,
тобто способи взаємодії у системі лікар�пацієнт, над�
звичайно різноманітні. По�перше, лікар (медичний пра�
цівник) може використовувати всі способи впливу, що
використовуються в матеріальному виробництві: ме�
ханічні, фізичні, хімічні, біологічні. Окрім того, у роз�
порядженні лікаря є ще один спосіб — соціальний вплив
на хворого. Хворий, пацієнт — це людина, як і лікар,
носій свідомості. Саме тому взаємодія лікаря і пацієнта
накладає певний відбиток на характер медичної послу�
ги (лікують не хворобу, а хворого). Позитивний варіант
взаємодії допомагає отримати бажаний результат.

У зв'язку з тим, що процес виробництва медичних
послуг збігається з часом їх споживання, — основою
для ринкових відносин у цьому випадку стає інформа�
ція про послуги, які можуть бути надані.

І, нарешті, ще одна особливість медичних послуг:
якщо для лікаря медичний інструментарій і лікарські
препарати — це засоби праці, то для пацієнта вони —
засоби особистого використання.

Споживач послуг охорони здоров'я і дійсний носій
позитивного результату медичної діяльності (збереже�
ного і зміцненого здоров'я) — конкретна людина. У
зв'язку з цим виділяється така категорія як індивідуаль�
не здоров'я. Самооцінка здоров'я пацієнтом виявляєть�
ся через особисте відчуття бадьорості та відмінного са�
мопочуття. Об'єктивно здоров'я виражається через
встановлені медичними методами норми, параметри,
показники функціонування фізичної основи та індиві�
дуальної свідомості пацієнта при його зверненні за по�
слугою до лікаря або при наданні профілактичних по�
слуг (диспансеризація). Збір, зіставлення та обробка
отриманих інформаційних даних може призвести до
бажаного діагнозу: ця людина практично здорова.

Але людина не існує ізольовано. Навпаки, люди
об'єднуються, групуються за різними ознаками, форму�
ючи певні соціальні та економічні групи, які складають

населення міста, регіону, держави. Таким чином, здо�
ров'я населення визначається через оцінку здоров'я
складових його соціально�економічних груп.

За якими критеріями можна згрупувати населення в
соціально�економічному аспекті та які висновки про здо�
ров'я населення можна зробити, досліджуючи ці групи?

Для цього існують різні підходи: за статтю, за віком,
за місцем проживання, за соціальним статусом, за роз�
поділом доходів.

Саме на останньому підході зупинимось детальніше.
Як стверджують економісти, розподіл за величиною

доходів характеризується дуже високим ступенем за�
лежності між обсягами та якістю медичних послуг і ма�
теріальним станом пацієнта [3].

В економічній теорії розподіл доходів досліджуєть�
ся за допомогою графіка, на якому вибудовується так
звана крива Лоренса (рис. 1) [1, с. 41].

Лінія ОА — ідеальний варіант, при якому розподіл
доходів серед населення абсолютно рівномірний. Кри�
ва Лоренца — показує справжній розподіл доходів.

У наведеному вище варіанті перші 25% населення
(найбагатші громадяни, основні власники засобів вироб�
ництва) присвоюють 50% доходів. Наступні 25% (се�
редній клас) — ще 25%, а на 50% населення, що залиши�
лося (пенсіонери та інші соціально вразливі групи) за�
лишаються останні 25% доходів.

Ступінь нерівномірності розподілу доходів, яка впли�
ває на можливість підтримувати показники здоров'я різних
груп населення, визначається за допомогою коефіцієнта
Джині. Він розраховується як відношення площі фігури
L до площі трикутника АОЕ. Чим менший коефіцієнт
Джині, тим більш нерівномірно розподіляються доходи.

Особливості послуг охорони здоров'я обумовлю�
ються тим, що:

— споживачам бракує знань про послуги (асимет�
ричність інформації);

— надавачі відіграють роль посередників та вплива�
ють на попит;

— невизначеність обсягу споживання та ціни;
— брак гнучкості стосовно пропозиції;
— зовнішні ефекти.
На макроекономічному рівні дослідження здоров'я

як економічної категорії розглядається суспільне здо�
ров'я, тобто стан здоров'я в цілому для тієї чи іншої дер�
жави, групи країн, континенту, всього світу. Суспільне
здоров'я визначається з використанням низки узагаль�
нюючих показників [4]:

— чисельність населення та його популяційна харак�
теристика;

— рівень народжуваності;
— рівень смертності;
— структура захворюваності;
Автори поділяють погляди тих дослідників, котрі

стверджують, що про який би вид здоров'я не йшла мова
(індивідуальне здоров'я, здоров'я окремих груп населен�
ня або про суспільне здоров'я в цілому), для відтворен�
ня реальної картини необхідно розглянути фактори, які
впливають на здоров'я та визначають його стан [1, с. 42].

Однак, досліджуючи будь�який аспект здоров'я — про�
фесійний (медичний), соціальний чи економічний, ми обо�
в'язково прийдемо до висновку, що надзвичайно важливим
фактором, який впливає на рівень здоров'я є здоровий
спосіб життя. Хворобу дорожче лікувати, ніж попередити!

В умовах змішаної економіки України сформувала�
ся нова галузева економіка — охорони здоров'я. Виник�
нення нової наукової дисципліни — економіки охоро�
ни здоров'я обумовлено:

— Формуванням охорони здоров'я як найбільшої галузі,
що пов'язано із зростанням попиту на медичні послуги.

— Необхідністю раціонального планування та ефек�
тивного використання матеріальних, трудових і фінансо�
вих засобів охорони здоров'я як ресурсномісткою галузі.

— Особливим місцем охорони здоров'я в системі
суспільного виробництва як ресурсозберігаючої галузі.
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— Підвищенням економічної значимості системи
охорони здоров'я у збереженні та зміцненні здоров'я на�
селення, що приносить величезний економічний ефект.

Мета економіки охорони здоров'я — вивчення еконо�
мічних відносин, господарських (виробничих) контактів,
складаються між людьми в процесі забезпечення медич�
ної діяльності. Об'єктом досліджень економіки охорони
здоров'я є економічні відносини в сфері охорони здоро�
в'я. Основні завдання економіки охорони здоров'я:

— Визначення ролі і місця охорони здоров'я в сис�
темі суспільного виробництва.

— Розрахунок обсягу економічних ресурсів охоро�
ни здоров'я та їх ефективне використання.

— Вивчення тенденцій у зміні структури охорони
здоров'я.

— Розрахунок та оцінка економічної ефективності
лікувально�діагностичної та профілактичної роботи
закладів охорони здоров'я.

— Оцінка економічної ефективності нових органі�
заційних форм забезпечення медичної допомоги насе�
ленню (стаціонарозамінних технології, діагностичні
центри тощо).

— Економічне обгрунтування нових організаційних
форм медичної діяльності.

— Розробка та оцінка ефективних форм оплати
праці медичних працівників.

— Розрахунок нормативів діяльності фахівців, вклю�
чаючи визначення оптимального співвідношення медич�
них працівників (лікар та середній медичний працівник,
лікарі та працівники немедичних спеціальностей).

— Підготовка лікарів в області економіки та фор�
мування системи підготовки економістів у сфері охоро�
ни здоров'я.

Економіка охорони здоров'я, будучи галуззю гро�
мадського здоров'я та охорони здоров'я, використовує всі
методи цієї дисципліни. Серед них найважливішими є:

— Математично�статистичний метод, що дозволяє
оцінити кількісну та якісну зв'язок між медико — діаг�
ностичними та профілактичними процесами.

— Балансовий метод, що забезпечує оптимальне
співвідношення між лікувальними, діагностичними та
реабілітаційними процесами.

— Експериментальний метод, що дозволяє відпра�
цювати найбільш ефективні заходи щодо поліпшення
якості здоров'я населення і господарювання органів і
установ охорони здоров'я.

Економіка охорони здоров'я тісно пов'язана з еко�
номікою країни в цілому. Існує тісний взаємозв'язок
охорони здоров'я з усіма галузями економіки. Ця взає�
модія, перш за все, стосується:

— Впливу здоров'я населення та охорони здоров'я
на розвиток економіки в цілому і окремих її галузей;

— Впливу економіки окремих галузей на здоров'я
населення.

Це означає, що економіка охорони здоров'я — га�
лузева економічна наука, яка вивчає взаємодію охоро�
ни здоров'я з економікою країни, формування, розподіл
і використання в охороні здоров'я матеріальних, тру�
дових і фінансових ресурсів.

Охорона здоров'я впливає на розвиток економіки
країни через збереження здоров'я населення (знижен�
ня смертності, особливо в працездатному віці, малюко�
вої та по вікової смертності дітей, захворюваності та
інвалідності, збільшення середньої тривалості життя).

Найважливіші напрями розвитку економіки охоро�
ни здоров'я:

— Визначення видів, обсягів медичних послуг з
організаційно�правовим забезпеченням.

— Економічна оцінка ефективності використання
ресурсів охорони здоров'я.

— Фінансове забезпечення діяльності ЛПУ з еконо�
мічним його обгрунтуванням.

— Економічна оцінка професійної діяльності пра�
цівників охорони здоров'я.

— Відпрацювання економічних методів господарю�
вання з урахуванням особливостей охорони здоров'я.

— Розробка системи менеджменту та маркетингу,
включаючи відпрацювання дієвих форм пропаганди но�
вих методів лікувально�профілактичної діяльності.

ВИСНОВОК
Здоров'я невіддільне від людини. Для економічної

науки і господарської практики особливим є те, що здо�
ров'я людини (фізичне і психічне) — основа наявності в
людини здатності до праці, до будь�якої професійної
діяльності, тобто наявність робочої сили.

Участь у виробництві робочої сили, трудового по�
тенціалу суспільства, що володіють хорошими показни�
ками здоров'я — головна соціально�економічна місія
охорони здоров'я.

Грунтуючись на викладеному вище, робимо висно�
вок про те, що здоров'я — надзвичайно важлива еконо�
мічна категорія, абстрагуватися від вивчення якої сучас�
на економічна наука не має права.

Перспективними у цьому контексті є подальші до�
слідження економічних ресурсів здоровоохорони, су�
часної фінансової системи та соціального сектора.
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Рис. 1. Розподіл доходів у суспільстві (крива Лоренца)
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення конкурентоспроможності аграрних

підприємств є однією з головних стратегічних задач за�
безпечення стабільного розвитку економіки агропромис�
лового комплексу України та країни в цілому. Питання
конкурентоспроможності аграрних підприємств потребу�
ють більш детального вивчення, оскільки невирішеними
залишаються проблеми вибору конкретного набору чин�
ників, що є ключовими у дослідженні конкурентоспро�
можності агарних підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні основи конкуренції, її форми, конкурен�

тне середовище, чинники, а також проблеми забезпечен�
ня конкурентоспроможності підприємств широко висві�
тлені в працях багатьох вітчизняних і закордонних уче�
них. Дослідженням класифікаційних чинників конкурен�
тоспроможності підприємств займались такі автори, як
Азоєв Г., Базилюк Я., Броницький О., Гончаров В., Грици�
шин Н., Донських А., Івченко А., Кузьмін О., Ліфіц І., Малік
М., Масляєва О., Мінченко М., Портер М., Прокопець Л.,
Сміт А., Фіщук Б., Нефедова О., Шевельов С. та інші [1—
23]. Незважаючи на всебічне висвітлення проблеми кон�
курентоспроможності у вітчизняній і зарубіжній науковій
літературі, потребують обгрунтування теоретичні підхо�
ди до особливостей чинників впливу та засад зміцнення
конкурентоспроможності аграрних підприємств, оскіль�
ки розвиток ринкового середовища здійснюється під впли�
вом зміни чинників внутрішнього та зовнішнього середо�
вищ, умов господарювання товаровиробників, що потре�
бує проведення подальших досліджень систематизації
чинників конкурентоспроможності аграрних підпри�
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ємств. Тому ступінь дослідження чинників впливу на кон�
курентоспроможність аграрних підприємств завжди є ак�
туальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз і дослідження існуючих науко�

вих підходів до визначення чинників конкуренто�
спроможності підприємств та розробка на їх основі кла�
сифікації чинників конкурентоспроможності аграрних
підприємств, а також визначення напрямів і характеру
впливу на ці чинники з метою підвищення ефективності
управління конкурентоспроможністю підприємства й
формування його конкурентних переваг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Рівень конкурентоспроможності аграрного підприє�

мства в окремі моменти часу визначається впливом ряду
чинників. Чинники відрізняються за характером, поход�
женням і рівнем впливу, відповідно до цього ефективне
управління конкурентоспроможністю аграрного підприє�
мства можливо за умови виявлення чинників і науково об�
грунтованої їх класифікації. Проте є необхідність визна�
чити етимологію терміну "чинник", бо вчені інколи вкла�
дають різний зміст у це поняття.

На нашу думку, під чинником варто розуміти — при�
чину, обставину, параметр, що визначає характер та
результативність протікання економічних процесів, тоб�
то ми схиляємось до визначення Я.В. Базилюка, В.І. Осі�
пова та Б. Райзенберга. Необхідно відзначити, що у всіх
класифікаціях факторів конкурентоспроможності аграр�
ного підприємства можна виділити одну загальну особ�
ливість, а саме: їх ділення на внутрішні й зовнішні. Проте
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під зовнішніми і внутрішніми чинниками вчені іноді розу�
міють кардинально різні складові.

 Зокрема Н. Грицишин відносить до внутрішніх чин�
ників такі:

— діяльність керівництва та апарату управління
підприємства, організація та виробнича структура, про�
фесійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів;

— система технологічного оснащення. Оновлення ус�
таткування та технологій, заміна їх на сучасні забезпе�
чує підвищення конкурентоспроможності підприємства,
підсилює внутрішню гнучкість виробництва;

— сировина, матеріали. Якість сировини, комп�
лектність її перероблення та величина відходів впливають
на конкурентоспроможність підприємства. Зменшення ви�
ходу готової продукції із сировини приводить до
збільшення витрат виробництва, і відповідно до зменшен�
ня прибутку;

— збут продукції. Для підвищення конкурентоспро�
можності підприємства необхідно здійснювати ефектив�
ний збут продукції, завойовувати нові ринки, стимулю�
вати здійснення продажу, вживати маркетингові заходи
[5].

Під зовнішніми чинниками розуміють сукупність
суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і при�
родних умов, національних і міждержавних інституціо�
нальних структур та інших зовнішніх умов і чинників, що
діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або
можуть вплинути на функціонування підприємства [11].

До зовнішніх чинників, що визначають конкурентос�
проможність підприємства при виході на зовнішній ри�
нок Нефедова О.Г. зараховує: економічні — податкова
політика держави, інфляційні процеси; соціальні — рівень
кваліфікованості робочої сили, її чисельність; політичні
— міжнародні конфлікти; природні фактори — вичерпність
запасів окремих видів ресурсів; техногенні чинники —
глобальне потепління; зовнішні чинники мезорівня —
підприємства�конкуренти, підприємства�контрагенти,
споживачі та кредитно�фінансові установи [15].

На думку Сіменко І.В., до зовнішніх факторів слід
віднести:

1. Діяльність державних владних структур (фіскаль�
на та кредитно�грошова політика, законодавство). На�
приклад, у залежності від характеру податкової політи�
ки (розміри податкових ставок) підприємство буде отри�
мувати більш чи менш високий прибуток.

2. Кон'юнктура ринків сировинних та матеріальних ре�
сурсів, ринків трудових ресурсів, ринків засобів вироб�
ництва, ринків фінансових ресурсів.

3. Розвиток родинних та підтримуючих галузей. В цьо�
му випадку мова йде про розвиток нових технологій (ре�
сурсозберігаючих, технологій глибокої переробки), но�

вих матеріалів та джерел енергії. Впровадження їх у ви�
робництво підвищує науковий та виробничий потенціал
підприємства.

4. Параметри попиту. Вони включають ріст попиту на
товари, що виробляються підприємством, його ста�
більність і дозволяють підприємству отримувати більш
високі прибутки, а також закріпити своє положення на
ринку. Нестабільний попит, зміна вимог покупця до якості
продукції підприємства, зниження покупної можливості
населення, навпаки, не створюють умов для забезпечен�
ня певної конкурентоспроможності підприємства [19].

Шеремет М.В. до зовнішніх чинників конкуренто�
спроможності відносиить фактори виробництва, що впли�
вають на формування конкретної переваги підприємства
протягом всього виробничого процесу; активність конку�
рентів; фактори попиту (еластичність попиту за ціною,
фази життєвого циклу попиту, вимогливість споживачів
до якості продукції тощо); дії уряду; ступінь приватизації
підприємств галузі; випадкові події). До внутрішніх — рин�
кову ефективність, екологічну ефективність, ефективність
витрат, ефективність менеджменту [22].

За думкою Фіщука Б.П., чинники впливу можна
поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внут�
рішніх чинників можна віднести стратегічну діяльність
підприємства, яка впливає на якість продукції та її со�
бівартість. А до зовнішніх — ті фактори, які створює сам
ринок, тобто фірми чи підприємства не можуть ними
управляти, а лише до них пристосовуватись [21]. Бурлака О.П.
чинники впливу на конкурентоспроможность аграрних
підприємств також поділяє на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх відносять: інституціональні важелі (державне
регулювання, податкова фінансова політика); сегменто�
ваність ринку; природно�кліматичні умови; комуніка�
тивність (місце розташування підприємства, його відда�
леність від транспортних магістралей, якість доріг, зв'я�
зок і т.д.); цінове регулювання; рівень платоспроможно�
го попиту населення; розвиненість ринку і його інфраст�
руктури. До внутрішніх відносять: розміри виробництва,
ефективність використання факторів виробництва, спец�
іалізація й диверсифікація виробництва, продуктивність
тварин, врожайність сільськогосподарських культур,
якість продукції [4].

За думкою Броницького О.М. та Крюковської О.В.,
до внутрішніх чинників слід віднести ті, які б сприяли зни�
женню витрат на виробництво: ефективне та раціональне
використання факторів виробництва, обсяги виробницт�
ва, якість продукції, продуктивність праці, спеціалізація
та диверсифікація виробництва. До зовнішніх чинників,
що впивають на рівень конкурентоспроможності, відно�
сять такі важелі: інституціональні (фінансова та подат�
кова політика, державне регулювання), природно�кліма�

Таблиця 1. Аналіз дефініцій "чинник", наведених у літературних джерелах

Джерело: узагальнено автором.

Автор Зміст поняття
А. Азріліян Чинник – істотна обставина в якому-небудь явищі, процесі, вихідна складова чого-небудь [1] 
Я.В. Базилюк Чинник – це "рушійна сила, причина, вагома (суттєва) обставина в будь-якому процесі, одна з його необхідних 

умов, яка визначає його характер чи окремі риси" [2] 
А.С. Донських  Чинники – це ті явища і процеси виробничо-господарської діяльності підприємства і соціально-економічного 

життя суспільства, які викликають зміну абсолютної і відносної величини витрат на виробництво, а в 
результаті зміну рівня конкурентоспроможності самого підприємства [6] 

А.С. Завербний, 
Х.В. Дрималовська 

Чинник (або – фактор; від лат. factor – той, що обумовлює ) – це рушійна сила або причина будь-якого процесу 
чи явища, що визначає його характер або окремі ознаки [9] 

А.О. Івченко  Чинник – рушійна сила, причина будь-якого процесу або явища, яка визначає його характер або одну з його 
характерних рис [10] 

О.Є. Кузьмін Чинник – це рушійна сила або причина будь-якого процесу чи явища, що визначає його характер або окремі 
риси [12]  

О.О. Масляєва Під чинниками слід розуміти внутрішні та зовнішні сили, інструменти, які обумовлюють об’єктивний та 
суб’єктивний вплив на формування конкурентного середовища [13] 

М.В. Мінченко, 
Л.П. Чижов,  
А.В. Фрояков 

Чинник – це умови, рушійні сили, необхідні для здійснення господарських процесів, а також причини, що 
впливають на результати зміни даних за окремими показниками діяльності [14] 

С.М. Ожегов Чинник – момент, істотна обставина в якому-небудь процесі [16] 
В.І. Осіпов Чинник – діючі сили, обставини, умови, вплив яких може призвести до змін рівня економічного показника [23]
Б. Райзберг 
 

Чинники – це параметри, що визначають характер і результативність протікання економічних процесів, що 
зумовлюють кількість і якість економічного продукту, який виготовляється [18] 

Р. Фатхутдінов Чинник конкурентної переваги – конкретний компонент середовища дії фірми, за яким вона перевершує 
конкуруючі фірми [20] 
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тичні умови, сегментованість ринку, комунікативність
(місце знаходження підприємства, зв'язок з іншими
фірмами, віддаленість від транспортних магістралей і т.п.),
рівень життя населення та їх платоспроможний попит на
продукцію, цінове регулювання, розвиненість інфраст�
руктури ринку [3].

Ю.Г. Ємець вважає, що до зовнішніх факторів впливу
на ефективність належать такі: фактори середовища без�
посереднього впливу (економічні, політичні, технологічні,
соціокультурні, міжнародні, екологічні) та посереднього
впливу (споживачі, постачальники, конкуренти, посеред�
ники, партнери, кредитори, акціонери, профспілки, зако�
ни та державні органи). Щодо складу внутрішніх фак�
торів, які характеризують внутрішній потенціал підприє�
мства, то до них можна зарахувати такі: технологія ви�

робництва, собівартість, фінанси, маркетинг, персонал,
інновації, управління [8].

Л.І. Піддубна поділяє також поділяє чинники конку�
рентоспроможності на внутрішні (ендогенні) та екзогенні
(зовнішні). До останніх належать: міжнародні та націо�
нальні. Ендогенні фактори мають залежно від виду ре�
сурсів: технічні, технологічні, інтелектуальні, органі�
заційні, фінансові, товарні, просторові. Також до ендо�
генних факторів залежно від виду діяльності належать:
операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова, марке�
тингова [17].

Однак, враховуючи специфіку аграрної сфери, різні
аграрні підприємства, мають різний стратегічний потен�
ціал, реалізовують різні стратегії і можуть функціонува�
ти в середовищі різної міри складності. При цьому одні і

Рис. 1.Чинники впливу на конкурентоспроможність аграрного підприємства

Джерело: авторська розробка.
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Політичні

Екологічні

Керовані 

Некеровані 

Умовно-керовані 

За характером дії Загальні (типові) 

Специфічні 

Індивідуальні 

За рівнем управлінських  
рішень 

Стратегічні 
Тактичні 

Оперативні 

За сферою управління 
У сфері виробництва 

У сфері постачання 

Фінансові

Маркетингові 

Кадрові 

За тривалістю дії Постійні 

Тимчасові 

Епізодичні 

За роллю чинника у 
забезпеченні 

конкурентоспроможності  

Головні (основні) Допоміжні 

За спрямованістю дії  
Стимулюючі 

Стримуючі 

Дестабілізуючі 

За характером  
міжфакторного впливу 

Незалежні 

Взаємозалежні 

Похідні 

Другорядні 

За ступенем корисності Корисні 

Нейтральні 

Шкідливі 

За внутрішньою структурою  Комплексні Прості 

За ступенем впливу на 
конкурентоспроможність 

Чинники сильного впливу
Чинники слабкого впливу 

Мультиплікативні чинники 

За характером впливу Цілеспрямовані Випадкові 

За рівнем взаємообумовленості Незалежні (первинні) Похідні (вторинні) 
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ті ж фактори для різних підприємств можуть бути як ке�
рованими, так і некерованими або такими, що врахову�
ються. Тому в середовищі функціонування аграрних
підприємств доцільно виділяти не зовнішні і внутрішні
фактори конкурентоспроможності, а ті, що створюють�
ся (керовані) і ті, що враховуються (некеровані). До пер�
ших потрібно віднести такі чинники, як матеріально�тех�
нічне, техніко�технологічне та фінансове забезпечення,
залучення висококваліфікованих працівників, ефективне
використання природних ресурсів, а також розробка вда�
лої стратегії для подальшого процвітання фірми та інші.
До некерованих чинників відносять екологічні та природ�
но�кліматичні умови, інфраструктуру та кон'юнктуру
ринку, національно технічний прогрес, ресурсне забез�
печення країни тощо.

Отже, щодо аграрного сектору економіки, ми пропо�
нуємо класифікувати чинники конкурентоспроможності
аграрних підприємств за 15 критеріями, представленими
на рисунку 1. Ключовим є те, що їх вплив повинен визна�
чатись комплексно, адже всі наведені чинники тісно по�
в'язані один з одним та є залежними від них. Розглянемо
детальніше наведену класифікацію чинників конкурентос�
проможності аграрних підприємств.

1. Залежно від середовища функціонування виділяють
внутрішні та зовнішні чинники. В свою чергу, зовнішні
чинники конкурентоспроможності аграрних підприємств
доцільно згрупувати в 3 групи: 1) чинники макросередо�
вища (політико�правові, економічні, соціальні, природно�
географічні, криміногенні); 2) чинники мезосередовища
(ємність регіонального ринку, ступінь насичення ринку,
якість сировинної бази, частка імпортної продукції); 3)
чинники мікросередовища (конкуренти, споживачі, поста�
чальники, посередники, асортимент і якість аграрної про�
дукції).

До внутрішніх факторів конкурентоспроможності аг�
рарних підприємств належать: 1) виробничий потенціал
підприємства (земля, площа землекористування, основні
фонди, оборотні фонди, сировина, матеріально�технічне
забезпечення); 2) організаційно�економічні фактори
(спеціалізація та організація виробництва, собівартість,
рентабельність продукції); 3) фінансові фактори (вільні
ресурси підприємства, співвідношення між власними й за�
позиченими коштами, доступ до значних за розміром
фінансових ресурсів, інвестиційні можливості); 3) марке�
тингові фактори (стратегія продукту, стратегія ціноутво�
рення, рівень задоволення споживчих потреб, ємність
ринку, терміновість і надійність поставок; наявність влас�
них каналів розподілу, рівень збутових витрат); 4) уп�
равлінські фактори (стратегія, мета та принципи підприє�
мства, тактика підприємства); 5) соціальні фактори (за�
безпеченість кадрами, трудова мотивація, трудова дис�
ципліна).

2. За сферою походження чинники впливу на конку�
рентоспроможність аграрних підприємств доцільно под�
ілити на п'ять груп. Науково�технічними є чинники, що
відображають стан і динаміку науково�технічного прогре�
су, рівень техніки і технології, продуктивність і надійність
устаткування, гнучкість виробничих процесів.

Організаційно�економічні чинники, з однієї сторони,
характеризують стадію циклу розвитку економіки, загаль�
ногосподарську та галузеву кон'юнктуру, методи та ме�
ханізми регулювання господарської діяльності на рівні
держави, регіонів та галузей; з іншої сторони, ці чинники
характеризують структуру та ефективність системи уп�
равління підприємства, рівень організації його маркетин�
гової та фінансово�економічної діяльності, характер
організації виробничих процесів та організації праці,
ступінь ефективності створених на підприємстві систем
прогнозування, стратегічного та поточного планування,
моніторингу та оперативного регулювання тощо.

Вплив соціально�психологічних чинників на конку�
рентоспроможність підприємства подвійний, адже вони
впливають як на рівень, динаміку і специфічні особливості
попиту на кожному конкретному ринку, так і значною
мірою визначають рівень ефективності виробничо�госпо�
дарської діяльності підприємства.

Екологічні чинники — характеризують взаємозв'язок
виробничо�економічної діяльності підприємства зі станом

оточуючого природного середовища. До цієї групи чин�
ників необхідно віднести вимоги екологічного законодав�
ства, витрати, що виникають у зв'язку з утилізацією
відходів виробництва, витрати на утримання та експлуа�
тацію природоохоронних споруд та ін.

До політичних чинників відносять насамперед, загаль�
нополітичний клімат та стан розвитку міжнародних відно�
син, політику іноземних країн щодо соціально�економіч�
них та політичних перетворень в Україні і т.ін. По відно�
шенню ж до підприємства вони мають зовнішній харак�
тер, і можливість прямого впливу на них з боку самого
виробника цілком відсутня.

3. За рівнем управлінських рішень чинники конку�
рентоспроможності можна поділити на: 1) стратегічні;
2) тактчні; 3) оперативні.

Стратегічні чинники не потребують докорінної зміни
діяльності підприємства. Їх відстеження необхідне для ви�
явлення тенденцій у навколишньому середовищі й корек�
тування стратегії в разі потреби.

Тактичні чинники справляють вплив у ході повсякден�
ної роботи підприємства, пов'язані з укладенням дого�
ворів із постачальниками, дослідженням ринку, збутом
продукції тощо. Ці фактори є достатньо динамічними і
потребують від керівництва постійного спостереження.

Оперативні чинники потребують ухвалення постійних
оперативних рішень, пов'язаних із питаннями виробниц�
тва, фінансів, маркетингу тощо.

4. За сферою управління, на нашу думку, потрібно ви�
діляти чинники у сфері виробництва, у сфері постачання,
маркетингові (зокрема збутові, чинники, сформовані мар�
кетинговими комунікаціями, цінові, асортименті), кадрові,
фінансові тощо.

Чинники конкурентоспроможності у сфері виробниц�
тва — це ті технологічні особливості, які дають конку�
рентні переваги порівняно з конкурентами у якості, со�
бівартості продукції, термінах її виготовлення.

Чинники конкурентоспроможності у сфері постачан�
ня, на нашу думку, здебільшого мають тимчасовий харак�
тер. Вони визначаються можливістю отримати вчасно не�
обхідні сировину і матеріали за низькими цінами, з відтер�
мінуванням платежів тощо. Однак такі самі умови поста�
чання, переважно, можуть отримати і конкуренти. Рідше,
підприємства мають можливість підписати ексклюзивні
угоди на купівлю товарно�матеріальних цінностей або по�
слуги на вигідних умовах, які створюють довгострокові
конкурентні переваги для них.

Маркетингові чинники конкурентоспроможності
формуються і підтримуються маркетинговими службами
підприємства. Їх наявність повністю залежить від політи�
ки підприємства та якості роботи маркетологів. Марке�
тингові чинники можна класифікувати за видами марке�
тингової діяльності, за складовими комплексу маркетин�
гу тощо.

Конкурентоспроможність персоналу є дуже важли�
вим показником, тому що лише у разі правильного пла�
нування та управління можна одержати максимальний
прибуток і уникнути банкрутства. Кадрові чинники по�
в'язані із двома умовами — кадровою політикою під�
приємства та наявністю персоналу відповідної кваліфі�
кації.

Фінансові чинники конкурентоспроможності, на нашу
думку, мають особливе значення. На нашу думку, їх на�
явність є передумовою для виникнення усіх інших внут�
рішніх елементів конкурентоспроможності підприємства.
Вони визначаються, з одного боку, нормами рентабель�
ності і прибутковості продукції та інвестованого капіта�
лу, а з іншого — наявністю початкових і поточних інвес�
тицій та фінансовою політикою підприємства.

5. Системний підхід до аналізу чинників конкурен�
тоспроможності підприємства припускає не лише вплив
їх на рівень результуючого показника, але також і наяв�
ність міжфакторних взаємозв'язків. Виходячи з цього,
варто виділити взаємозалежні (тобто такі, при зміні
хоча б одного з яких змінюються й інші), незалежні чин�
ники та похідні. Більшість чинників конкурентоспро�
можності можуть бути класифіковані як взаємоза�
лежні. До незалежних ж відносяться, як правило, випад�
кові чинники.
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6. Залежно від впливу на них аграрних підприємств
усі фактори конкурентоспроможності можна розділити
на керовані, некеровані і умовно�керовані. До некерова�
них та умовно�керованих належать зовнішні чинники, на
які аграрне підприємство не має прямого впливу.
Внутрішнє середовище є більш керованим, але повністю
елемент невизначеності виключити не можна.

7. За характером дії фактори конкурентоспромож�
ності підприємства можна поділити на типові для всіх га�
лузей економіки, специфічні аграрної галузі та індивіду�
альні (для підприємства). До числа типових факторів, на
нашу думку, можна віднести економічні, адміністративні,
структурні фактори, а до таких, що визначають специфі�
ку агропромислового комплексу України, організаційні,
географічні, природні, ресурсні, соціально�демографічні,
правові. Дія індивідуальних факторів обумовлює зміни
лише окремої складової конкурентного середовища.

8. Наступною класифікаційною ознакою є тривалість
дії чинників. Переважна більшість чинників конкурентос�
проможності аграрного підприємства носять постійний
характер, оскільки період їхньої дії слід зіставляти з пер�
іодом функціонування самого підприємства. Кількість
чинників тимчасового характеру відносно невелика і вони,
як правило, пов'язані або із сезонними особливостями ви�
робництва (наприклад, видобуток первинної сировини,
сільськогосподарське виробництво і т.ін.), або з характе�
ром споживання (мода). До епізодичних чинників в ос�
новному відносять випадкові чинники як зовнішнього
(землетруси, пожежі, повені), так і внутрішнього (аварії,
відмовлення устаткування і т.п.) середовища підприєм�
ства. На практиці ускладнено прогнозування дії чинників
цієї групи, у зв'язку з їхньою випадковою природою.

9. За роллю чинників у забезпеченні конкурентоспро�
можності можна виділити: основні, допоміжні, другорядні.
Основні чинники є вирішальними у забезпеченні реалізації
стратегічних цілей та підпорядкованих їм основних завдань
підприємства; допоміжні — спрямовані на реалізацію ос�
новних задач підприємства; другорядні — створюють умо�
ви для нормального функціонування підприємства.

10. За спрямованістю дії, на нашу думку, можна виді�
лити стимулюючі, стримуючі та дестабілізуючі чинники.
Стимулюючі — сприяють підсиленню конкурентних по�
зицій і зростанню конкурентоспроможності підприєм�
ства. До стримуючих чинників конкурентоспроможності
аграрних підприємств можна віднести порушення еквіва�
лентного збалансованого міжгалузевого цінового обміну
між промисловістю і сільським господарством; недо�
статній розвиток матеріально�технічної бази аграрних
формувань; абсолютне та відносне зниження продуктив�
ного потенціалу земельних угідь; погіршення кількісного
і якісного стану сільського трудового потенціалу; знижен�
ня рівня інтенсивності та ефективності інтенсифікації аг�
ропромислового виробництва; погіршення абсолютних
коефіцієнтів і показників фінансово�економічного стану
аграрних підприємств України; низький рівень розвитку
вітчизняної фінансово�кредитної системи; нерозви�
неність інфраструктури АПК тощо. Дестабілізуючі чин�
ники негативно впливають на конкурентні позиції
підприємства та гальмують процес зростання конкурен�
тоспроможності підприємства.

11. За ступенем корисності можна виділити корисні,
шкідливі, нейтральні чинники. В кожен конкретний мо�
мент чи досить короткий проміжок часу, при аналізі рівня
конкурентоспроможності можна зафіксувати спрямо�
ваність дії кожного чинника, бо ті самі чинники конку�
рентоспроможності в залежності від конкретних умов
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
можуть бути як корисними, так і шкідливими. Так,
збільшення обсягу продажів у більшості випадків впли�
ває на підвищення конкурентоспроможності, однак за
певних умов (наприклад, при продажу продукції за дем�
пінговими цінами) ріст реалізації приводить до знижен�
ня ефективності роботи підприємства, і, як наслідок, до
втрати конкурентних позицій.

12. За внутрішньою структурою чинники поділяють�
ся на комплексні і прості. Прості чинники не підлягають
подальшій деталізації, а комплексні — враховують в себе
системновзаємодіючі чинники. З погляду аналізу і реалі�

зації управлінських впливів, необхідно оперувати прости�
ми чинниками, адже на практиці розчленовування комп�
лексних чинників не завжди є можливим.

13. За ступенем впливу на конкурентоспроможність
виділяють чинники сильного впливу, слабкого впливу та
мультиплікативні. Слабкий вплив на конкурентоспро�
можність підприємства справляють економічні, політичні,
правові, соціально�демографічні, науково�технічні, куль�
турні, природно�кліматичні, екологічні, міжнародні фак�
тори. Більше впливають постачальники, споживачі, кон�
куренти, контактні аудиторії, посередниик, організацій�
на культура. Мультиплікативними є чинники, зміна яких
призводить до зміни багатьох складових конкурентосп�
роможності підприємства, викликає ланцюгову реакцію.
Мультиплікаційний ефект спостерігається при зміні кад�
рових, організаційних, виробничих, маркетингових,
фінансових факторів.

14. За характером впливу на конкурентоспроможність
аграрного підприємства, можна диференціювати чинни�
ки на цілеспрямовані і випадкові. До перших відносяться
чинники, що є наслідком управлінського впливу як на
макро�, так і на мікроекономічному рівні (наприклад, по�
даткове регулювання, організація збутової діяльності
підприємства). Випадкові чинники виступають проявом
стохастичності як самої системи виробничо�економічної
діяльності підприємства, так і навколишнього середови�
ща.

15. Залежно від ступеня взаємообумовленості чинни�
ки, що впливають на конкурентоспроможність, поді�
ляються на первинні та похідні (вторинні). Первинні чин�
ники самі по собі є наслідком певних подій або тенденцій,
тоді як похідні є опосередкованим результатом дії пер�
винних факторів. З точки зору управління конкурентос�
проможністю підприємства, варто впливати саме на пер�
винні чинники, одночасно при цьому слід ураховувати
ймовірні зміни похідних.

Отже, в аграрній сфері виробництва особливої уваги
потребують такі чинники, як забезпеченість матеріально�
технічною базою, кваліфіковані кадри, висока якість про�
дукції та низька її собівартість, а також дієва підтримка
держави. Однак більшої уваги потрібно приділити саме
якості продукції, бо це є основним показником оцінки
конкурентоспроможності. Тому важливо дотримуватись
встановлених вимог технології виробництва, підвищува�
ти рівень технологічного забезпечення, сприяти збільшен�
ню кількості вітчизняних товаровиробників, мінімізува�
ти затрати підприємств, використовувати лише якісну си�
ровину, підвищувати інвестиційний потенціал, сприяти
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур,
здійснювати підготовку лише висококваліфікованих пра�
цівників. Інтенсивне введення цих чинників у діяльність
підприємства, та створення відповідної стратегії допомо�
же підвищити конкурентоспроможність аграрних
підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її роз�

витку, проблема трудової мотивації набула важливого значен�
ня, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством,
можливе лише за умови створення належної мотиваційної ос�
нови, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної
діяльності. Забезпечення стабільного економічного зростання,
формування доходів працівників тісно повязане з високим
рівнем мотивації праці і у сільськогосподарському виробництві
зокрема. На сьогоднішній день рівень оплати праці в даній га�
лузі залишається одним з найнижчих в Україні. Недостатня
мотивація у сучасних умовах часто негативно впливає на реалі�
зацію сільськогосподарськими підприємствами своїх потенцій�
них можливостей, призводить до зниження їх прибутковості
та ефективності використання персоналу. Актуальність дослі�
дження зумовлюється й тим, що проблеми трудової мотивації
характерні для будь�якого стану та етапу розвитку економіки і
завжди існують в економічній науці і практиці.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема матеріальних факторів системи трудової моти�
вації привертає увагу багатьох науковців і практиків. Вагомий
внесок у її розв'язання внесли такі вчені�економісти, як І. Ах�
метова, О. Аврамчук, С. Бандур, О. Бугуцький, В. Верхоглазен�
ко, М. Вдовіченко, О. Володін, А. Гордєєв, І. Гущіна, В. Дієспе�
ров, Н. Дишлюк, О. Єрмаков, В. Збарський, Ю. Краснов, Г. Ку�
палова, Е. Лібанова, І. Лукінов, М. Малік, М. Назарук, П. Саб�
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FINANCIAL FACTORS OF WORK MOTIVATION AS THE MAIN MOTIVATIONAL MECHANISM
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено основні матеріальні фактори системи трудової мотивації в аграрних підприємствах,
які є основою мотиваційного механізму. Відзначено, що серед матеріальних факторів мотивації оплата праці
все ж залишається одним з основних джерел грошових доходів працівників, про що свідчить проведений аналіз
фонду оплати праці в регіоні та галузі. Наведено способи визначення фонду оплати праці з врахуванням різних
чинників, які доцільно використовувати для сільськогосподарських підприємств. Доведено, що при дослідG
женні трудової мотивації слід застосовувати таку систему мотивації праці, яка б забезпечила належні доходи
працівників і, в той же час, була направлена на підвищення ефективності та максимізацію прибутку, для цьоG
го необхідно з'єднати матеріальні інтереси працівників зі стратегічними задачами аграрних підприємств.

Provided article explored tangible factors of work motivation in agricultural enterprises, that are considered to
serve as a basis of a motivational mechanism. It is noted that financial motivation remains a major source of workers'
income that can be proved by an analysis of payroll in the region and industry. Given article provides ways to determine
payroll, taking into account various factors that should be used for agricultural enterprises.

It is proved that in order to study motivation, there should be applied a motivational system, that would ensure
adequate income of workers and, at the same time, aim at improving efficiency and maximizing profits. To achieve
this, it is necessary to connect financial interests of employees with strategic objectives of agricultural enterprises.

Ключові слова: трудова мотивація, аграрні підприємства, мотиваційний механізм, матеріальні факто�
ри, фонд споживання, оплата праці.

Key words: labor motivation, farms, motivational mechanism, financial factors, fund consumption, wages.

лук, В. Онікієнко, Л. Червінська та ін. Однак деякі питання щодо
характерних особливостей політики оплати праці в аграрному
секторі економіки та матеріального стимулювання працівників
є недостатньо дослідженими. Зокрема, потребують подальшо�
го вивчення та обгрунтування проблеми формування ефектив�
ного стимулювання праці на підприємствах аграрної галузі в
сучасних умовах динамічного розвитку соціально�трудових
відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розкрити соціально�економічну сутність категорії "моти�

вація трудової діяльності" в аграрному секторі економіки, про�
вести аналіз складових системи матеріальних факторів трудо�
вої мотивації в сільськогосподарських підприємствах, зокрема
порівняльний аналіз розподілу фонду оплати праці в сільсько�
му господарстві регіону.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Мотивація трудової діяльності має економічну і соціальну
сутність одночасно. Немотивований працівник не реалізує свою
продуктивну силу повною мірою, у зв'язку з чим не додає про�
дукції або послуг і продуктивність праці залишається низькою.
Це при тому, що економіка підприємства, а також країни, в ціло�
му, залежить не лише від технічного оснащення, комп'ютерів,
матеріальних та енергетичних ресурсів, а й від людей, які ці ре�
сурси виготовляють та використовують. У цьому й полягає еко�
номічна сутність мотивації персоналу. Соціальна складова цієї
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сутності виражається в самореалізації людини, яка за відсут�
ності мотивів до праці втрачає задоволення від трудової діяль�
ності. Система трудової мотивації — це економічні та суспільні
відносини між працівниками (суб'єктами), роботодавцями (об�
'єктами) та державою направлені на задоволення потреб пра�
цюючих. Основне завдання керівництва підприємств створити
таку систему трудової мотивації, яка б забезпечувала ефектив�
не використання робочої сили та максимальну рентабельність
виробництва [1]. Задоволення потреб робітників забезпечуєть�
ся за допомогою матеріальних та нематеріальних факторів.

На нашу думку, головну роль у системі мотивації відігра�
ють саме матеріальні фактори, зокрема: основна та додаткова
заробітна плата, премії, надбавки, виплати за земельними та
майновими паями, участь у прибутках, матеріальна допомога,
інші виплати та пільги. Перечисленні виплати здійснюються за
рахунок частини витрат та чистого прибутку, іншими словами
робітники одержують ці кошти напряму із доходів підприєм�
ства. У суспільстві завжди діє складна система мотивації тру�
дової діяльності, котра, з одного боку, включає в себе велике
число факторів, що визначають активність людини, з іншого —
неоднозначно діє на окремих людей. Система мотивації вклю�
чає ланки, набір основних мотивів і відповідні варіанти поведін�
кових реакцій на вказані мотиви. Найбільш стійкою і оптималь�
ною є система мотивацій, яка базується на особистих, колек�
тивних і суспільних інтересах працівників підприємства. У цій
системі трудової мотивації враховуються не тільки колективні
(престиж підприємства, підвищення конкурентоспроможності,
вирішення соціальних, трудових та екологічних проблем) та осо�
бисті (зростання доходів працівника, повага в колективі, мож�
ливість кар'єрного росту, підвищення кваліфікації і т. п.), але і
громадські інтереси (виробництво якісної, ефективної та дос�
тупної за ціною продукції) [2].

Основне значення системи мотивації полягає в тому, щоб
стимулювати виробничу поведінку працівників підприємства,
направивши її на досягнення поставлених перед ним стратегіч�
них завдань, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси пра�
цівників зі стратегічними задачами підприємства [3].

Стимулювання праці робітників базується на тому прин�
ципі, що методом грошової мотивації в сукупності з іншими
формами визнання заслуг працівників можна досягти найбільш
бажаних результатів для підприємства [4].

У нормально розвинутій економіці найманий працівник має
змогу вибрати оптимальне для нього робоче місце (залежно від
умов праці, професійної спрямованості, форми та розмірів оп�
лати, рівня кваліфікації). Він виконує важливу соціальну функ�
цію — сприяє добору складнішої, вищеоплачуваної, престижної
роботи залежно від розвитку особистих здібностей і ділових яко�
стей, професійної майстерності найманих працівників. [6].

Розглянемо основні матеріальні фактори систем трудової
мотивації як сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулю�
ють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо
досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприє�
мства (організації).

Премія — основний вид додаткової винагороди, що випла�
чується працівникам за результатами їхньої трудової діяльності
та виробництва, в цілому, за показниками й умовами оцінки цих
результатів.

Винагорода — будь�яка одноразова, періодична або щомі�
сячна матеріальна виплата працівнику на підприємстві, відпов�
ідно до показників та умов цієї виплати.

Надбавки та доплати — це законодавчо гарантовані або
нормативно зумовлені виплати працівникам понад їх основну
заробітну плату, що пов'язані з особливостями та умовами праці,
а також особистими якостями працівників

Забезпеченню матеріального задоволення працівників
може також служити виплата дивідендів. Серед економічних
факторів мотивації важливе значення має оплата праці, яка
відноситься до найважливіших інструментів мотиваційного ме�
ханізму. Це зумовлюється тим, що, незважаючи на негативні
явища, які мають місце у матеріальному стимулюванні, оплата
праці все ж залишається одним з основних джерел грошових
доходів працівників. Система оплати праці поєднує основну,
додаткову оплату праці та заохочувальну, які забезпечують
найбільш оптимальне співвідношення між кількістю та якістю
вкладеної праці та її оплатою, що в свою чергу, спонукає пер�
сонал до підвищення його трудової діяльності. Основна оплата
праці — це винагорода, яка нараховується за тарифними став�
ками, посадовими окладами, з урахуванням виробленої про�
дукції, її кількості та якості. Додаткова оплата застосовується
поряд з основною в цілях підвищення матеріальної за�
цікавленості працівників у збільшенні виробництва продукції та
зростанню результатів діяльності підприємства.

На основі даних таблиці 1 розглянемо склад фонду оплати
праці в аграрних підприємствах Тернопільської області в по�
рівнянні з відповідними показниами в цілому по галузі за 2010—
2015 рр.

Незважаючи на зростання фонду оплати праці сільськогос�
подарських підприємств України питома вага додаткової опла�
ти праці в загальному фонді залишається низькою (19%), хоча і
має тенденцію до збільшення (в основному за рахунок щоквар�
тальних та щомісячних премій та винагород). Цей показник по
Тернопільській області ще менший — 12%.

Питома вага заохочень та компенсаційних виплат в 2015 році
становить 2% в загальному фонді оплати праці, в основному за
рахунок матеріальної допомоги та соціальних пільг індивідуаль�
ного характеру, а в сільськогосподарських підприємствах Тер�
нопільської області — 1,1%.

У 2015 р. порівняно з 2010 р. нарахований фонд оплати праці
працівників сільськогосподарських підприємств зріс на 5513 млн
грн. Фонд додаткової заробітної плати у 2015 р. порівняно з 2010
р. збільшився на 3902 млн грн., фонд заохочувальних та інших
компенсаційних виплат — на 183 млн грн.

Фонд оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
Тернопільської області за 2010—2015 рр. зріс на 180 млн грн. і
становив в 2015 році 362 млн грн. Основну частку цієї суми ста�
новить основна заробітна плата — 316 млн грн. або 87,3% від
загального фонду оплати праці, фонд додаткової заробітної
плати та компенсаційних виплат — 43 млн грн. та 4 млн грн.
відповідно.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
сільського господарства в Україні в 2015 році становила 3140
грн., в Тернопільській області — 2927 грн., що складає 93%. Слід
відзначити що у 2010 році середньомісячна заробітна плата пра�
цівників аграрного сектору в Тернопільській області становила
89% від середньомісячної оплати по галузі і як бачимо вона зрос�
ла за аналізований період на 4%. У 2015році найвища середньо�
місячна заробітна плата в сільськогосподарських підприємствах
Вінницької області — 3349 грн., Київської — 3727 грн., Львівської
— 3934 грн., Полтавської — 3366 грн., Івано�Франківської —
4358 грн. [7].

Основною та найбільшою складовою фонду споживання є
фонд оплати праці. На нашу думку, його розмір доцільно виз�
начати наступним чином.

1. На основі нормативів приросту за кожну одиницю по�
казника, який може бути прийнятий для оцінки діяльності
підприємства.

Приріст фонду оплати праці слід не тільки пов'язувати з по�
казниками, які характеризують обсяги виробництва, а й з основ�
ними якісними характеристиками, якими можуть бути показники
зростання продуктивності праці, зниження витрат на одну гро�
шову одиницю продукції. Формування фонду оплати праці на ос�
нові нормативів приросту може здійснюватися таким чином:

  (1),

де ФОП
баз

 — фонд оплати праці у попередньому періоді;
Н

1
, Н

2
, Н

3
 — нормативи приросту фонду оплати праці відпо�

відно за приріст обсягів виробництва, продуктивності праці та
зниженні витрат на одну грошову одиницю продукції;

Е
1
, Е

2
, Е

3
 — відповідно приріст обсягів виробництва, про�

дуктивності праці та зниження витрат на одну грошову одини�
цю продукції [6].

2. На основі використання рівневого нормативу так:
(2),

де Н — норматив фонду оплати праці на одиницю обсягу
прийнятого для обчислення продуктивності праці;

О — обсяг виробництва [5].
3. Прямим розрахунком за нормативами трудомісткості і

середньої заробітної плати.
При формуванні фонду оплати праці за цим методом необ�

хідно враховувати зниження трудомісткості за рахунок вдос�
коналення технологічних та технічних умов праці, організацій�
них заходів.

До засобів матеріального стимулювання слід віднести участь
в пайовому капіталі, що дає право на одержання частини при�
бутку підприємств. Окремо потрібно виділити орендну плату
за користування земельними та майновими паями. Досить час�
то власники паїв працюють в тих самих господарствах і оренд�
на плата, розмір якої може залежати від результатів діяльності,
є суттєвим матеріальним стимулом.

Стимулюючі функції з оплати праці виконують і колективні
договори, котрі формують паритет інтересів власників і найма�
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них працівників сільськогосподарських підприємств. Колектив�
ний договір може укладатись у структурних підрозділах
підприємства в межах компетенції цих підрозділів. Сторони
колективного договору або угоди визначаються статтею 3 За�
кону України "Про колективні договори і угоди". Колективний
договір укладається між власником або уповноваженим ним
органом та однією або кількома профспілковими чи іншими
уповноваженими на представництво трудовим колективом орга�
нами, а у разі відсутності таких органів — представниками тру�
дящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом [6].

У межах компетенції керівництва аграрних підприємств за�
лишаються такі інструменти побудови ефективної системи сти�
мулювання праці, як встановлення залежності оплати праці від її
результатів, раціональний розподіл фонду заробітної плати (опи�
раючись на зарубіжний досвід, частка основної тарифної зароб�
ітної плати у середньому має бути не меншою за 70%), створення
ефективної системи преміювання всіх категорій працівників,
особливо в такій трудомісткій галузі аграрного виробництва [8].

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах розвитку аграрного сектора економіки

України важливого значення набуває проблема мотивації праці
в аграрних підприємствах. Серед економічних факторів моти�
вації важливе значення мають матеріальні фактори, зокрема
оплата праці, яка відноситься до найважливіших інструментів
мотиваційного механізму. Оплата праці все ж залишається од�
ним з основних джерел грошових доходів працівників, про що
свідчить проведений аналіз фонду оплати праці в регіоні та га�
лузі. При дослідженні трудової мотивації слід застосовувати
узагальнені та систематизовані групи показників аналізу й оці�
нки рівня трудової мотивації, не тільки матеріальні, а й соціальні
та психологічні. Необхідно розробити таку систему мотивації
праці, яка б забезпечила належні доходи працівників і, в той же
час, була направлена на підвищення ефективності та максимі�
зацію прибутку підприємств. Вдале поєднання різноманітних
факторів мотивації дасть можливість активізувати роботу пра�
цівників аграрних підприємств, підвищити їх інтерес до неї, що
сприятиме самовдосконаленню і самореалізації, а також впли�
не на ефективність діяльності підприємства.
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Таблиця 1. Розподіл фонду оплати праці в сільському господарстві Тернопільської області та України пртягом 2010—2015 рр.

Джерело: розраховано автором за даними [7].

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

Україна 
Фонд оплати праці, млн грн. 10202 12116 13944 13754 13620 15715

У
 т
ом
у 
чи
сл
і 

фонд основної заробітної плати, млн грн. 8540 10142 11685 11495 11346 12442
фо

нд
 

до
да
тк
ов
ої

 
за
ро
бі
тн
ої

 
пл
ат
и 

Усього 1527 1779 2085 2121 2103 2957
Надбавки і доплати до тарифних 

ставок, % 23 21,7 20 19,7 19,1 16,3 

Премії за виробничі результати,
% 29,9 33,1 33,9 36,3 35,1 37,3 

за
ох
оч
у-

ва
ль
ні

 т
а  

ко
мп

ен
-

са
ці
йн
і 

ви
пл
ат
и Усього 134 196 174 139 171 317

Матеріальна допомога, % 36,4 24,1 31,9 30,8 21,3 13,9
Соціальні пільги 

індивідуального характеру, % 11,8 9,8 11 10,4 8,5 6,7 

Нараховано за невідпрацьований час, у % до 
фонду оплати праці 6,4 6 6,4 6.3 6,4 5,8 

Тернопільська облась 
Фонд оплати праці, млн грн. 182 199 242 275 305 362

У
 т
ом
у 
чи
сл
і 

фонд основної заробітної плати, млн грн. 169 185 222 252 280 316

фо
нд

 
до
да
тк
ов
ої

 
за
ро
бі
тн
ої

 
пл
ат
и 

Усього 13 14 19 22 25 43
Надбавки і доплати до тарифних 

ставок, % 13,1 13,1 14,2 19,5 23,2 19.4 

Премії за виробничі результати,
% 25,3 13,1 22,5 18,4 12,7 28 

за
ох
оч
у-

ва
ль
ні

 т
а  

ко
мп

ен
-

са
ці
йн
і 

ви
пл
ат
и Усього 0 0 0 1 1 4

Матеріальна допомога, % 91 25,7 57,6 67,4 6,5 46,7
Соціальні пільги індивідуального 

характеру, % 4,8 1,1 23,6 6,9 13,4 2 

Нараховано за невідпрацьований час, 
у % до фонду оплати праці 4,3 4,9 5 5 5,1 5.2 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У суспільстві як цілісній соціально�економічній си�

стемі, час від часу відбуваються кризові явища. Настан�
ня криз викликається самою природою цієї системи.
Будь�яка система прагне до стабільного стану і хоче
уникнути хаосу. Однак стабільність не може існувати
сама по собі, без хаосу, без кризи. Артур Шпітгоф
(1873—1957), німецький економіст і дослідник економі�
чних циклів, говорив: "Якщо наш час є початком нового
періоду видатних винаходів, то в межах осяжного май�
бутнього не доводиться очікувати зникнення криз" [7].

Криза — об'єктивне явище в соціально�економічній
системі, в основі функціонування і розвитку якої лежить
керівна діяльність людини. А тому, щоб запобігти кризі,
потрібно ефективно управляти економічною системою.
Кризи характеризують рівень розвитку людини, неста�
чу знань, недосконалість управління. Розвиток суспіль�
ства й економіки свідчить про те, що уникнути кризо�
вих ситуацій в життєдіяльності сучасних підприємств
практично неможливо. При організації управління
підприємством в умовах кризи виникає необхідність в
імплементації методик та моделей діагностики кризо�
вого стану в практику аграрних підприємств, що дозво�
лить зменшити вплив несприятливого зовнішнього се�
редовища та забезпечити їх діяльність в період кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами діагностики кризового стану підпри�

ємства займалися відомі зарубіжні та вітчизняні вчені:
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Е. Альтман, Дж. Аргенті, У. Бівер, О. Зайцева, Н. Єршо�
ва, Г. Кадиков, В. Ковальов, Е. Коротков, Л. Лігоненко,
І. Романе, P. Сайфуллін, Г. Спрінгейт, Р. Таффлер,
О. Терещенко та інші. Їхні наукові праці мають високу
теоретичну і практичну цінність. Науковцями розроб�
лено різні методики та моделі прогнозування ймовір�
ності банкрутства підприємств. Попри грунтовні дослі�
дження проблематики діагностики кризового стану
підприємства, спричиняють актуальність додаткового
вивчення питання імплементації методик та моделей
діагностики кризового стану в практику аграрних під�
приємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження методичного забезпе�

чення діагностики кризового стану підприємства та про�
цесу застосування різних методик діагностики кризо�
вого стану в практиці українських підприємств.

Об'єктом дослідження є процес імплементації ме�
тодик та моделей діагностики кризового стану в прак�
тику аграрних підприємств. Предметом дослідження є
сукупність теоретико�методологічних та практичних
аспектів застосування методик та моделей діагностики
кризового стану підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виникнення кризових ситуацій, що призводять до

банкрутства підприємств, обумовлене безліччю фак�
торів, зокрема, недосконалим управлінням і зовнішні�
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ми факторами. Кризова ситуація характеризується
підвищеним ризиком банкрутства, слабкою конкурент�
ною позицією, фінансової нестійкістю.

Н. Єршова визначає поняття "криза підприєм�
ства" як загострення протиріч на підприємстві, як
соціально� економічної системи, викликане її іма�
нентною природою, що загрожує пріоритетним
цілям підприємства. Її варто розглядати як порушен�
ня рівноваги на підприємстві та як один з неминучих
та закономірних (переборних) етапів у його цикліч�
ному русі, що може істотно перешкодити або навіть
унеможливити подальше функціонування підприєм�
ства [2, с. 6].

Е. Коротков визначає кризу, як крайнє загострення
протиріч у соціально�економічній системі, що загрожує
її життєстійкості у навколишньому середовищі [6].

Л. Лігоненко зазначила, що криза — значне та три�
вале порушення рівноваги, прояв нездатності системи
використовувати механізми внутрішньої саморегуляції.
Саме такий підхід найбільше розкриває динаміку роз�
витку підприємства, підкреслює перехід організації із
стабільного стану в нестабільний (кризовий) та підкрес�
лює, що причиною цих змін є нездатність системи за�
безпечувати життєдіяльність (використовувати меха�
нізми внутрішньої саморегуляції) [9].

Запобігти виникненню кризових явищ та можли�
вості банкрутства можна шляхом проведення своєчас�
ної та ефективної діагностики.

Так, Л. Лігоненко визначає діагностику кризового
стану як діагностику проблем, що виникли у процесі
функціонування підприємства та можуть зумовити не�
гативні наслідки у його життєдіяльності [8, с. 137].

Здатність діагностувати кризовий стан та вміння
розробити й реалізовувати ефективні антикризові за�
ходи зменшить негативний вплив кризових явищ на
діяльність господарюючих суб'єктів.

З метою забезпечення конкурентоздатності під�
приємство має своєчасно виявляти несприятливі тен�
денції у своєму розвитку і завчасно прогнозувати кри�
зовий стан. Для ефективного вирішення цих проблем
необхідно дослідити елементи системи діагностики кри�
зового стану.

Важливе місце у цій системі займає методичне за�
безпечення. Основу методичного забезпечення складає
Наказ Міністерства економіки України "Про методичні
рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспромож�
ності підприємства та ознак дій з приховування банк�
рутства, фіктивного банкрутства чи доведення до бан�
крутства", який спрямований на вирішення наступних
завдань: забезпечення єдиного підходу при оцінці
фінансово�господарського стану підприємств та вияв�
ленні ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства; своєчасне виявлення неза�
довільної структури балансу та здійснення випереджа�
ючих заходів уникнення банкрутства; виявлення ре�
зервів ефективності виробництва та відновлення плато�
спроможності шляхом проведення процедури санації
[11].

У цілому, роль методичного забезпечення, як скла�
дової системи антикризового управління підприємством
зводиться до своєчасного виявлення, попередження
загрози банкрутства, фінансового оздоровлення та збе�
реження перспективних і очищення ринку від неконку�
рентоспроможних суб'єктів господарювання.

Сучасний стан розробки методичного забезпечен�
ня діагностики кризового стану підприємства характе�
ризується різноманітністю підходів та інструментів її
проведення. Практично жодне дослідження зарубіжних
та вітчизняних фахівців із фінансового аналізу та ан�
тикризового управління не обходиться без викладення
окремих методів, які можуть використовуватися для
здійснення цієї роботи [1].

Основні методики і моделі арсеналу діагностики
кризового стану підприємства та прогнозування банк�

рутства, що використовуються у практиці зарубіжних і
вітчизняних підприємств:

моделі оцінки ймовірності банкрутства на основі
Z�критерію Альтмана;

коефіцієнт У. Бівера;
модель оцінки фінансового стану Ліса;
метод рейтингового числа (Сайфуллін, Кадиков);
R�модель прогнозу ризику банкрутства;
прогнозна модель Таффлера;
дев'ятифакторнамодель Фулмера;
модель Спрінгейта;
модель оцінки ймовірності банкрутства малих і се�

редніх підприємств Конана і Гольдера;
модель Чессера;
модель PAS�коефіцієнта.
шестифакторна модель Зайцевої;
дискримінантна модель О. Терещенка;
модель В. Ковальова;
узагальнена модель оцінки ймовірності банкрутства;
галузеві моделі оцінки ймовірності банкрутства.
Отже, можна сказати, що сучасний керівник має

досить великий набір методик і моделей діагностики
кризового стану підприємства. Переважна кількість
моделей є зарубіжними, визначались та застосовували�
ся на основі західноєвропейських підприємств, і їх ви�
користання в вітчизняній практиці не дасть точних ре�
зультатів, бо ці моделі не враховують особливостей
нашої економіки. Ці моделі спираються тільки на фінан�
сові показники, хоча причини кризових явищ не завжди
знаходяться у сфері фінансів. Фінанси як наслідок. Інко�
ли показники, на основі яких розроблялись ці моделі су�
перечать один одному. А тому при використанні цих
моделей для прогнозування імовірності банкрутства
можна отримати досить протилежні висновки. Спільним
недоліком цих моделей є неможливість врахувати спе�
цифіку галузей, в яких функціонують господарюючі
суб'єкти. Названі недоліки не заважають ці моделі за�
стосовувати в практику підприємств.

Терещенко О.О. виділяє такі недоліки вітчизняних
традиційних методик оцінки фінансового стану: невра�
хування галузевих особливостей об'єкту аналізу; недо�
статнє теоретичне та емпіричне обгрунтування критич�
них точок (чи інтервалів) для окремих фінансових інди�
каторів, як наслідок, довільність фіксування норматив�
них значень фінансових показників; суб'єктивність фор�
мування вибірки показників, які підлягають аналізу та
неврахування критерію мультиколінеарності; ігноруван�
ня (або субєктивність врахування) факту різної ваго�
мості впливу окремих показників на загальні результа�
ти аналізу; ігнорування показників, які розраховують�
ся на базі чистого грошового потоку; окремі параметри
фінансового стану характеризуються різною кількістю
показників, що викривляє результати аналізу [13].

Однак створити модель для прогнозування та оцін�
ки кризового стану підприємства, яка дала б змогу без�
проблемно оцінити перспективний фінансовий стан
підприємства на сьогодні не вдалося. Жодна з моделей
не може претендувати на використання як універсаль�
на.

Саме вибір методики і моделі діагностики кризово�
го стану підприємств та прогнозування банкрутства за�
лежить від цілей, суб'єкта та об'єкта аналізу, інформа�
ційної бази, технічного забезпечення, досвіду й квалі�
фікації фахівців, особливостей діяльності та потенцій�
них можливостей підприємства до уникнення кризової
ситуації. Ще дуже велике значення має достовірність
звітності підприємств їх відповідність статистичним да�
ним та інформації, яка використовується для прогно�
зування імовірності банкрутства. Адже не секрет, що
більшість підприємств ведуть подвійну бухгалтерію.
Також невідповідність балансової та ринкової вартості
окремих активів, вплив інфляції на їхнє формування. Як
якісний критерій оцінки імовірності банкрутства В. Ко�
вальов пропонує використовувати стан бухгалтерсько�
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го обліку на підприємстві, що здатний виявляти загро�
зу появи фінансової кризи поряд з іншими показника�
ми. Досвід показує, що підприємства, діяльність яких
характеризується низькою якістю облікової роботи (не�
повним і несвоєчасним відображенням господарських
операцій; незабезпеченістю облікових даних докумен�
тальним підтвердженням; недбалістю і заплутаністю
обліку та ін.), частіше мають фінансові труднощі, воло�
діють меншою можливістю маневру саме через
відсутність адекватної інформації в осіб, які приймають
управлінські рішення [5]. Низька якість облікової ро�
боти призведе до серйозних похибок при використанні
цих моделей. Тому більш результативним було б комп�
лексне використання як зарубіжних так і вітчизняних
моделей. І обов'язково декількох моделей. Це дасть
можливість отримати більш достовірні результати щодо
імовірності кризового стану вітчизняних підприємств та
прогнозування їх банкрутства.

Для того, щоб виробити правильні рішення щодо
виходу підприємства з кризового стану, необхідно про�
ведення поглибленої фінансової діагностики. Для цьо�
го спочатку проводиться попередній експрес�аналіз:
проводиться читання балансу, в результаті якого з'я�
совується характер зміни валюти балансу за звітний пе�
ріод та здійснюється порівняльна діагностика динамі�
ки валюти балансу і обсягу виробництва та реалізації
продукції, а також прибутку підприємства. Також
ефективним є застосування коефіцієнтів, зокрема —
поточної ліквідності (покриття); забезпеченості влас�
ними коштами; відновлення (втрати) платоспромож�
ності.

Наявність великої кількості підходів до діагности�
ки банкрутства підприємства вказує на підвищений інте�
рес до цієї проблематики. Методики і моделі, які були
представлені вище, свідчать про різноманітність мето�
дичного змісту кожного з них і, як наслідок, — про не�
обхідність застосування ситуативного підходу до їх ви�
бору.

А тому для забезпечення повноти та завершеності
дослідження проведемо апробацію методик діагносту�
вання банкрутства господарюючого суб'єкта аграрної
сфери — ПП "ІХІ" з використанням моделей Альтмана,
Спрінгейта, Таффлера коефіцієнта Бівера та затверд�
жених наказом Міністерства фінансів України методич�
них рекомендацій, щодо виявлення ознак неплатоспро�
можності підприємства та ознак дій з приховування бан�
крутства, фіктивного банкрутства чи доведення до бан�
крутства.

Визначимо ймовірність банкрутства ПП "ІХІ", ви�
користовуючи п'ятифакторну модель Альтмана, форму�
ла якої має наступний вигляд:

Z = 1,2Х
1
 + 1,4Х

2
 + 3,3Х

3
 + 0,6Х

4
 + 0,99Х

5
(1),

де Х
1
 = оборотний капітал до суми активів підприє�

мства. Показник оцінює суму чистих ліквідних активів
стосовно до сукупних активів;

Х
2
 = нерозподілений прибуток до суми активів

підприємства, відображає рівень фінансового важеля
підприємства;

Х
3
 = прибуток до оподаткування до загальної вар�

тості активів. Показник відображає ефективність опе�
раційної діяльності підприємства;

Х
4
 = ринкова вартість власного капіталу / бухгалтер�

ська (балансова) вартість всіх зобов'язань;
Х

5
 = обсяг продажів до загальної величини активів

підприємства характеризує рентабельність активів під�
приємства.

У результаті підрахунку Z�показника його значен�
ня можна інтерпретувати таким чином: якщо Z < 1,81 —
імовірність банкрутства становить від 80 до 100%; якщо
2,77 <= Z < 1,81 — середня ймовірність краху підприєм�
ства від 35 до50 %; якщо 2,99 < Z <2,77 — імовірність
банкрутства невелика від 15 до 20%; якщо Z > 3 — ситуа�
ція на підприємстві стабільна, ризик неплатоспромож�
ності протягом найближчих двох років украй малий.

Визначені показники діагностики ймовірності бан�
крутства представимо у таблиці 1.

За результатами визначеного показника ми бачимо
досить низьку ймовірність банкрутства ПП "ІХІ" у
2013—2015 роках. Адже інтегральний показник рівня
загрози банкрутства дуже далекий від критичного нор�
мативного значення (1,8), що спричинено позитивним
фінансовим результатом діяльності підприємства, висо�
кою часткою власного капіталу, постійним збільшенням
його поточних та довгострокових зобов'язань, переви�
щення у 2013—2015 рр. частки кредиторської заборго�
ваності над дебіторською.

Досвід використання вказаної моделі підприємства�
ми США, Канади, Бразилії, Японії показав, що спрог�
нозувати вірогідність банкрутства за допомогою 5�фак�
торної моделі за 1 рік можна з точністю до 90%, за 2
роки — до 70%, за 3 роки — до 50%. Але враховуючи те,
що модель Альтмана була розроблена у 1968 p., що сут�
тєво змінилися умови функціонування підприємств та
значну відмінність у зовнішніх факторах, отримати об'єк�
тивний результат незавжди вдається. До того ж, модель
не враховує галузеві особливості аграрних вітчизняних
підприємств та характерні для них форми організації
бізнесу та впливу інфляції.

Модель Спрінгейта широко використовується
підприємствами США і Канади під час оцінки кредито�
спроможності . Вона більше орієнтована на майбутні до�
ходи підприємства і має такий вигляд:

Z
С
=1,03Х

1
+3,07Х

2
+0,66Х

3
+0,4Х

4
(2),

де Х
1
=(оборотні активи +короткострокові зобов'я�

зання)/сума балансу;
Х

2
=прибуток до оподаткування/ сума балансу;

Х
3
=прибуток до оподаткування/ короткострокові

зобов'язання;
Х

4
=обсяг продажу/ сума балансу.

Одержані значення показника Z можна інтерпре�
тувати так: Z > 2�підприємство є фінансове стійким, і
йому не загрожує банкрутство; 1 < Z < 2 — у підприє�
мства порушено фінансову рівновагу (фінансову
стійкість), але йому не загрожує банкрутство за умо�
ви переходу на антикризове управління; 0 < Z < 1 —
підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не
здійснить санаційних заходів; Z < 0 — підприємство є
напівбанкрутом.

У 1977 році у Великобританії Таффлером запропоно�
вано модель, в основі якої лежить "Z�рахунок". У загаль�
ному вигляді Таффлер ділить компанії на дві групи — ті,
що зазнали невдачі й ті, що є успішними. А потім шукає
фінансові особливості, які найбільш ясно диференцію�
ються між двома. Так, чим більше компанія нагадує пер�
шу групу, тим більше її ризик невдачі. Модель має на�
ступний вигляд:

Z
Т
 = 0,53Х

1
 + 0,13 Х

2
 + 0,18Х

3
 + 0,16Х

4
(3),

де Х
1
 — прибуток до виплат/поточні зобов'язання;

Х
2
 — поточні активи/зобов'язання;

Х
3
 — поточні зобов'язання/загальна вартість акти�

вів;
Х

4
 — виручка від реалізації / загальна вартість активів.

Якщо Z < 0,2 — дуже висока ймовірність банкрут�
ства; Z = 0,25 — критичне значення; Z > 0,3 — ймовірність
банкрутства дуже низька то у підприємства хороші дов�
гострокові перспективи.

Умовні позначення 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Х1 0,4655 0,3978 0,4223 
Х2 0,1159 0,1077 0,1123
Х3 0,1466 0,1363 0,1421 
Х4 23,2141 8,5578 8,2276
Х5 0,3776 0,4029 0,5131
Z 15,507 6,612 6,577 

Таблиця 1. Система показників діагностики банкрутства
ПП "ІХІ" за моделлю Альтмана

Джерело: звітнісь підприємства.
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Результати обчислення показників ймовірності бан�
крутства за моделями Спрінгейта та Таффлера для ПП
"ІХІ" представимо у таблиці 2.

 Щодо визначеного інтегрованого показника за мо�
деллю Спрінгейта, то він коливається протягом аналі�
зованого періоду 2013—2015 рр. у межах від 2,09 до 3,61
і також показує, що підприємство є фінансове стійким,
і йому не загрожує банкрутство.

Визначивши інтегрований показник банкрутства за
моделлю Таффлера ми спостерігаємо у всіх роках його
значення далеко за 0,3, що вказує на надто низьку
вірогідність банкрутства.

Своєчасному виявленню тенденцій формування не�
задовільної структури балансу підприємства можна за�
побігти шляхом проведення систематичного експрес�
аналізу фінансового стану підприємства за допомогою
коефіцієнта Бівера (ZБ). Це дасть можливість вжити
випереджувальних заходів, спрямованих на запобіган�
ня банкрутства. Коефіцієнт У. Бівера (Кб) розраховуєть�
ся, як відношення суми чистого прибутку і нарахованої
амортизації до суми довгострокових і поточних зобо�
в'язань, за формулою:

Кб = (ЧП + Ам) / (ДЗ + КЗ) (4),
де Кб — коефіцієнт Бівера;
ЧП і Ам — чистий прибуток й амортизація, наведені

у рядках 1160 і 1195 форми № 2 "Звіт про фінансові ре�
зультати" відповідно;

ДЗ і КЗ — довгострокові й поточні зобов'язання
(підсумки розділів III і IV), наведені у рядках 1595 і 1695
форми № 1 "Баланс".

Ознакою формування незадовільної структури ба�
лансу є такий фінансовий стан підприємства, за якого
протягом тривалого часу (1,5—2 роки) коефіцієнт Біве�
ра не перевищує 0,17, що відображає небажане скоро�
чення частки прибутку, яка направляється на розвиток
виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку при�
зводить до незадовільної структури балансу, коли під�
приємство починає працювати в борг і його коефіцієнт
забезпечення власними засобами стає меншим 0,1. За
міжнародними стандартами значення коефіцієнта Біве�
ра повинне знаходитися в інтервалі 0,17—0,40, коли
рівень його платоспроможності оцінюється як середній.
За Кб < 0,17 рівень платоспроможності підприємства
низький, а за Кб > 0,40 — високий.

Z
Б 2013

= (2300,5+4203)/(0+783,9) = 8,30;
Z

Б 2014
= (2594+4898,5)/(0+2431,7) = 3,08;

Z
Б 2015

= (2933,5+4681,4)/(0+2779,5) = 2,74.
З цих розрахунків ми спостерігаємо достатню фінан�

сову стабільність суб'єкта господарювання, адже про�
тягом 2013—2015 рр. цей коефіцієнт вищий від норма�
тивного значення 0,2. Це свідчить про те, що ПП "ІХІ" в
змозі спрямувати на розвиток свого виробництва знач�
ну частку власних фінансових ресурсів, а значить одер�
жує задовільну структуру балансу.

Ці моделі діагностики кризового стану підприєм�
ства, які ми розглянули досить точно прогнозують

фінансовий стан західних компаній. Незважаючи на ряд
переваг цих моделей, в економічних умовах, в яких пра�
цюють вітчизняні підприємства, вони не дозволяють
отримати достатньо точний та об'єктивний результат.
Найбільш повну оцінку схильності підприємства до бан�
крутства, що враховує особливості національної еконо�
міки дає шестифакторна модель затверджена наказом
Міністерства фінансів України. Вона має наступний виг�
ляд:

Z
МФ

=1,04Х
1
+0,75Х

2
+0,15Х

3
+0,42Х

4
+1,8Х

5
�0,06Х

6
 �2,16   (5).

Результати розрахунків за цією моделлю предста�
вимо у таблиці 3.

Визначений інтегрований показник за цією шести�
факторною моделлю вказав на низький рівень ймовір�
ності банкрутства ПП "ІХІ" у період 2013—2015 рр. Ко�
ефіцієнт покриття за аналізований період знижується
від 12,79 до 4,97 і достатньо далекий від нормативного
значення 2, що свідчить про можливість підприємства
погашати поточні зобов'язання. За підсумками 2015
року коефіцієнт покриття ПП "ІХІ" більше 1, а тому
його фінансовий стан не характеризується ознаками не�
платоспроможності. Адже при значенні коефіцієнта
покриття менше 1 підприємство має неліквідний баланс.
Це означає, що на кожну 1 грн. поточних зобов'язань
(боргів) ПП "ІХІ" у 2015 році має 4,97 грн. поточних
активів.

На підприємстві не спостерігаються ознаки критич�
ної та поточної неплатоспроможності, що відповідають
фінансовому стану потенційного банкрутства, а коефі�
цієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власни�
ми засобами (Кз) у кінці звітного року більше їх норма�
тивних значень — 1,5 і 0,1 відповідно.

Отже, провівши діагностику фінансового стану ПП
"ІХІ" в період з 2013 р. по 2015 р шляхом застосування
моделей прогнозування ймовірності банкрутства Аль�
тмана, Таффлера, Спрінгейта, коефіцієнта Бівера та
методикою затвердженою наказом Міністерства
фінансів України нами було виявлено, що підприємство
не знаходиться у критичному стані і загроза банкрут�
ства не є високою.

ВИСНОВКИ
Отримані результати свідчать про те, що впровад�

ження моделей прогнозування ймовірності банкрутства
в практику аграрних підприємств дозволить заздалегідь
вжити превентивних заходів, щоб уникнути небажаних
кризових ситуацій та дасть можливість виявити ознаки
кризи підприємства, ідентифіккувати її глибину та мож�
ливі наслідки, оцінити можливості подолання, задовіль�
нити інші аналітичні потреби суб'єкта антикризового
управління. Практичне використання таких моделей
підприємствами сприятиме прийняттю ефективних
управлінських рішень.

З огляду на ситуацію, яка склалася з використан�
ням моделей прогнозування ймовірності банкрутства
в практиці аграрних підприємств, вважаємо досить ак�
туальним напрямом подальших науково�практичних до�

Умовні 
позначення 

ZС ZТ

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Х1 0,544 0,600 0,635 1,743 0,587 0,883 

Х2 0,147 0,136 0,142 12,79 4,94 4,97 

Х3 3,714 1,350 1,336 0,078 0,202 0,201 

Х4 0,379 0,403 0,513 0,748 0,808 0,971 

ZС 3,61 2,09 2,18 - - - 

ZТ - - - 2,72 1,12 1,31 

Таблиця 2. Система показників діагностики банкрутства ПП "ІХІ"
за моделями Спрінгейта та Таффлера

Джерело: звітність підприємства.
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сліджень пошук шляхів щодо формування кадрового
складу кваліфікованих фахівців, здатних запровадити
цю методологію і привести у готовність до подальших
дій менеджмент аграрних підприємств.
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Таблиця 3. Система показників діагностики банкрутства ПП "ІХІ"
за моделлю затвердженою Міністерством фінансів України

Джерело: звітність підприємства.

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Х1 – коеф. покриття  12,790 4,940 4,970 
Х2 – коеф. забезпечення власними засобами 0,835 0,727 0,764 
Х3 – коеф. оборотності активів 0,378 0,403 0,513 
Х4 – коеф. рентабельності операційної діяльності 0,293 0,271 0,284 
Х5 – коеф. рентабельності активів 0,328 0,311 0,291 
Х6 – коеф. оборотності залученого капіталу 9,563 3,991 4,824 
ZМФ 13,11 4,50 4,59 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалії сьогодення свідчать про незамінну роль по�

датків у забезпеченні національної економічної безпе�
ки. Вони є не лише основним джерелом наповнення до�
хідної частини державного бюджету, а й включені до
всіх складових фінансової системи, формують відноси�
ни держави з юридичними і фізичними особами. Роль
податкової безпеки настільки велика, що прорахунки в
цій сфері окрім негативного впливу на показники еко�
номічної безпеки здатні підірвати основи національної
безпеки взагалі. Тому на цьому етапі розвитку нашого
суспільства актуальним є питання визначення умов за�
безпечення податкової безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Інтерес науковців до податкової безпеки держави

останнім часом набуває неабиякого розвитку. У працях
О. Баранецької, Ю. Бережної, З. Варналія, М. Виклюк,
В. Герасик, Ю. Іванова, В. Іщенка, В. Матвєєвої, В. Мар�
тинюка, Є. Медведкіної, Л. Петренко, Ю. Полянської,
І. Селіверстова, А. Соколовської та ін. розкривається
та обгрунтовується сутність податкової безпеки. Відда�
ючи високу оцінку науковим доробкам, необхідно за�
уважити, що науковцями приділяється недостатня ува�
га розробці індикаторів для оцінювання рівня податко�
вої безпеки держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування сукупності індикаторів

оцінювання рівня податкової безпеки національної еко�
номіки та оцінка сучасного рівня податкової безпеки
України.

УДК 338.24(477):336.22
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ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ

ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Podik,

Ph.D., Professor of Irpin State College of Economics and Law

EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF UKRAINE'S TAX SECURITY

У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання податкової безпеки держави та запропоноваG

но авторський перелік індикаторів. Проведено оцінку сучасного стану податкової безпеки України. ВстаG

новлено, що позитивні тенденції мають показники добровільної сплати податків, податкового адміністG

рування та податкового боргу платників податків. У задовільній області перебувають коефіцієнт еласG

тичності і коефіцієнт ефективності роботи податкових органів, що свідчить про посилення фіскального

спрямування податкової системи України. Проте знову підвищився рівень податкового навантаження.

In the article the main approaches to the evaluation of tax security and author list of indicators are offered.

The current state of Ukraine's tax security was evaluated. It was established that the positive trends have indicators

of voluntary payment of taxes, tax administration and the tax debt of taxpayers. In the satisfactory area are

coefficient of elasticity and coefficient of efficiency of the tax authorities, indicating the strengthening of the

fiscal direction of the tax system of Ukraine. But tax burden increased again.

Ключові слова: податки, податкова система, податкова безпека держави, індикатори податкової безпе�
ки.

Key words: taxes, tax system, tax state security, indicators of tax security.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система показників і індикаторів податкової безпе�
ки важлива не сама по собі, а як засіб (інструмент) по�
передження критичних ситуацій, досягнення цілей без�
печного розвитку. Тому особливої важливості набуває
визначення оптимальної чисельності та сутності інди�
каторів. Так, К. Захарова [1, с. 36] рекомендує викорис�
товувати наступні індикатори: податкове навантажен�
ня, надлишкове податкове навантаження, коефіцієнт
еластичності, ефективна податкова ставка, парето ефек�
тивності. О.В. Тимошенко [2, с. 36] пропонує здійсню�
вати оцінювання рівня податкової безпеки держави за
двома індикаторами: рівнем податкового навантажен�
ня (%) та часткою податків у структурі державного бюд�
жету (%). А В. Мартинюк та О. Баранецька [3], виділя�
ють, в якості індикаторів податкової складової, рівень
податкового навантаження на економіку та відношен�
ня обсягу податкового боргу до ВВП.

Заслуговують на увагу індикатори оцінки рівня по�
даткової безпеки держави, запропоновані С.М. Дячек,
Ю.О. Легенчук [4, с. 224] та І.О. Цимбалюк [5]. Перші
до показників (індикаторів) оцінки рівня податкової
безпеки відносять: відношення податкових доходів до
зведеного бюджету; відношення податкових доходів до
реального і номінального ВВП; співвідношення прямих
і непрямих податків; відношення непрямих податків до
рівня споживчих цін; показник податкового боргу; по�
казник податкового коефіцієнта; відношення ПДВ до
податкових доходів. Друга пропонує оцінювати подат�
кову безпеку за наступними показниками: стабільність
та дієвість податкового законодавства, рівень довіри до
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уряду, наявність корупції, тінізація економіки, кваліф�
іковані кадри у сфері оподаткування, рівень податко�
вої культури, ефективність адміністрування податків,
дієвість податкового контролю, питома вага податків у
ВВП країни та загальній сумі доходів державного бюд�
жету, рівень пільгового оподаткування, співвідношен�
ня прямих і непрямих податків.

Досить інформативними є індикатори оцінювання
податкової безпеки держави запропоновані І.С. Луцен�
ко [6, с. 161]: рівень концентрації податкових надход�
жень у доходах Державного бюджету; рівень концент�
рації податкових надходжень від ЗТД у доходах Дер�
жавного бюджету; рівень оподаткування на економіку
країни; рівень втрат Державного бюджету від пільгово�
го оподаткування; рівень податкового боргу платників
податків; коефіцієнт результативності адміністрування
податкових надходжень; коефіцієнт еластичності;
дієвість податкового контролю (коефіцієнт ефектив�
ності контрольних заходів; коефіцієнт результатив�
ності; коефіцієнт якості контрольних заходів; ко�
ефіцієнт дієвості контрольних заходів); коефіцієнт
окупності роботи фіскальних органів; коефіцієнт інве�
стиційної віддачі податкових пільг підприємств з інвес�

тиціями; коефіцієнт ефективності використання подат�
кових пільг підприємствами з інвестиціями; рівень
тінізації економіки (% до ВВП).

Однак, майже у всіх розглянутих показників є не�
доліки. Це і складність практичної реалізації окремих
розробок, адже багато які методики потребують гран�
діозних соціологічних досліджень, а іноді і спеціальних
програмних продуктів, і недоступність повного об'єму
необхідної інформації через закритість або відсутність
певних податкових даних. А перелік індикаторів пови�
нен забезпечувати проведення максимально достовір�
ного й якісного моніторингу, можливість швидкого
одержання інформації та їхніх розрахунків.

Тому, систематизувавши наявні та власні напрацю�
вання, пропонуємо комплекс основних індикаторів оці�
нювання рівня податкової безпеки держави, що наве�
дено у таблиці 1.

Вибір цих показників обумовлений тим, що вони
найбільш повно характеризують стан податкової без�
пеки. Так, "Рівень сумлінності сплати податків" роз�
криває не тільки надходження до бюджету, а й ставлен�
ня платників до обов'язку сплати податків, що, в свою
чергу, формується і відношенням людей до податкової

служби, і прозорістю податкового
процесу, і роз'яснювальною робо�
тою органів ДФС. Підсилюється цей
показник індексом "Рівень податко�
вого боргу", що висвітлює проблеми
зі своєчасною сплатою податків. Дає
змогу оцінити результати діяльності
органів фіскальної служби індекс
"Коефіцієнт ефективності діяльності
фіскальних органів". А такі індекси,
як "Рівень податкового навантажен�
ня", "Коефіцієнт результативності
адміністрування податкових надход�
жень", "Коефіцієнт еластичності" та
"Рівень тінізації економіки" характе�
ризують основні тенденції в еко�
номіці країни пов'язані із податко�
вим впливом.

Зазначимо, що визначені індика�
тори оцінювання податкової безпе�
ки держави не є вичерпними. Однак
їх використання дозволить здійсни�
ти моніторинг рівня податкової без�
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Рис. 1. Динаміка рівня сумлінності сплати податків в Україні

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 1. Індикатори оцінювання рівня податкової безпеки держави

Джерело: складено та розроблено автором на основі [1—6].

Індикатори Формула Порогові 
значення

Рівень сумлінності 
сплати податків (%) 

Рдс = (ΣПН- ΣДПН) / ΣПН х100%, 
де ΣПН – податкові надходження до зведеного бюджету України; 
ΣДПН – сума коштів додатково нарахованих до бюджетів та державних цільових фондів 

≥95 

Рівень загального 
податкового 
навантаження (%)  

Рпн = (ΣПН+ ВНПФ) / ВВП х100%, 
де ΣПН – податкові надходження до зведеного бюджету України;  
ВНПФ – власні надходження Пенсійного фонду; 
ВВП – валовий внутрішній продукт 

≤ 30  

Рівень податкового 
боргу платників 
податків (%)  

Рпб = ΣПб / ΣПН х100%,  
де ΣПб – податковий борг з податкових надходжень, зборів та платежів  
ΣПН – податкові надходження до зведеного бюджету  

≤ 5  

Коефіцієнт 
результативності 
адміністрування 
податкових надходжень  

Кра = ΣПНф / ΣПНпл,  
де ΣПНф – фактичні податкові надходження до зведеного бюджету України;  
ΣПНпл – планові податкові надходження зведеного бюджету України 

≥1  

Коефіцієнт 
еластичності  

Кепн = ((ПН2 – ПН1)/ПН1) / ((ВВП2 − ВВП1)/ВВП1), 
де ПН1, ВВП1 – податкові надходження до зведеного бюджету України та обсяг валового 
внутрішнього продукту за базовий (попередній) період;  
ПН2, ВВП2 – податкові надходження до зведеного бюджету України та обсяг валового 
внутрішнього продукту за звітний період  

≥ 1  

Коефіцієнт 
ефективності роботи 
фіскальних органів  

Кеф = ΣДПН / Оу,  
де ΣДПН – сума коштів додатково нарахованих до бюджетів та державних цільових фондів 
України; 
Оу – обсяг коштів, які було витрачено на утримання контролюючого органу  

≥ 5  

Рівень тінізації 
економіки (% до ВВП)  

Визначається відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової 
економіки, затверджених наказом № 123 від 18.02.2009 р. Міністерством економіки України  

≤ 30  
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пеки держави.
Спершу визначимо рівень сумлі�

нності сплати податків. Зазначимо,
що повна та своєчасна сплата по�
датків та зборів, які є джерелом на�
повнення бюджету — це один із ва�
гомих чинників створення сприятли�
вих умов для розвитку взаємовигід�
ної співпраці між державою та бізне�
сом, посилення ролі та авторитету
платника податків в житті країни і
підвищення загальної культури спла�
ти податків.

Сумлінність сплати податків, по�
перше, відображає свідомий утилі�
тарний розрахунок, направлений на
збільшення особистого прибутку че�
рез примноження коштів у випадку
несплати або фінансових втрат від
покарання у разі викриття. А по�дру�
ге, трактує податкову поведінку як
результат відношення особистості до
уряду та податкової адміністрації,
слідування соціальним нормам, індивідуального сприй�
няття справедливості податкової системи [7, с. 106].
Тобто податкова сумлінність визначає те, як платники
позиціонують себе по відношенню до податкових
органів. Вона зумовлює співпрацю або ухилення від
сплати, а також виправдання такої позиції.

Рівень сумлінності сплати податків залежить від
суб'єктивного сприйняття явища оподаткування, від ко�
лективного усвідомлення знань про податки, від міфів
та легенд про податки та податкову поведінку інших, від
національних норм та традицій, від наявних можливос�
тей не сплачувати, від розуміння людьми поняття спра�
ведливості.

Такий показник розраховується за формулою:
Рдс = (ΣПН� ΣДПН) / ΣПН х100%  (1),
де ΣПН — податкові надходження до зведеного

бюджету України;
ΣДПН — сума коштів додатково нарахованих до

бюджетів та державних цільових фондів.
Як бачимо з рисунка 1 рівень сумлінності сплати по�

датків протягом останніх п'яти років постійно зни�
жується і вже перетнув критичну межу, що свідчить про
негативні тенденції у взаємостосунках платників та по�
даткових органів, а також про зростання в суспільстві
настроїв недовіри до їх повноважень і дій.

Далі здійснимо оцінку рівня податкового наванта�
ження. Податкове навантаження є показником, що ха�
рактеризує сукупний вплив податків на економіку краї�
ни загалом чи на окремих суб'єктів
господарювання, тобто фактично ви�
ступає мірилом ефективності подат�
кової політики, який впливає на на�
повнення державних доходів, рівень
податкових надходжень у структурі
ВВП і відповідно частку ВВП на душу
населення [8, с. 215].

Дослідження рівня податкового
навантаження на економіку має важ�
ливе значення, оскільки від кількості
податків, їх видів і ставок, диференц�
ійованості, наявності та обгрунтова�
ності податкових пільг багато в чому
залежать можливості їх стимулюю�
чого впливу на суб'єктів економічної
діяльності, їх спроможність до нагро�
мадження й інвестування, що обумов�
лює міру структурних перетворень в
економіці та зростання її ефектив�
ності [9, с. 115].

Податкове навантаження як
фіскальний показник демонструє

ступінь централізації й усуспільнення створюваного
ВВП у бюджетній системі країни та перерозподілу усус�
пільненої частини ВВП через цю систему за допомогою
надання економічним агентам суспільних благ, прямої
й опосередкованої фінансової допомоги. Як ціновий
показник податкове навантаження характеризує вагу
обов'язкових платежів на будь�яке результуюче дже�
рело (виручка підприємства, прибуток, витрати на оп�
лату праці, витрати домогосподарств тощо).

Визначається рівень податкового навантаження як
відношення суми податкових надходжень до зведеного
бюджету України до валового внутрішнього продукту
у ринкових цінах (рис. 2):

Рое = ΣПН / ВВП х100%  (2),
де ΣПН — податкові надходження до зведеного

бюджету України;
ВВП — валовий внутрішній продукт.
За даними рисунку 2 можемо спостерігати, що в

Україні рівень податкового навантаження перевищує
критичну межу і протягом останніх років мав тенден�
цію до зниження, а в 2016 році його рівень знову підви�
щився. Проте зниження податкового навантаження є
необхідною умовою виходу України з економічної кри�
зи, що приведе до формування цілої низки позитивних
зрушень в економічній і податковій сферах. Поступове
зниження податкового навантаження на фізичних осіб
сприятиме збільшенню заощаджень домогосподарств,
підвищенню платоспроможного попиту населення, а
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Рис. 2. Динаміка рівня податкового навантаження в Україні

Джерело: розраховано автором.
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отже розвиткові виробництва та збільшенню реальних
доходів платників податків і, як наслідок, — зростання
податкової бази.

Проаналізуємо рівень податкового боргу платників
податків. Наявність податкового боргу є однією з го�
ловних проблем ефективного функціонування системи
державних фінансів в Україні та спроможності держа�
ви виконувати свої зобов'язання перед громадянами, а
також свідченням дисбалансів вітчизняної податкової
системи та вагомих протиріч у податкових відносинах,
що склалися між державою та платниками податків.

Витоки проблеми — в обмеженості фінансових ре�
сурсів, у незбалансованості інтересів держави та плат�
ників податків, неузгодженості їхніх поглядів на обсяг
і види суспільних товарів і послуг, що має надавати дер�
жава. Платники як суб'єкти господарювання прагнуть
максимізувати прибуток. Досягнення цієї мети галь�
мується необхідністю виконання фінансового обов'яз�
ку перед державою. Проблема загострюється, коли
формуючи пропозицію суспільних благ, держава нама�
гається максимізувати не добробут суспільства, а влас�
ну вигоду. Незадоволений якістю суспільних послуг
платник ігнорує сплату податків, збільшуючи обсяг
фінансових ресурсів у своєму розпорядженні.

Величина податкового боргу, його динаміка є важ�
ливими показниками, що впливають та характеризують
стан соціально�економічних процесів у державі, і є інди�
каторами її зовнішньої конкурентоспроможності, інве�
стиційної привабливості. Можна стверджувати, що по�
датковий борг прямо чи опосередковано впливає на низ�

ку макроекономічних показників,
зокрема, до них належать напов�
неність місцевого та державного
бюджетів, величина й динаміка дер�
жавного боргу тощо.

Такий індекс розраховується
наступним чином:

Рпб = ΣПб / ΣПН х100%  (3),
де ΣПб — податковий борг з по�

даткових надходжень, зборів та
платежів;

ΣПН — податкові надходжен�
ня до зведеного бюджету України.

Зобразимо результати аналізу
на рисунку 3, який демонструє, що
протягом останніх років індекс
"Рівень податкового боргу плат�
ників податків" перевищує критич�
ну межу. Також ми можемо спос�
терігати позитивну тенденцію зни�
ження податкового боргу після
його стрімкого зростання майже в
тричі за період 2013—2015 рр.

Оскільки процес адміністрування податків як осно�
ва наповнення бюджету держави є основоположним з
погляду фінансування послуг суспільного сектору, у
нинішніх умовах оцінка результативності адмініструван�
ня податкових платежів є необхідним заходом на шля�
ху до підвищення ефективності та транспарентності
систем оподаткування і державних фінансів [10, с. 334].
Коефіцієнт результативності адміністрування податко�
вих надходжень відображає не тільки ефективність ро�
боти фіскальної служби, а й загальні тенденції в еко�
номіці країни. Він обчислюється як відношення обсягу
податкових надходжень, що фактично надійшли до бю�
джету, до обсягу запланованих:

Кра = ΣПНф / ΣПНпл  (4),
де ΣПНф — фактичні податкові надходження до

зведеного бюджету України;
ΣПНпл — планові податкові надходження зведено�

го бюджету України.
З рисунку 4 можна зробити висновок, що протя�

гом останніх років коефіцієнт лише в 2011 році мав по�
зитивну тенденцію. Це пов'язано із існуванням низки
чинників, які негативно впливають на якість податко�
вого адміністрування. Основними з них є: по�перше, не�
досконалість та нестабільність податкового законодав�
ства, коли платники податків не встигають адекватно
реагувати на постійні зміни в порядку нарахування і
сплати податків та надання податкової звітності, а ок�
ремі норми податкового законодавства допускають
подвійне трактування; по�друге, поганий фінансовий
стан значної кількості платників податків, що робить

об'єктивно неможливим для них
сплачувати податки повною мірою;
по�третє, негативне ставлення і не�
довіра платників податків до по�
даткових органів, схильність до
уникнення сплати податків та ухи�
лення від оподаткування [10, с.
331]. Проте зауважимо, що після
стрімкого падіння в 2012 році ко�
ефіцієнт результативності адміні�
стрування податкових надходжень
поступово зростав і за результата�
ми 2016 року досяг порогового
значення.

Наступний індекс "Коефіцієнт
еластичності", який відображає за�
гальні тенденції в економіці країни
і вплив на них податків. Податкову
систему вважають еластичною,
якщо коефіцієнт еластичності по�
датків вищий від 1. Це означає, що
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податкові надходження зростають швидшими темпами,
ніж збільшується ВВП [11, с. 15].

Індекс розраховується за формулою:
Кепн = ((ПН2 — ПН1)/ПН1) / ((ВВП2 — ВВП1)/ВВП1)   (5),

де ПН1, ВВП1 — податкові надходження до зведе�
ного бюджету України та обсяг валового внутрішнього
продукту за базовий (попередній) період;

ПН2, ВВП2 — податкові надходження до зведено�
го бюджету України та обсяг валового внутрішнього
продукту за звітний період.

Проведені дослідження засвідчують неоднознач�
ність тенденцій коефіцієнта еластичності податків (рис.
5), що є негативним явищем, яке обумовлене нераціо�
нальністю податкового навантаження, нестабільністю
податкової політики держави та її регулюючого впли�
ву. Визначальним у варіативних коливаннях показника
еластичності податків є більш високі темпи приросту ви�
датків держбюджету відносно ВВП та порівняно нижчі
темпи приросту податкових надходжень відносно ана�
логічного показника ВВП.

Далі здійснимо розрахунок коефіцієнта результа�
тивності роботи фіскальних органів. При цьому варто
відмітити, що діяльність фіскальних органів має на меті,
з одного боку, формування фінансового базису вико�
нання функцій держави, а з іншого — створення сприят�
ливих умов ведення бізнесу та розвитку національної
економіки. Зважаючи на це, підвищення результатив�

ності діяльності цих органів є важ�
ливим завданням на шляху збалан�
сування системи державних фінан�
сів та розвитку приватно�публічно�
го партнерства. У такому контексті
одним із можливих рішень на шля�
ху підвищення ефективності та
підзвітності фіскальних органів є
оцінка результативності їх роботи.
Тим більше, що євроінтеграційний
вектор України робить оцінювання
результативності діяльності ДФС
України об'єктивною необхідністю.

Пропонуємо здійснювати оці�
нку за допомогою коефіцієнта ре�
зультативності роботи фіскальних
органів, який визначається наступ�
ним чином:

Коф = ΣДПН / Оу  (6),
де ΣДПН — сума коштів додат�

ково нарахованих до бюджетів та
державних цільових фондів Украї�
ни;

Оу — обсяг коштів, які було вит�
рачено на утримання контролюючого органу.

Рисунок 6 свідчить, що в останні два роки за аналі�
зований період показник перевищив критичну межу. І
хоча це позитивне явище, воно може містити в собі при�
ховані негативні явища такі, як посилення фіскальної
спрямованості податкових органів, що в свою чергу не�
гативно впливає на тіньову економіку.

Поширення тіньової економіки поряд з макроеко�
номічною розбалансованістю та обмеженістю ресурсів
визнані Всесвітнім економічним форумом основними
глобальними ризиками майбутнього десятиріччя. Ризи�
ки тіньової економіки пов'язані з незаконною торгів�
лею, організованою злочинністю та корупцією. Визна�
чається цей індикатор відповідно до Методичних реко�
мендацій розрахунку рівня тіньової економіки, затвер�
джених наказом № 123 від 18.02.2009 р. Міністерством
економіки України [12], і наразі має наступні значення,
зображені на рисунку 7.

На початку 2015 року в умовах поширення цінових
та девальваційних шоків, ескалації військового конфлі�
кту спостерігалось подальше суттєве зростання тіньо�
вої економіки, започатковане у 2013 році. За попередн�
іми розрахунками Мінекономрозвитку у 2016 році
рівень тіньової економіки становив 43% від обсягу офі�
ційного ВВП.

Отже, більшість індикаторів за результатами 2016
року виходять за межі порогових значень (табл. 2).
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Позитивну тенденцію мають показники сумлінності
сплати податків, результативності адміністрування по�
датків та рівня податкового боргу платників податків.
Проте останній все ще перевищує критичне значення. У
задовільній зоні перебувають коефіцієнт еластичності
та коефіцієнт результативності податкових органів, що
свідчить про посилення фіскальної спрямованості по�
даткової системи України. Проте знову підвищився
рівень податкового навантаження.

Наявність таких деструктивних тенденцій свідчить
про наявність спектру загроз податковій безпеці та ак�
туалізує потребу в визначенні загроз, які найбільш сут�
тєво впливають на виявлені негативні довгострокові тен�
денції, а також зумовлює необхідність розробки заходів
щодо зміцнення податкової безпеки держави, одним із
яких є формування та затвердження на нормативному
рівні Концепції податкової безпеки.
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Індикатори Порогові 
значення 

Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рівень сумлінності сплати податків (%) ≥ 95 90 97 96 94 94 93 94
Рівень загального податкового навантаження (%)  ≤ 30 33,78 35,98 36,80 35,80 34,05 34,22 35,28
Рівень податкового боргу платників податків (%)  ≤ 5 6,84 2,61 2,67 3,11 7,00 6,67 5,33
Коефіцієнт результативності адміністрування 
податкових надходжень  ≥ 1 0,94 1,02 0,88 0,93 0,94 0,99 1,00 

Коефіцієнт еластичності  ≥ 1 1,97 1,74 0,95 -0,42 1,32 1,45 3,79
Коефіцієнт результативності роботи фіскальних 
органів  ≥ 5 4,99 2,05 2,81 3,66 4,04 6,84 6,60 

Рівень тінізації економіки  
(% до ВВП)  ≤ 30 38 34 34 35 41 45 43 

Таблиця 2. Індикатори стану податкової безпеки України

Джерело: розраховано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На дослідженні поведінки споживачів базується вся

маркетингова діяльність підприємства. В сучасних ринко�
вих умовах майже будь�яку взаємодію компанії та спожи�
вачів можна класифікувати як послугу. Пов'язано це з тим,
що в сучасному світі недостатньо просто запропонувати
продукт, необхідно також донести інформацію про товар
до клієнта та надати підтримку після купівлі, зберігаючи
контакт із споживачем та пропонуючи додаткові товари та
послуги. Тому необхідно постійно розвивати web�сайт ком�
панії, запускати мобільні додатки, покращувати роботу
служб підтримки клієнтів, постійно підтримувати контакт
із потенційними споживачами за допомогою соціальних ме�
реж.

Насичення споживчих ринків однаковими товарами та
загострення конкурентної боротьби як наслідок поширен�
ня застосування масового маркетингу стало приводом зро�
стання попиту на грунтовні дослідження поведінки спожи�
вачів, а також виявлення можливості впливу чи врахування
її особливостей в діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми поведінки споживачів досліджені у ряді праць

зарубіжних і вітчизняних науковців: Бардена Ф., Брусенко
О.А., Голубкова Є.П., Девіса С., Зозульова О.В., Іванової Р.Х.,
Канемана Д., Кенінга П., Кнутсона Б., Котлера Ф., Ламбена
Ж., Писаренко Н.Л., Прокопенко О.В., Райса С., Сондерса Дж.,
Траута Дж., Троян М.Ю. Аналіз останніх публікацій пока�
зав, що є необхідність подальшого дослідження поведінки
споживачів, факторів зовнішнього та внутрішнього впливу
на неї, що впливають на процес прийняття рішення про ку�
півлю.
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ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR WITH METHOD OF CUSTOMER JOURNEY MAP

У статті розглянуто теоретичні основи застосування методу Customer Journey Map (CJM) для аналізу повеG
дінки споживача під час прийняття рішення про купівлю. Визначено основні переваги використання такого
підходу. Розглянуто основні етапи побудови графа. Надано рекомендації щодо застосування методу CJM. ОпиG
сано способи виявлення проблем під час співпраці компанії із споживачем та використання отриманої інфорG
мації для підвищення рівня обслуговування клієнтів. Представлено загальну структуру графа "мапи подоG
рожі споживача" в схематичному вигляді, а також наведено приклад змісту побудованої CJM. Визначено з
якими перешкодами може зустрітися споживач під час спілкування із компанією або використання товару.

The article discusses theoretical basis application of the method of Customer Journey Map (CJM) to analyze
consumer behavior. The main advantages of this approach. The main stages of construction of the graph. The
recommendations on the application of the method CJM. The methods of problems identifying in the company's
cooperation with the customer and use this information to improve customer service. Presents the general structure of
the graph "Customer journey map" in schematic form, and an example of content of CJM. Detected obstacles which
can be met by consumer when communicating with company or product use.

Ключові слова: Customer Journey Map, мапа подорожі споживача, точки контакту, цільовий сегмент, цілі
споживача, досвід взаємодії з товаром.

Key words: Customer Journey Map, point of contact, target segment, consumer goals, experience of using the product.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження переваг використання мето�

ду Customer Journey Map (CJM) для аналізу поведінки спожи�
вача під час процесу здійснення рішення про купівлю товару.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конкуренція стимулює компанії використовувати най�

сучасніші методи підвищення рівня обслуговування клієнта.
Розвиток мобільних та інтернет технологій призвів до по�
яви Customer Journey Map (CJM) — інструменту моделю�
вання та аналізу поведінки споживача при виборі та вико�
ристанні товару або послуги компанії. Використання СJM
дозволить маркетологам та спеціалістам з якості обслуго�
вування клієнта краще зрозуміти споживача та виявити нові
можливості росту компанії та її продукту.

Для опису та аналізу взаємодії клієнта з компанією ос�
таннім часом все частіше використовують метод Customer
Journey Map (CJM) — "мапу подорожі споживача". Спочат�
ку цей метод став популярним серед спеціалістів, які зай�
маються удосконаленням програм, мобільних додатків або
інтернет сайтів, але його можна застосовувати і в інших
сферах, де необхідно аналізувати поведінку споживача
(продажі, event�менеджмент, розробка інформаційних про�
дуктів, створення нової послуги тощо).

Одною з основних переваг методу є можливість от�
римати в доступній формі інформацію про взаємодію з ком�
панією з позиції клієнта, виявити проблеми, які заважають
ефективній співпраці та згенерувати рішення щодо підви�
щення рівня якості взаємодії. Також через те, що при зас�
тосування цього методу клієнт знаходиться в центрі уваги,
а весь процес взаємодії вибудовується навколо нього, з'яв�
ляється можливість виявити та оцінити внесок у комерцій�
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ний успіх не лише працівників, які безпосередньо контак�
тують з клієнтом, але і працівників інших відділів.

CJM не має жорстких правил застосування, це скоріше
проектний шаблон, а не строгий аналітичний інструмент.
Існують лише загальні рекомендації та підходи [1]. Саме це
є ще одною сильною стороною методу, адже він є дуже гнуч�
ким та може бути застосований у багатьох сферах. Спеціа�
лісти, базуючись на власному досвіді використання CJM,
дають такі рекомендації щодо застосування цього методу:

1. Необхідно чітко сформулювати мету. Як зазначало�
ся вище, CJM дуже гнучкий метод і може бути застосований
як для оптимізації програмного інтерфейсу, так і для анал�
ізу процесу продажу.

2. CJM необхідно складати для дуже вузького цільово�
го сегменту або взагалі для конкретного споживача. Це важ�
ливо для того, щоб проаналізувати реальний досвід взає�
модії клієнта з компанією або продуктом.

3. Кожен можливий сценарій взаємодії споживача з
товаром необхідно розглядати окремо.

4. CJM має відображати реальну взаємодію з товаром
або компанією, тому максимальну кількість інформації не�
обхідно отримати від самого клієнта, при цьому необхідні
як кількісні, так і якісні оцінки.

5. Необхідно визначити цілі покупця на кожному етапі
взаємодії з товаром.

6. Визначте точки контакту [4]. Список всіх контактів
клієнта з товаром. Наприклад, як споживач поводить себе на
сайті компанії, як спілкується з продавцем або оператором тощо.

7. Необхідно виявити проблеми. При розгляді кожно�
го етапу CJM необхідно визначити коли клієнт зустрічає
перешкоди на шляху до купівлі.

8. Важливо фіксувати емоційний стан або оцінку
клієнта, тому що емоції сильно впливають на досвід взає�
модії з товаром. Для цього можна використовувати систе�
му балів або позначки кольором тощо.

9. Важливо також визначити показники для кожного
етапу. Такими показниками може бути кількість відвідувачів
сайту компанії, що покинули його не переглянувши більше
однієї сторінки або час до відповіді на дзвінок тощо;

10. Необхідно визначити відповідальних осіб на кожно�
му з етапів.

11. Вирішуйте проблеми, які заважали клієнту. Кожна
така проблема — це можливість покращення спілкування із
споживачем.

12. Оновлюйте та проводьте повторний аналіз вже скла�
дених CJM.

На рисунку 1 зображено структуру CJM.
CJM являє собою направлений граф [2], на якому фіксу�

ються всі точки контакту клієнта з компанією або товаром.
Тому для побудови CJM спочатку необхідно скласти порт�
рет цільової аудиторії. Далі визначаються стадії "подорожі".
По горизонталі найчастіше знаходиться вісь часу, на якій
зазначаються послідовні етапи взаємодії з продуктом. В

кожному випадку етапи можуть відрізнятися. Наприклад,
якщо метод застосовується для аналізу процесу продажів,
то етапи можуть бути наступними:

1. Усвідомлення та формування потреби.
2. Збір інформації.
3. Запит інформації у компанії.
4. Первинна комунікація.
5. Вивчення потреби.
6. Оцінка альтернатив задоволення потреби.
7. Прийняття рішення.
8. Купівля, доставка.
9. Використання товару.
10. Враження, подальші дії споживача.
Для оцінки досвіду взаємодії з товаром необхідно роз�

глянути весь досвід покупця, а не тільки процес пошуку
та купівлю товару. Насправді, етапів більше ніж представ�
лено у списку. Наприклад, етап "Оцінка альтернатив задо�
волення потреби" — це не одноразова дія, а процес, що по�
вторюється декілька разів, це необхідно врахувати. На ри�
сунку 2 зображено як один етап здійснення купівлі може
включати в себе декілька кроків які зробив клієнт.

Наступним кроком у побудові CJM є визначення точок кон�
такту, в яких клієнт взаємодіє з компанією. Найчастіше, в якості
таких точок виступають канали комунікації (рис. 2). Наприк�
лад, на етапі збору інформації такими точками є пошукові сис�
теми, соціальні мережі, спілкування з друзями, колегами тощо.

На кожному етапі клієнт вирішує певну проблему,
шукає відповідь на конкретне запитання. Виявлення таких
запитань дозволить знайти нові можливості для покращен�
ня процесу взаємодії споживача з товаром, підтримувати
його на кожному етапі та зібрати інформацію для розробки
цілей, яких ви хотіли б досягти на кожному етапі (KPI).

Також можливо вказувати додаткову інформацію про по�
купця на кожному з етапів. Такий підхід дозволить виявити ще
більше можливостей покращення взаємодії клієнта з компанією.

Наступним етапом є аналіз наявності проблем, які зава�
жають або можуть завадити клієнту отримати найбільш по�
зитивний досвід спілкування з компанією. Такі проблеми
можуть бути на кожному етапі взаємодії, наприклад:

— Споживачу невідомий ваш бренд.
— Споживач не знає, що ви маєте необхідний йому товар.
— Клієнт не бачить різниці між вашим товаром та това�

ром конкурента.
— Опис продукту незрозумілий для клієнта.
— Очікування під час дзвінку в call�центр займає багато часу.
Проблем, які перешкоджають співпраці клієнта з ком�

панією може бути досить багато, та в кожному випадку вони
можуть відрізнятися, тому їх визначають під час спілкуван�
ня із споживачем.

Важливе значення має визначення показників та збір
даних за цими показниками. Неможливо керувати проце�
сом поведінки споживача, не маючи параметрів та ме�
ханізмів збору даних. При побудові CJM можуть бути ви�
користані наступні показники:

Рис. 1. Структура CJM

Портрет 
споживача 

Етап 1 

Збір інформації 
про товар 

Канали 
комунікації 

Етап 2 

Оцінка 
альтернатив 

Канали 
комунікації 

Етап3 

Прийняття 
рішення 

Канали 
комунікації 

Перешкоди, з 
якими зустрівся 

клієнт

Перешкоди, з 
якими зустрівся 

клієнт

Перешкоди, з 
якими зустрівся 

клієнт 

Етапи 

Цілі 
споживача 

Точки 
контакту 

Досвід 

Проблеми 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201754

— Життєвий цикл споживання товару.
— Охоплення рекламного звернення.
— Відомість бренду.
— Частка ринку.
— Динаміка ринку.
— Метрики SMM та SEO.
— інші.
Одним із заключних кроків при побудові CJM є ви�

значення відповідальних осіб на кожному етапі. Навіть коли
немає можливості безпосередньо впливати на клієнта має
бути співробітник, який контролює процес. Якщо компанія
не має можливості повністю контролювати канали комуні�
кацій, через які споживач отримує інформацію, вона може
проводити моніторинг інформаційного простору, визнача�
ти ставлення до бренду та проводити PR�заходи.

ВИСНОВКИ
Створення CJM систематизує відносини з клієнтами і

допомагає їм надати необхідну підтримку в потрібний час.
Результат від CJM можна побачити не раніше, ніж через
півроку — рік після того, як карта закінчена.

При цьому після первинної оцінки та відтворення CJM
потребує постійного корегування: змінюються потреби
клієнтів, уточнюються їх потреби, вимірюється вплив ка�
налів. Нарешті, компанія постійно вдосконалює продукти і
послуги.

Застосування методу CJM має ряд переваг:
— CJM дозволяє поширити інформацію про реальний

стан справ із споживачами у вашій компанії.
— Допомагає звернути увагу топ�менеджерів на по�

тенційні можливості для зростання.
— Сприяє розробці стратегії розвитку товару або послуги.
— Покращує комунікації всередині компанії.
— Підвищує рівень підготовки персоналу.
— Покращує організаційну культуру вашої компанії.
— Підвищує якість послуги, що сприяє лояльності ва�

ших споживачів.
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Рис. 2. Приклад змісту CJM
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок туристичних послуг Туреччини, увійшов до чис�

ла світових лідерів зі в'їзного туризму. Туреччина є однією
з найбільш відвідуваних країн. Основний прибуток, який
отримує держава — доходи від туризму. В середньому вит�
рати туристів під час перебування в Туреччині на людину
складають 800 доларів; у загальному це означає приплив
валюти в розмірі 3—4 мільярдів доларів.
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KEY PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURISM MARKET IN TURKEY

Розглянуто та проаналізовано стан туристичного ринку Туреччини, виокремлено основні фактори

впливу на його функціонування та запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення економічного зроG

стання. Дослідивши туристичний ринок, можна стверджувати, що попит на туристичні послуги формуєтьG

ся як у країні, так і за її межами, а задовольняється пропозицією, яку створюють та реалізують суб'єкти

національного туристичного ринку. Тому факторами позитивного впливу, що визначають перспективG

ний розвиток туризму, є збільшення інвестицій в інфраструктуру, маркетинг і рекламу, розвиток

внутрішніх ринків, зростання міжрегіонального співробітництва й міжгалузевих партнерств. Туризм у

Туреччині є однією з найбільш динамічних галузей економіки. У Туреччині є все необхідне для проведенG

ня повноцінного відпочинку: тепле море, чисті пляжі, комфортабельні готелі, розважальна інфраструкG

тура, благодатний клімат і красиві місця. Міжнародний туризм не лише збільшує валютні надходження

до країни, але й забезпечує зайнятість населення, а також допомагає раціонально використовувати реG

сурси. Міжнародний туризм розвивається всупереч таким негативним факторам, як політична та еконоG

мічна нестабільність у багатьох частинах світу, посилення тероризму, коливання валютних курсів, неG

стабільні ціни на нафту тощо.

The state of the tourism market in Turkey was examined and analyzed, the main factors affecting its

functioning were highlighted and measures to ensure economic growth were proposed. Having studied the tourist

market, we can state that the demand for tourist services emerges in the domestic market and abroad, and is

satisfied by the supply created and implemented by national tourist market players. Therefore, the positive impact

of the factors that determine the future development of tourism, is increasing investment in infrastructure,

marketing and promotion, development of domestic markets, regional cooperation and interGsectoral partnership

increase. Tourism in Turkey is one of the most dynamic sectors of the economy. In Turkey, there is everything

you need for a good rest: warm sea, clean beaches, comfortable hotels, entertainment infrastructure, good climate

and beautiful places. International tourism not only increases foreign exchange reserves to the country, it provides

employment and helps use resources efficiently. International tourism is growing despite negative factors such

as political and economic instability in many parts of the world, increase in terrorist attacks, currency fluctuations,

unstable oil prices and so on.

Ключові слова: туристичний ринок, туристичні потоки, доходи, витрати, інвестиції, конкуренція, по�
пит, пропозиція.

Key words: tourist market, tourist flows, income, expenses, investment, competition, demand, supply.

За даними Міністерства культури і туризму Туреччини,
у 2016 році відбувся значний спад доходів від туризму, по�
рівнюючи останні 4 роки спостерігається тенденція різкого
падіння: 2014/2013  — 6,2%, 2015/2014 — (�8,3%), 2016/2015
— (�29,0%) [рис. 1]. В I кварталі 2016 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2015 року доходи від туризму Туреч�
чини скоротилися на 16,5%, через значне зниження числа
російських туристів після дипломатичної кризи, а також іно�
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земців після низки нападів терористів�смертників. Протя�
гом перших трьох місяців 2016 року доходи країни від ту�
ризму знизилися до $ 4,07 млрд, за даними турецького інсти�
туту статистики (TUIK) [3].

Аналізуючи число іноземних туристів, що відвідали Ту�
реччину, слід зауважити, що в березні 2016 року кількість
іноземних туристів скоротилася на 13% до 1,65 млн, що
спричинило різке падіння у порівнянні з тим же місяцем 2015
року.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковими дослідженнями розвитку туристичного рин�

ку Туреччини займалися такі вчені, як М. Алієв, Л. Ткачук, П.
Тригуб, Т. Лукіна, В. Сааков, І. Черінка, В. Нелепов, С. Юр�
ченко, О. Юрченко, В. Глибовець, Н. Матвієнко та ін. Досл�
ідження стану туристичного ринку Туреччини, проблем та
перспектив його розвитку, відкриває нові наукові напрям�
ки у теорії та практиці щодо забезпечення економічного
зростання країни.

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Дослідженню розвитку туристичного ринку Туреччини
було присвячено увагу багатьох вчених. Проте в 2016 році
відбулися значні зміни економічного розвитку держави, що
призвели до детального їх розгляду. Усі проблеми, які існу�
ють на державному рівні вимагають пояснення та усунення
задля подальшого економічного розвитку Турецької Неза�
лежної Республіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз економічного розвитку туристич�

ного ринку Туреччини на міжнародній арені.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Туреччина представляє важливий туристичний напрям
світу для виїзного туризму, що стрімко розвивається. Дер�
жавна туристична політика спрямована на подальший роз�
виток як традиційних, так і нових видів туризму в країні,
реалізацію планів, розроблених на довгострокову перспек�
тиву, збереження природних та історико�культурних тури�
стичних об'єктів, залучення уваги іноземних туристів з
пізнавальними, лікувально�оздоровчими, екскурсійними та
іншими цілями, всебічну підтримку й стимулювання розвит�
ку підприємницької активності у сфері туризму, перетво�
рення його в потужний сектор економіки країни й підви�
щення конкурентоспроможності Туреччини на світовому
туристичному ринку. Дослідивши туристичний ринок Ту�
реччини слід відзначити, що у 2016 році провідним туропе�
ратором був Odeon Tours, який належить великій міжна�
родній структурі OTI HOLDING GROUP (в Туреччині), що
володіє компаніями Coral Travel Wezyr Holidays (Польща),
Odeon Tours (Туреччина, Єгипет, Таїланд, ОАЕ, Іспанія, Гре�
ція), Sunmar (Росія), A�Class Travel (Туреччина), Holiday
Market Service (Туреччина), готелями Otium Hotels (Туреч�
чина, Єгипет), Xanadu Resort Hotel (Туреччина) та охорон�
но�консалтинговою компанією OGD Security & Consultancy
(Туреччина) [4; 7].
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Рис. 1. Темпи приросту доходів Туреччини

Джерело: T.C. Kultur ve turizm bakanligi/turizm istatistikler.

32390
34305,9

31464,7

22107,4

6,20%

-8,00%

-29,70%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2013 2014 2015 2016 Роки

П
ок
аз
ни

ки
 з
ро
ст
ан
ня

, т
ис

. $

-35,00%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

П
ок
аз
ни

ки
 з
ро
ст
ан
ня

, %

Джерело: T.C. Kultur ve turizm bakanligi/turizm istatistikler.

Рис. 2. Динаміка доходів Туреччини від туризму за 2013—2016 роки
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Найбільшу частку туристичного потоку до Туреччини
складає Німеччина, проте враховуючи складну політичну
ситуацію, відбувся значний спад туристичного потоку. За
офіційною статистикою Міністерства культури і туризму
Турецької Республіки, загальний туристичний потік в краї�
ну у 2016 році знизився на 10,3%. При цьому туристичний
потік з України до Туреччини зріс на 18,42%. Варто заува�
жити, яку позитивну динаміку показав туристичний потік з
Грузії (28,44%), Ізраїлю (93,71%) та Болгарії (5,97%) (табл.
1).

У I кварталі 2016 року число іноземних туристів в Ту�
реччині скоротилося на 10,3% до 4 млн осіб. Аналізуючи
туристичні потоки, можна стверджувати, що число туристів
з РФ знизилось приблизно на 56%, з Німеччини — скороти�
лося на 12%, число українських туристів у 2016 році порівня�
но з 2015 навпаки зросло на 25% [1].

У квітні 2015 року з РФ до Анталії приїхало 94 тисячі
415 осіб, в 2016 — всього 5 тисяч 237 російських туристів.
За перші чотири місяці 2015 року приїхали 126 тисяч 690
російських туристів, в 2016 році — лише 12 тисяч 39 осіб.
Загалом, у першому кварталі 2016 року, кількість при�
буттів іноземців до країни впала на 10,3%, або до 4,1 млн
осіб. Через це Туреччина втратила 16,5% прибутку в цій
галузі.

З метою збереження достатнього рівня розвитку тури�
стичної галузі на території країни, держава Туреччини, зни�
зила ціну на квитки (середня ціна на квитки з України до
Туреччини впала зі 180 до 150 доларів) через введення суб�
сидій, які виплачують 6 тисяч доларів за кожен чартерний
рейс. Водночас кількість туристів з України, залучених низь�
кими цінами, збільшилося на 100%, до 200 тисяч осіб по�
рівняно з 2015 роком.

Вагомий відтік туристів значно вплинув на здешевлен�
ня цін у готелях майже на третину. У квітні 2016 року відпо�
чивальників виявилося на 28% менше, ніж у тому ж місяці
попереднього року. Загальна кількість курортників стано�
вила 1,75 млн осіб, що за даними Міністерства туризму краї�

ни, спричинило найвиразніший спад, починаючи з травня
1999 року. Значне здешевлення цін на туристичні послуги
вплинуло на кількість українських туристів, які відвідали
Туреччину в серпні 2016 року, їх потік зріс до 171,716 тисяч
осіб, що перевищує показники серпня 2015 року на 65% (за
даними Міністерства культури і туризму Турецької Респуб�
ліки). Аналізуючи період січень — серпень 2016 року, Анта�
лію відвідало 431 тисяч українців, Стамбул — 194 тисяч ту�
ристів, Мугла — 79 тисяч туристів. Приріст на цих курор�
тах становив 88% і 10% [5].

Слід зазначити, що через проблеми з безпекою, турис�
тичний сектор країни перебуває в складній ситуації.
Кількість іноземних туристів впало в рази, через постійні
теракти на курортах і в мегаполісах. Стан місцевої турис�
тичної індустрії — джерела стабільного надходження ва�
лютної виручки — підкреслює загальний тренд потраплян�
ня турецької економіки в зону високих політичних ризиків.
Країна втратила в туристичній сфері $ 15 млрд та прогно�
зується, що збитки в цьому секторі будуть тільки зростати.
В 2016 році Туреччина не долічується 9,5 млн зарубіжних
гостей, що означає прямі втрати в $ 10 млрд.

Досліджуючи туристичний ринок Туреччини слід
відмітити вагомий вплив ключових макроекономічних фак�
торів, одним з яких є геополітичний фактор. Через міждер�
жавний конфлікт, викликаний інцидентом зі збитим над по�
вітряним простором Туреччини російським військовим літа�
ком, уряд РФ запровадив економічні санкції проти Туреч�
чини, зокрема заборону на продаж авіаквитків та путівок
на турецькі курорти, що поставило під загрозу туристич�
ний сезон 2016 року [9].

Один із ключових аспектів, що впливає на розвиток ту�
ристичного ринку Туреччини є економічний фактор. Галу�
зеву структуру турецької економіки складають сфера по�
слуг — 66,5%, промисловість — 24,7% і сільське господар�
ство — 9,2%. Динамічно розвинутою галуззю турецької еко�
номіки вважається туризм. Проте зниження туристичного
потоку та підвищення податків з боку уряду призвело до
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Рис. 3. Кількість в'їзних іноземних туристів до Туреччини 2003—2016

Джерело: T.C. Kultur ve turizm bakanligi/turizm istatistikler.

Таблиця 1. Частка країн у туристичних потоках в Туреччину

№ Держава Роки Доля в турпотоці, % Зміни, % 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

1 Німеччина 466059 548083 483790 10,71 12,1 12 17,6 -11,73
2 Грузія 325514 336883 432703 7,48 7,44 11 3,49 28,44
3 Болгарія 297886 315502 334324 6,85 6,96 8 5,91 5,97 
4 Велика Британія 126529 144770 136910 2,91 3,2 3 14,42 -5,43 
5 Греція 171051 150491 125027 3,93 3,32 3 -12,02 -16,92
6 Азербайджан 124717 126886 105559 2,87 2,8 3 1,74 -16,81 
7 Україна 80662 75332 89206 1,85 1,66 2 -6,61 18,42
8 Голландія 95022 90523 88096 2,18 2 2 -4,73 -2,68 
9 ОАЕ 85512 93978 87234 1,97 2,07 2 9,9 -7,18 
10 Франція 106054 93506 83422 2,44 2,06 2 -11,83 -10,78
11 Ізраїль 25158 21078 40831 0,58 0,47 1 -16,22 93,71
12 Росія 207873 150840 66127 4,78 3,33 1,63 -27,44 -56,16

Джерело: Міністерство культури і туризму Туреччини.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201758

погіршення економічної й фінансової ситуації через зни�
ження персонального доходу [6].

Соціально�демографічний фактор відіграє важливу роль
у розвитку туризму Туреччини. За останній рік чисельність
населення зменшилась через постійні теракти, як штучні
(здійснені смертниками), так і спеціальні з боку "Ісламістсь�
кої держави". В Анкарі та Стамбулі в 2016 р. сталося понад
10 вибухів, а в східній частині країни практично щотижня
відбувались атаки, жертвами яких стали мирні жителі та
поліцейські [5].

Культурний фактор пояснює поведінку турків, які пра�
цюють в сфері туризму. Значне зменшення доходів дуже
вплинуло на їх поводження з клієнтами. Нав'язуючи не�
потрібні туристам екскурсії, персонал своєю поведінкою
почав відлякувати клієнтів, які завжди вважали їх гостин�
ними.

Геополітичний фактор — ключовий фактор, через який
відбулися значні зміни в економіці держави. Він зачепив за
собою низку інших факторів, які пов'язані між собою од�
нією глобальною ситуацією — міждержавний конфлікт між
Туреччиною та РФ. Отже, стабільна політична обстановка
в країні — необхідна умова функціонування туристичної
індустрії.

На розвиток ринку туристичних послуг в Туреччині
впливають внутрішні фактори, які напряму залежать від
зовнішніх факторів. До них відносять процеси попиту й
пропозиції, зростання ролі сегментації ринку, зростання
ролі ЗМІ й зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз) у
просуванні, рекламі й реалізації турпродуктів, зростан�
ня ролі фахівців у туризмі (збільшення чисельності прац�
івників, розвитку професійно�кваліфікованої структури
і т.д.).

Взаємодія внутрішніх та зовнішніх факторів формує
кон'юнктуру ринку та створює середовище бізнесу, що впли�
ває на попит (його обсяг, структуру, еластичність), який
забезпечується діяльністю національної індустрії туризму
зі створення відповідного, кон'юнктурі, туристичного про�
дукту.

У першому півріччі 2016 року, ряд іноземних інвесторів
в декількох сферах покинули Туреччину. Британська ком�
панія роздрібної торгівлі Tesco продала мережу супермар�
кетів Kipa в Туреччині. Рішення згорнути діяльність на ту�
рецькому ринку прийняла австрійська компанія OMV, яка
займалася збутом нафтопродуктів. Норвезька Statkraft ви�
ставила на продаж належну їй гідроелектростанцію в ту�
рецькому Сіірті [2; 6].

Політичний вплив значно відобразився на прямих іно�
земних інвестиціях. Після "тріумфального" твердження вла�
ди Ердогана в середині липня 2016 року, догляд європейсь�
кого капіталу став схожий на відверту втечу. Не в силах ут�
римати інвестора зі Старого Світу, турецький уряд звернув
увагу на Близький Схід. Якщо точніше, в регіон Перської
затоки, де у Анкари міцніють зв'язки з тамтешніми арабсь�
кими монархіями. Така політика "заміщення інвестора" ча�
стково компенсує втечу європейського капіталу. Наприк�
лад, зареєстрована в ОАЕ компанія Akzirve Gayrіmenku пла�
нує вкласти в турецьку нерухомість $ 500 млн Арабські парт�
нери готові забезпечити замовленнями турецький будівель�
ний сектор. Однак масштаби і обсяги арабських капіталов�
кладень — обмежені, вони лише на нетривалий час можуть
вгамувати інвестиційний голод Туреччини, якщо, звичайно,
західний інвестор надовго відмовить турецьким партнерам
у своїй прихильності [2,5].

Відомі випадки "інвестиційної стриманості" і з боку
азіатського бізнесу, що втрачає довіру до турецької еконо�
міки через підвищених внутрішньо� і зовнішньополітичних
ризиків. Раніше повідомлялося, що великий японський інве�
стор, який мав плани вкластися в мережу готелів на тери�
торії Туреччини, відмовився від цієї ідеї. За даними самих
турецьких джерел, таке рішення неназваний інвестор з краї�
ни сонця, що сходить, прийняв на увазі попадання Туреч�
чини в список мішеней для ісламського екстремізму.

Доходи в країні дуже важливі для зниження дефіциту
платіжного балансу. Туреччина залишається вкрай залеж�
ною від припливу іноземних інвестицій на свій ринок, вели�
ка частина всіх її операцій фінансується за рахунок залу�
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Рис. 4. Динаміка пасажиропотоків чартерних рейсів

Джерело: Міністерство культури і туризму Туреччини.
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Рис. 5. Динаміка пасажиропотоків регулярних рейсів

Джерело: Міністерство культури і туризму Туреччини.
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ченого ззовні капіталу. Обсяг прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) в Туреччину за підсумками 2015 року склав $ 16,5 млрд.
За період з січня по травень 2016 року приплив іноземного
капіталу склав $ 15,8 млрд, з яких тільки $ 2,3 млрд були
прямими іноземними інвестиціями. Це в два рази менше, ніж
за аналогічний період роком раніше. Зарубіжний інвестор
все частіше утримується від участі в довгострокових проек�
тах в Туреччині, вважаючи за краще працювати на корот�
костроковій дистанції. Найчастіше, обмежуватися грою на
турецькому фондовому ринку, не більше того [3].

Дефіцит надходження зовнішнього капіталу веде до
зростання показника кредитного дефолтного свопу, а з ним
і підвищує ризик нездатності турецького уряду розплачу�
ватися за своїми боргами. Цей індикатор в жовтні набли�
зився до досить небезпечної межі. Як відзначають експер�
ти, це негайно призвело до негативних оцінок з боку міжна�
родних рейтингових агентств. Standard & Poor's і Moody's
знизили суверенний кредитний рейтинг Туреччини до не�
інвестиційних рівнів.

Останнім часом рішення Федеральної резервної си�
стеми про збільшення процентної ставки, а також ре�
зультати президентських виборів в США вплинули на
ринки, що розвиваються і стали причиною зростання
курсу валют в Туреччині. Це зростання вплинуло і на ту�
ристичний сектор. Зростання валют по відношенню до
турецької ліри може послужити збільшення попиту на
Туреччину як напрямок для відпочинку для іноземних

туристів. Переговори і зустрічі, проведені президентом
Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом з президентом
РФ Володимиром Путіним, дали результати, які пози�
тивно позначилися на туристичному секторі. Згідно з
інформацією, що надходить від працівників сектору,
відновлення відносин Туреччини та Росії оживило сек�
тор туризму. У 2017�му році, згідно з прогнозами, Ту�
реччину відвідають 3.5 — 4 мільйони російських туристів.
Прогноз зростання ВВП Туреччини на 2017 рік в 4,4%
міцно прив'язаний до стабільного притоку іноземних
інвестицій, стає очевидно, що цей прогноз доведеться пе�
реглядати в бік зниження, бо відтік європейського капі�
талу з турецького ринку приймає все більш масштабний
вигляд. Це позначається і на вартості національної ва�
люти. Турецька ліра в жовтні оновила історичні мініму�
ми, закріпившись на рівні вище 3,1 ліри за долар США.
(В лютому 25.02 2017 — 3,61 ліри за долар США.) Пара�
лельно прибутковість облігацій зросла до найвищого
рівня з липня, коли в країні придушили спробу держпе�
ревороту [1; 3].

Не зважаючи на значне скорочення ринку, туризм
залишається в Туреччині важливою статтею державних
доходів. Він становить 6% ВВП і забезпечує робочими
місцями понад 8% жителів країни. У 2016 році, за різни�
ми оцінками, туристичний потік скоротився майже на
5,3—7,6 мільйона людей, що завдало збитків на 6,2—8,9
мільярда доларів [1].
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ВИСНОВКИ
Туреччина представляє важливий туристичний на�

прям світу для виїзного туризму, що стрімко розви�
вається. Державна туристична політика спрямована на
подальший розвиток як традиційних, так і нових видів
туризму в країні, реалізацію планів, розроблених на
довгострокову перспективу, збереження природних та
історико�культурних туристичних об'єктів, залучення
уваги іноземних туристів з пізнавальними, лікуваль�
но�оздоровчими, екскурсійними та іншими цілями,
всебічну підтримку й стимулювання розвитку підприє�
мницької активності у сфері туризму, перетворення
його в потужний сектор економіки країни й підвищен�
ня конкурентоспроможності Туреччини на світовому
туристичному ринку. Головною проблемою перспек�
тивного функціонування ринку туристичних послуг в
Туреччині в 2016 році — нестабільна політична ситуа�
ція в країні. Геополітичний фактор потягнув за собою
низку інших факторів (економічні, соціально�демог�
рафічні, культурні, міжнародні), які пов'язані між со�
бою однією глобальною ситуацією — міждержавний
конфлікт між Туреччиною та РФ. Стабільна політич�
на обстановка в країні — необхідна умова функціону�
вання туристичної індустрії.

Факторами позитивного впливу, що визначають
розвиток туризму, є збільшення інвестицій в інфраст�
руктуру, маркетинг і реклама, розвиток внутрішніх
ринків, зростання міжрегіонального співробітництва й
міжгалузевих партнерств. Туреччина має всі передумо�
ви для розвитку туризму як сфери обслуговування.
Основний прибуток, який отримує держава — доходи
від туризму. І для того, щоб відновити економіку тури�
стичного ринку в Туреччині, необхідно в першу чергу
налагодити політичну ситуацію в країні та посилити
заходи безпеки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально�економічні процеси, які відбуваються у

сучасному суспільстві не можливі без управління, яке є
важливим чинником для забезпечення якісного функ�
ціонування державної влади та органів місцевого само�
врядування. Забезпечити належний рівень управління
допомагає документування. Саме від правильної орган�
ізації роботи з документами залежить якість та ефек�
тивність роботи будь�якої структури.

За допомогою документа інформація зберігається і
передається у часі і в просторі, а тому, з цієї точки зору,
документи можуть розглядатися як один із інструментів
пізнання дійсності. Сучасний діловий світ важко собі
уявити без потужних потоків інформації, що циркулює
різними напрямками і оформлена найчастіше докумен�
тально. Переважна більшість дій здійснюється службов�
цями в процесі управління шляхом створення і викори�
стання різноманітних документів [1, с. 313], тому ви�
вчення діловодства як складної управлінської діяльності
стає надзвичайно актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням вивчення діловодства в Україні, періоду

його становлення та розвитку присвячені праці нау�
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Для удосконаленої роботи будьGякої діяльності суспільства, необхідна належна система управління.
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For improved operation of any society, requires appropriate management system. It requires proper

organization, which is manifested in the consistent and systematic documentation. It records management as

part of management provides effective business management. This article is devoted to coverage of necessary

documentation for his role in the activities of any structure. The work addressed such key terms as "document",
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regulatory support record keeping processes under current conditions in Ukraine.

Ключові слова: діловодство, документ, документування, управління, документообіг, документаційне за�
безпечення, нормативно�правова база діловодства.

Key words: paperwork, document, documenting, management, circulation of documents, documentation providing,
normatively�legal base of paperwork.

ковців різних сфер. Зокрема з точки зору юриспруденції
діловодство досліджували Єрух А.М., Козьяков Ю.М.,
Марченко В.М., Ожегова Г.І., Фурса С.Я., Фурса Є.І.,
Чижмарь К.І., Ілюшенко М.П., Бондирєва Г.М. Дослід�
женням історії діловодства присвячені роботи М.Л. Маг�
ницького, В.М. Вельдбрехта, М.В. Варадінова, М.І. Ба�
сакова, В.А. Кудряєва, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкіна,
Т.О. Бикова, В.А. Співака, Є.О. Плешкевича. Саме в них
розглядався аналіз організації процесів роботи з доку�
ментами та способів документування управлінської
інформації протягом історичних періодів.

Серед науковців, що у своїх працях розглядають
питання історичного досвіду діловодства та регулю�
вання відносин у цій сфері діяльності, можна відзначити
С.Г. Кулешова, В.В. Бездрабко, О.М. Загорецьку, О.В. Ло�
зу та інших. Як складова частину управлінської ді�
яльності діловодство розглядалось Я.З. Лівшинцем,
В.А. Цикуліном.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення діловодства як скла�

дової управлінської діяльності та необхідності доку�
ментаційного забезпечення в роботі будь�якої струк�
тури.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "документ" є базовим поняттям у діло�

водстві. Походить цей термін від латинського слова
"document" — свідоцтво, свідчення, посвідчення, дже�
рело. Одне із офіційних визначень даного терміну на�
водиться в Національному стандарті України "Діловод�
ство й архівна справа. Терміни та визначення понять"
(ДСТУ 2732:2004) [2], який встановлює терміни та виз�
начення понять у сфері діловодства та архівної справи.
Документ визначається як інформація, зафіксована на
матеріальному носії, основною функцією якого є збер�
ігати та передавати її в часі та просторі.

Розглядаючи документи як форму відображення
діяльності об'єктів та їх суб'єктів, можна виявити знач�
ну кількість систем документації, взаємопов'язаних та
підпорядкованих [3, с. 17].

У свою чергу, діловодство визначається у ДСТУ
2732:2004 як сукупність процесів, що забезпечують до�
кументування управлінської інформації та організуван�
ня роботи зі службовими документами. Отже, не�
від'ємними складовими діловодства є документування
та організація роботи з документами. Документування
є процесом створення та оформлення документа. До�
кументування управлінської інформації полягає у ство�
рюванні службових документів, змістом яких є управ�
лінська інформація.

Передумови розвитку документознавства почали
складатися ще в ХІХ столiттi, в першiй половинi ХХ ст.
з розвитком масштабного машинного виробництва у
промисловому сегментi, успiшнi дослiди рацiоналiзацiї
сiльського господарства, поглиблення спецiалiзацiї
торгiвлi, механiзацiя транспорту, масовi мiграцiйнi про�
цеси, у т. ч. й урбанiзацiя, демографiчний вибух (1860—
1914 рр.). Через новi види завдань, якi постали перед
державою, ускладнюються управлiнськi механiзми, про�
цеси, розширюється бюрократичний апарат, що вiдiграє
важливу роль у забезпеченнi повсякденної дiяльностi
влади.

Український дослідник В.Т. Савицький [4] розгля�
нув у якій мірі російська періодизація та зміст історії
діловодства стосуються історії української держав�
ності, а отже й історії діловодства в Україні. Окремі ча�
стини сучасної території України в різні історичні пе�
ріоди входили не лише до складу Росії та СРСР, але й
інших держав, а на певних етапах історичного розвитку
Україна мала власну державність. На деякі регіони Ук�
раїни приказне, колезьке та міністерське діловодство
або поширювалося частково, або не поширювалося й
поширюватися не могло через те, що території в ці пе�
ріоди не входили до складу Росії.

Система російського приказного діловодства, що
існувала з середини ХV ст. до початку ХVІІІ ст., могла
поширюватися лише на Лівобережну Україну й лише з
другої половини ХVІІ ст. Територія поширення систе�
ми колезького діловодства (1717—1802 pp.) обмежува�
лася тільки землями Лівобережної України. Що ж до
міністерської системи діловодства (1802—1917 pp.), то
вона існувала на 9/10 території України (Слобідській,
Лівобережній та Правобережній Україні, Волині,
Півдні), що входила у цей період до Російської імперії,
не маючи поширення на Східну Галичину, Закарпаття й
Північну Буковину, що перебували у складі Австро�
Угорщини. Саме тому, В.Т. Савицький вважає, що ро�
сійська періодизація не може домінувати в історії діло�
водства України, а отже, має бути українська періоди�
зація, яка б відповідала історії України, при цьому не�
обхідним є застосування такого підходу, який би давав
можливість мати комплексне уявлення про діловодство
як систему, що у відповідні періоди забезпечує успішне
функціонування системи управління.

Пізніше Ю.І. Палехою та Н.О. Леміш було висвіт�
лено системне узагальнююче дослідження історії ви�
никнення документування та діловодства з давніх часів
і закінчуючи сьогоденням у взаємозв'язку з історією

державності спочатку первісних держав, а потім Русі
й України. При цьому автори намагались відштовхува�
тися від тих систем державного управління, що істо�
рично складалися як етапи зародження, становлення
й розвитку державотворчих процесів, у тому числі й
на українських територіях, які у різні історичні періо�
ди знаходилися в складі інших держав. Авторами було
запропоновано 10 основних періодів становлення й
розвитку діловодних процесів, орієнтиром на виокрем�
лення яких слід вважати зміни чи реформи державно�
го устрою [5].

Діловодство в сучасному суспільстві включає такі
поняття, як:

— документування — запис за встановленими фор�
мами управлінських рішень та дій у цілях їх закріплен�
ня та передачі;

— документообіг — рух документів в організації з
моменту їх отримання чи утворення до завершення ви�
конання чи відправки;

— справа — сукупність документів чи документ, що
відноситься до певного питання чи галузі діяльності
організації;

— документ — інформація, що записана на любому
матеріалі, що видана чи отримана будь�якою фізичною
чи юридичною особою, у любій організації для викори�
стання у своїй діяльності;

— єдина державна система діловодства (ЄДСД) —
це наукововпорядкований комплекс основних поло�
жень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують
процеси діловодства;

— класифікація документів — це поділ документів
на класи за узагальненими ознаками подібність та
відмінності.

— нормативно�методична база діловодства — це
сукупність законів, нормативних актів і методичних до�
кументів, що регламентують технологію створення, об�
робки, зберігання й використання документів у діяль�
ності установи.

Основними цілями діловодства є: а) забезпечення
ефективного процесу управління; б) утворення доку�
ментів; в) зберігання доступу до документів.

Особливості сучасного діловодства полягають, у
широкому застосуванні комп'ютерних систем оброблен�
ня та друкування документів, необхідності дотримання
вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впро�
вадження раціональних прийомів роботи.

Дотримання стандартів з діловодства сприяє вста�
новленню чіткого організаційно�технічного порядку,
викоріненню бюрократизму та тяганини. Опанування
прийомів раціональної роботи з документами дає змо�
гу скоротити час на їх складання, опрацювання та по�
шук, організовувати чіткий контроль за проходженням
та виконанням документів. Правильно підготовлений та
належним чином оформлений документ — це свідчення
культури виконавця. Значення діловодства як однієї зі
сфер управлінської діяльності визначає ряд чинників,
перш за все його універсальність. Основу інформацій�
ної сфери будь�якого підприємства, організації склада�
ють традиційні машинописні, рукописні, друковані до�
кументи. Інформація, яку вони містять, може бути ви�
користана (зафіксована, опрацьована, систематизова�
на, передана) тільки внаслідок здійснення ряду діловод�
них операцій управлінської праці.

Організація діловодства впливає на оперативність,
економність, надійність функціонування апарату управ�
ління, організацію і культуру праці працівників. За умо�
ви раціонально організованого діловодного процесу
фахівці і керівники звільняються від невластивих для них
операцій. Внаслідок цього підвищується ефективність
праці, скорочуються витрати, пов'язані з функціонуван�
ням апарату управління.

Діловодство здійснюють органи виконавчої, зако�
нодавчої влади, установи, підприємства, організації, які
ведуть документацію і листування між собою держав�
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ною мовою. У місцях, де більшість населення становлять
громадяни, які належать до національних меншин, у
внутрішньому діловодстві може використовуватися по�
ряд з державною мовою мова відповідної національної
меншини. Розподіл праці в управлінні зумовлює на�
явність відособлених видів діяльності — функцій управ�
ління. У процесі виконання кожної з них створюють
систему документації. Система документації — це взає�
мопов'язані і взаємозумовлені документи, які відобра�
жають результати документування, здійснюваного на
основі правових норм (способів), форм в процесі реалі�
зації функцій державних, суспільних систем управлін�
ня.

Документаційне забезпечення — одна з найважли�
віших сфер діяльності кожного суб'єкта господарюван�
ня. Законодавство України регламентує загальні прин�
ципи організації документаційного забезпечення
діяльності як юридичних, так і фізичних осіб. Норма�
тивно�правові та методичні документи регламентують
конкретні питання документування та організації діло�
водства у певній галузі або сфері людської діяльності.
В сучасних умовах в Україні діє близько 94 законодав�
чих, нормативно�правових та методичних документи з
питань організації діловодно�інформаційного забезпе�
чення діяльності підприємств та організацій, які видані
центральними органами державної влади і розповсюд�
жуються на діловодні та документно�інформаційні
процеси всіх підприємств та організацій в Україні не�
залежно від їх форми власності та підпорядкування.
Для зручності аналізу складу нормативно�правових
документів вони були поділені на такі групи: загальні
питання діловодства; архівне зберігання документів;
автоматизація діловодства; інструкції з діловодства;
діловодство за зверненнями громадян; робота з таєм�
ними та документами для службового користування;
стандартизація у діловодстві; пересилання документів
[6].

Діловодство як функція управління не може існува�
ти без належної нормативно�правової бази, тобто су�
купності законів, нормативних, правових актів та мето�
дичних документів, які регламентують технологію ство�
рення, обробки, зберігання та використання документів.
Нормативно�правовою базою діловодства в Україні є:
Конституція України; Закони України; нормативно�пра�
вові акти Президента України, Кабінету Міністрів Ук�
раїни, центральних та місцевих органів виконавчої вла�
ди. Нормативно�методична база діловодства включає:
1. Законодавчі акти України в сфері інформації, доку�
ментації та документування. 2. Укази та розпоряджен�
ня Президента України, постанови та розпорядження
уряду України, які регламентують питання докумен�
тального забезпечення управління в Україні. 3. Норма�
тивно�правові акти органів виконавчої влади (мініс�
терств, відомств, комітетів) як загальногалузевого, так
і відомчого характеру. 4. Правові акти нормативного та
інструктивного характеру. 5. Методичні документи з
діловодства закладів, організацій, підприємств. 6. Дер�
жавні стандарти на документацію. 7. Уніфіковані сис�
теми документів. 8. Класифікатори техніко�економічної
і соціальної інформації [7, с. 11]. Крім того, до норма�
тивно�правових документів відносять державні стандар�
ти, однак, враховуючи їхню специфку, аналіз держав�
них стандартів з документознавства, діловодства та
інформаційної діяльності розглядатиметься в інших
роботах автора.

ВИСНОВКИ
Сьогодні розвиток суспільства характеризується

необхідністю посилення ролі управління, одним із
важливих напрямів оптимізації якого є використання
управлінської документації. Документ є невід'ємною
складовою в організації роботи будь�якої системи уп�
равління. На сьогодні зростає роль управлінської до�
кументації, яка виступає як необхідний елемент внутр�

ішньої організації будь�якої установи, підприємства та
забезпечує взаємодію їх підрозділів.

Тому управлінська документація є важливим інстру�
ментом впливу на процеси та результати діяльності, а
також одним із визначальних чинників забезпечення
функцій управління.

Система управлінської документації складається із
сукупності документів, які використовують в процесі
документаційного забезпечення управління. Для забез�
печення ефективної роботи органів управління необ�
хідно, щоб документи були оформлені за певними прави�
лами та мали обов'язкові реквізити, розташовані у пев�
ному порядку, лише за такої умови вони будуть запо�
рукою ефективної діяльності органів управління. Прак�
тичне значення управлінських документів є запорукою
раціонального використання їх в установах та підприє�
мствах, що підвищує ефективність управлінської діяль�
ності. Документування управлінської діяльності — уза�
гальнене системне явище, вияв вищої потреби об'єкта
управління та необхідний елемент управлінського про�
цесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Нині сектор небанківських елементів в Україні є

дуже малим, але вони можуть зайняти свою нішу, нада�
ючи послуги, не характерні для сучасних українських
банків. Серед небанківських фінансових інститутів слід
відмітити кредитні спілки, що є інструментом для розв�
'язування соціальних і фінансових проблем тих кате�
горій населення, які найбільше цього потребують. Рух
кредитної кооперації є важливою складовою соціаль�
ної економіки, оскільки сприяє самоорганізації людей і
становленню громадського суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок до розробки питань щодо розвитку

діяльності кредитних спілок зробили у своїх працях
провідні вітчизняні та закордонні вчені — правознавці
та економісти: М. Бедринець, К. Вахітов, А. Викулін,
Я. Гаєцька�Колотило, В. Гончаренко, П. Козинець, Р. Ко�
цовська, О. Луцишин, А. Оленчик, С. Рік, Л. Розанова,
Р. Рудаков, А. Сушкевич, А. Тавасієв, Г. Тосунян, М. Ту�
ган�Барановський, С. Хорунжий, О. Шишута, М. Шкляр
та інші, які звертали увагу на організаційно�економічні
питання кредитних спілок, історичні аспекти кредитно�
кооперативного руху, проводили наукові дослідження
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щодо порівняльного аналізу кредитно�кооперативних
систем інших країн та особливої ролі кредитної спілки
на фінансовому ринку.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Досягнення поставленої мети статті потребує вирі�
шити наступні завдання: розкрити сутність кредитних
спілок, правові засади їх діяльності; вивчити та оцінити
світовий тенденції розвитку таких інститутів; проана�
лізувати конкуренцію на світовому ринку кредитних
спілок.

ЦІЛЯМИ СТАТТІ
У світовій практиці регулювання діяльності кредит�

них установ існує багато методик оцінки їх фінансово�
го стану та управління капіталом. Метою статті є вив�
чення цих методик, які застосовуються в різних еконо�
мічних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ідея створення кредитних спілок, яка виникла в ре�
зультаті діяльності кооперативів на початку 19 століття
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в Європі, була проста: люди могли об'єднати свої кош�
ти, щоб видавати один одному позики. Першим з таких
кооперативів був кооператив, який займається торгів�
лею, створений в 1844 році групою робітників у місті
Рочдейл (Англія). В цьому ж році в Німеччині Віктор А.
Губер почав розвивати і поширювати одну з ранніх євро�
пейських теорій створення кооперативів [1].

Герман Шульце�Деліч і Фредерік Райффайзен за�
снували перші кредитні спілки в Німеччині, коли країна
переживала важкі економічні часи в період голоду і не�
врожаю в 1846—1847 роках. Шульце, а після нього Деліч
заснував перший "народний банк" у 1852 році для кре�
дитування підприємців. У 1849 році Райффайзен ство�
рив кредитне товариство в місті Флеммеррсфелд (Німеч�
чина), яке існувало за рахунок благодійності заможних
панів. Кредитні товариства в Німеччині та подібні інсти�
тути, створені Луїджі Лузатто в Італії, були прототи�
пами великих кооперативних банків, які поширені за�
раз в Європі.

На початкових етапах своєї діяльності кредитні ко�
оперативи характеризувались незначними обсягами ак�
тивів. Початковий капітал кооперативу Г. Шульце�Де�
ліча становив 140 доларів, а щомісячні внески були вста�
новлені у розмірі 5 центів. Саме через незначні обсяги
активів, кооперативи надавали позики лише для купівлі
товарів першої необхідності [2, с. 362]. Невдовзі після
зародження в Німеччині кооперативний рух поширив�
ся у всій Європі, а згодом і в Північній Америці.

Кредитні спілки у світі характеризуються такими оз�
наками [3, с. 35]:

1. Кредитна спілка завжди створюється і діє на базі
певної монолітної спільноти людей, які об'єднані відпо�
відно до їх інтересів, спільної діяльності або компакт�
ного місця проживання. Така спільнота виступає в
якості поля членства для своєї кредитної спілки. 2. Кре�
дитні спілки надають послуги лише своїм членам. Та�
ким чином, на відміну від суб'єктів підприємницької
діяльності в кредитній спілці члени одночасно виступа�
ють в якості власників та клієнтів. 3. В кредитній спілці
немає засновників та статутного фонду. 4. Кожний член
спілки, незалежно від розміру його вкладів, має право
1 голосу в питаннях управління кредитною спілкою.
5. Управління кредитною спілкою здійснюється відпов�
ідно до принципів демократичного самоуправління.

Кредитні спілки займають значне місце у провідних
економіках світу. На противагу цьому, стан українсь�
ких кредитних спілок потребує змін. В ракурсі цієї
трансформації буде корисно розглянути досвід зару�
біжних країн, а саме країн Північної Америки та Євро�
пи. І зважаючи на їх останні здобутки, сформувати шля�
хи покращення української ситуації.

Перші роки становлення та розвитку кредитних
спілок у незалежній Україні були дуже складними та
супроводжувалися шаленою інфляцією та скандалами.
Незважаючи на це кредитні спілки змогли вистояти. І
тільки 22 січня 2002 р. набрав чинності закон "Про кре�
дитні спілки". 11 грудня 2002 р. за Указом Президента
України створено Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України. З 2004 р. в Україні
запроваджують нормативне регулювання кредитних
спілок і державний контроль за виконанням статутних
вимог та норм законів [4, с. 122—128].

Відповідно до Закону України "Про кредитні
спілки", кредитна спілка — це неприбуткова організа�
ція, заснована фізичними особами, професійними
спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кре�
дитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єдна�
них грошових внесків членів кредитної спілки [5].

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких
основних принципах: добровільність вступу до кредит�
ної спілки та вільний вихід з неї. Виключення з кредит�
ної спілки здійснюється у разі порушення членом кре�
дитної спілки її статуту; рівноправність членів кредит�

ної спілки. Всі члени кредитної спілки мають рівні пра�
ва, зокрема і під час голосування на загальних зборах,
незалежно від розміру пайового внеску [6, с. 670].

Головною проблемою функціонування кредитних
спілок в Україні є недосконалість законодавчо�норма�
тивного середовища й закріплення кооперативної при�
роди кредитних спілок, зокрема значна обмеженість
можливостей кредитних спілок у наданні фінансових
послуг їх членам та юридичним особам. Оптимальним
розв'язанням цієї проблеми є внесення змін до норма�
тивно�правових актів, які регламентують діяльність ко�
оперативних неприбуткових товариств та кредитних
спілок. Для того, щоб усунути вказані недоліки потрібно
дослідити зарубіжний досвід. Таким прикладом можуть
стати США та країни Європи.

Діяльність кредитних спілок у США регулюється
Федеральним законом про кредитні спілки, який діє з
1934 року. Ціль цього закону полягає в тому, щоб зро�
бити кредит доступним і забезпечити ріст економіки
через національну систему некомерційних організацій
— кредитних спілок. Відповідно до цього Закону, фе�
деральна кредитна спілка — це кооперативне об'єднан�
ня, організовано відповідно до положень закону з ме�
тою сприяння ощадливості серед своїх членів та ство�
рення джерела кредиту для виробничих цілей [7].

Цей Закон періодично виправляється для того, щоб
розвиватися і відповідати сучасним економічним умо�
вам на ринку кредитних спілок. Федеральним кредит�
ним спілкам дозволяється здійснювати безліч послуг,
для задоволення потреб їх учасників, а також вони
звільнені від оподаткування.

Важливою установою у регулюванні діяльності кре�
дитних спілок США є Національна асоціація Федераль�
них кредитних спілок (NAFCU). Вона є американською
торговою організацією, яка представляє інтереси націо�
нальних кредитних спілок. У цьому напрямі вона про�
водить дослідження проблем, які стосуються діяльності
кредитних спілок і дає свідчення перед Конгресом Спо�
лучених Штатів [8].

Другою важливою установою є Національна асо�
ціація кредитних спілок (CUNA) — національна торго�
ва асоціація і для держави, і для кредитних спілок США.
Вона забезпечує членів кредитних спілок з торговель�
ної асоціації послугами, такими як лобіювання, норма�
тивно�роз'яснювальної роботи, професійного розвит�
ку та професійного�сервісними послугами.

Національна асоціація кредитних спілок здійснює:
[9] представляє інтереси кредитних спілок перед аме�
риканським урядом, включаючи Конгрес і федеральні
контрольні органи; організовує і зосереджує політичні
зусилля кредитних спілок; забезпечує навчання та на�
вчальні ресурси для розвитку персоналу кредитних
спілок; забезпечує різні форуми для кредитних спілок;
забезпечує доступ до кооперативних продуктів і послуг.

Законодавство щодо кредитних спілок в Європі роз�
глянемо на прикладі Німеччини, як першій країні в якій
з'явилися кредитні спілки. Але ні спеціальної окремої
державної установи, яка б регулювала їх діяльність, ні
окремого закону в країні немає. Крім того, поняття "кре�
дитної спілки" відсутнє, замість них у країні на закон�
них засадах діють кооперативні банки.

Як зареєстровані кооперативи, кооперативні банки
регулюються Законом про кооперативні товариства
(GenG), деякими спеціальними розділами Торгового
кодексу (HGB) і Закону про неплатоспроможність. Як
банки, кооперативні банки регулюються Законом про
банківську діяльність (Закон про банки) (KWG). Визна�
чення кооперативного банку у цьому законі тотожне по�
няттю "кредитної організації". Кредитна організація — це
підприємство, яке займається банківською діяльність на
комерційній основі [10].

З німецької точки зору, кооператив являє собою
особливий тип організації бізнесу з власними правови�
ми основами. Він має двоїсту природу, що складається
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з кооперативної групи і кооперативного підприємства.
Обидва вони пов'язані метою просування свої учасників.
[11]. Незважаючи на все, німецькі кооперативні банки є
сучасними регіональними банками, до складу яких вхо�
дить майже 18 тис. відділень (частка на ринку — 20%), в
котрих зайнято приблизно 170 тис. працівників. Голов�
ними завданнями цих банків є підвищення доходів та
сприяння підприємницькій діяльності членів. Загалом
кооперативні банки в Німеччині охоплюють 1/15 ринку
банківських послуг.

На глобальному рівні, кредитні спілки представлені
Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) [12].
Вона сприяє самодостатньою розвитку кредитних
спілок та інших фінансових кооперативів по всьому
світу, щоб розширити можливості людей шляхом забез�
печення доступу до високої якості і доступних фінан�
сових послуг. Всесвітня рада виступає від імені глобаль�
ної системи кредитних спілок перед міжнародними
організаціями і працює з національними урядами з ме�
тою вдосконалення законодавства та регулювання. Се�
ред її програм технічної допомоги, впровадження но�
вих інструментів і технологій, спрямованих на зміцнен�
ня фінансових показників кредитних спілок.

Не зважаючи на функціональну схожість кредитних
спілок України та США, вітчизняні установи не мають
тієї підтримки з боку держави, обмежені у розвитку на

внутрішньому ринку. Асоціації кредитних спілок США
щорічно визначають кращі інновації на ринку та не про�
сто нагороджують кращих менеджерів та установи, а
мають на меті принцип безперервного покращення
діяльності. Саме цей досвід повинен бути перейнятий
нашим урядом. Світовий ринок кредитних спілок швид�
ко розвивається. Для того, щоб прослідкувати основні
тенденції, потрібно дослідити структуру та динаміку.
(рис. 1, табл. 1).

Кредитні спілки перебувають на підйомі в 2015 році,
продовжуючи тенденцію минулих років. При чому
збільшується кількість великих спілок, а кількість
дрібних спілом (між $ 100 — $ 500 млн) зменшується.
Крім того, збільшуються і основні показники їх діяль�
ності, в тому числі і кількість членів кредитниз спілок.
Загалом починаючи з 1995 року по 2015 кількість спілом
збільшувалась на 38,9 % або на 23 619 одиниць. Ці зміни
відбувалися поступово, без різких коливань. Але 3 по�
чатком світової економічної кризи у 2008 році їх
кількість відносно різко знизилась на 8,8 % або на 4 359
одиниць. Це доводить інтеграцію кредитних спілок у
економічні процеси, тобто кредитні спілки теж перебу�
вають під впливов ринкових процесів і повинні присто�
совуватися і враховувати їх.

За допомогою даних таблиці 2 можна зробити вис�
новки про те, що кредитні спілки розподілені по світу

Рис. 1. Динаміка кількості кредитних спілок у світі
Джерело: [17].

Рік 
Кількість 
кред. 
спілок 

Кількість 
членів кред. 

спілок 
Заощадження (млндол.) Кредити (млндол.) Резерви (млндол.) Активи (млндол.) 

2015 60 645 222 798 027 1 507 944 065 421 1 242 397 017 615 185 287 266 533 1 824 668 066 849
2014 57 480 217 373 324 1 470 863 017 621 1 202 039 908 250 181 447 651 071 1 792 935 093 481
2013 56 904 207 935 920 1 433 306 753 706 1 135 173 182 583 171 626 687 471 1 732 945 830 626
2012 55 952 200 243 841 1 293 256 192 194 1 083 818 986 319 161 810 294 796 1 693 949 441 328 
2011 51 013 196 498 738 1 221 635 067 922 1 016 243 687 594 141 314 921 924 1 563 529 230 920
2010 52 942 188 681 967 1 126 413 429 580 959 717 897 298 131 716 614 891 1 459 694 183 476
2009 49 330 183 916 050 1 145 851 168 440 911 752 609 008 119 738 181 489 1 352 633 626 036
2008 53 689 185 800 237 995 741 235 542 847 058 749 227 115 316 544 868 1 193 811 863 723
2007 49 134 177 383 728 987 861 248 617 847 896 069 372 115 358 461 838 1 181 465 915 013
2006 46 377 172 010 203 904 123 492 396 758 215 979 921 106 831 725 217 1 092 146 353 173
2005 42 703 157 100 138 763 819 784 295 612 201 292 986 91 557 471 174 894 454 453 196
2004 43 145 131 798 155 707 827 919 013 531 774 085 755 82 949 131 005 825 212 865 214
2003 40 457 123 497 445 656 370 220 745 482 574 187 446 74 674 165 182 758 478 695 455
2002 40 258 118 268 624 589 219 828 002 424 950 529 304 67 419 839 501 676 049 302 487
2001 36 901 112 274 887 530 450 127 834 393 588 341 911 60 352 532 307 605 518 296 805 
2000 36 512 108 261 819 466 327 646 216 371 286 021 345 55 744 718 044 536 227 258 298
1999 37 759 100 826 082 407 570 732 541 314 438 114 540 46 706 382 026 470 567 493 573
1998 37 623 100 752 861 392 462 164 634 291 514 595 933 44 852 767 149 451 013 866 134
1997 39 011 97 455 881 350 172 229 201 276 416 917 436 39 328 224 810 407 622 300 280
1996 36 569 89 833 877 331 089 719 613 253 498 879 660 36 108 714 263 379 249 988 563
1995 37 026 86 540 254 306 101 589 880 226 763 750 908 15 260 613 897 348 850 130 994 

Таблиця 1. Кількісні показники кредитних спілок у світі за 1995—2015 роки
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дуже нерівномірно. Так, 51,2% членів кредитних спілок
і 80,3% активів кредитних спілок зосереджені в Північній
Америці, хоча загальна кількість кредитних спілок зай�
має лише 11,2%. У той же час на 34,7% кредитних спілок
в Африці припадає 8,7% членів кредитних спілок, а їх
активи не перевищують 0,5% сукупних активів кредит�
них спілок у світі; відповідні показники для Латинської
Америки складають: число кредитних спілок — 4,1%;
члени кредитних спілок — 12,3%, активи — 3,4%. Вищи�
ми є показники по Азії, але необхідно враховувати, що
цей регіон є найбільш заселеним у світі. Європа ж має
одні з найнижчих показників, не зважаючи на досить ве�
лику кількість населення.

В Україні ситуація дещо відрізняється від світо�
вих тенденцій. За інформацією Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг станом на 01.01.2016 кількість кре�
дитних спілок зменшилась на 1 і склала 588 органі�
зації [13].

Але за перший квартал 2016 року відбулися наступні
тенденції, такі як: загальний обсяг активів кредитних
спілок збільшився майже на 1% з 2,06 млрд грн. до 2,08
млрд грн. При цьому кількість членів кредитних спілок
зменшилася з 0,76 млн осіб до 0,72 млн осіб, обсяг залу�
чених депозитів — з 0,86 млрд грн. до 0,81 млрд грн.,
обсяг виданих кредитів — з 1,79 млрд грн. до 1,78 млрд
грн., а обсяг сукупного капіталу збільшився з 1,04 млрд
грн. до 1,11 млрд грн.

Ці зміни пов'язані з ринковими умовами України.
Розвиток ринку кредитної кооперації у 2016 році стри�
мували: негативні прогнози стабільності національної
валюти та, як наслідок, стрімкий відтік депозитів; паді�
ння купівельної спроможності населення, відсутність
впевненості у стабільності отримання доходів.

Зважаючи на зазначені чинники, кількість кредит�
них спілок протягом 2015 — 2016 років залишилася май�
же незмінною, а кількість структурних підрозділів змен�
шилась на 17. Крім того, в Україні існує регіональна ди�
ференціація кредитних спілок — членів ВАКС. Ця струк�

тура представлена в таблиці 4 і на рисунку 2
та відображає національні особливості
країни.

У 2015 році найбільше кредитних спілок�
членів ВАКС (51 КС) знаходиться на заході,
найменше (7 КС) — на півдні. Кредитні

спілки�члени ВАКС східного регіону займають 29% (37
КС) у загальному членстві асоціації.

У центральному регіоні працюють 23 кредитних
спілок, які є членами ВАКС. Така структура викликана
різним розвитком регіонів та різним середнім доходом
населення регіонів. Крім того, великі зміни відбулися в
розвитку східного регіону: за 2015 рік обсяг кредиту�
вання кредитними спілками — членами ВАКС східного
регіону скоротився на 6,1% порівняно з 42% у 2014 році.
Таке падіння показників регіону у 2014 році є наслідком
початку воєнних дій на Сході. Найбільше скорочення
кредитування своїх членів за 2015 рік, �24,5 %, спосте�
рігається у кредитних спілках південного регіону, тоді
як за минулий рік цей регіон продемонстрував позитив�
ну тенденцію.

У нестабільних умовах національної економіки
ефективне управління власним капіталом кредитної
установи є запорукою активізації підприємницької
діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення
довіри економічних агентів до установи фінансової си�
стеми і розширення кредитної підтримки розвитку ре�
ального сектору економіки [14, с. 159].

 Вітчизняний ринок позикових капіталів в основно�
му пов'язаний з активізацією операцій банківського сек�
тору. Хоча розвиток фінансового сектора, підприємниц�
тва та конкурентного середовища в Україні призводять
до перебудови всіх складових фінансового ринку, зок�
рема ринку фінансових послуг. При цьому нового зна�
чення набуває діяльність фінансових посередників, пе�
редусім небанківських фінансових інститутів, які задо�
вольняють потреби економічних суб'єктів через надан�
ня широкого спектру вузькоспеціалізованих фінансо�
вих послуг [15, с. 68].

ВИСНОВКИ
Отже, прослідкувавши тенденції що відбуваються у

світі та окремо в Україні можна побачити дві кардиналь�
но різні ситуації. В той час коли у світі кредитні спілки
розвиваються, розширюється їх кількість, кількість їх

членів та обсяги коштів, якими вони управляють, в Ук�
раїні відбуваються навпаки негативні зміни. Це мож�
на пов'язати як з воєнними діями на сході та анек�
сією АР Крим, так і загальною економічною ситуа�
цією в країні.

На фоні соціально�економічних подій в країні як
у банках, так і в кредитних спілках спостерігається
подальший відтік вкладів. Роботу кредитних спілок
дуже ускладнює стрімке падіння рівня платоспро�
можності позичальників, що призвело до масових не

 Кіль-
кість 
кредит-
них 
спілок 

Кількість 
учасни-
ків 

Вклади і 
заощадження, 

доларів 

Кредити 
видані, 
доларів 

Активи, 
доларів 

Частка за 
кількістю 
кредитних 
спілок 

Частка за 
кількістю 
учасників 

Част-
ка за 
сумою 
вкладів 

Частка 
за 

сумою 
креди-
тів 

Частка 
за 

сумою 
акти-
вів 

Африка  21040 19438146 5797230764 6563843324 8226501289 34,7% 8,7% 0,4% 0,5% 0,5%
Азія 27492 45484815 138072669754 126327922769 186887256260 45,3% 20,4% 9,2% 10,2% 10,2%
Кариби  386 3597136 5698781741 4686568372 7008779150 0,6% 1,6% 0,4% 0,4% 0,4%
Європа  2220 8351249 19840642072 8402574140 23306191972 3,7% 3,7% 1,3% 0,7% 1,3%
Країни 
Латинської 
Америки  

2513 27310968 48837470023 34750821635 62265464559 4,1% 12,3% 3,2% 2,8% 3,4%

Північна 
Америка 

6795 114057679 1227871188629 1005225171574 1465219749222 11,2% 51,2% 81,4% 80,9% 80,3%

Океанія 199 4558034 61826082437 56440115801 71754124399 0,3% 2,0% 4,1% 4,5% 3,9% 
Загалом 60645 222798027 1507944065421 1242397017615 1824668066849 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Таблиця 2. Кредитні спілки у світі станом на 31.12.2015

Джерело: сформовано за джерелом [12].

Назва регіону 2013 2014 2015 2016 
Західний 1,1 % 4,6 % - 10,6 % - 9,6 %
Східний 1,8 % 3,0 % - 41,9 % - 6,1 %
Центральний 8,4 %  15,4 % - 4,0 % -12,5 %
Південний 14,8 % 24,9 % 15,6 % -24,5 %

Таблиця 4. Темпи приросту обсягів кредитування кредитних
спілок#членів ВАКС по регіонах, %

Джерело: [18].

Таблиця 3. Динаміка кредитних спілок в Україні за 2013—2015 роки

Джерело: сформовано за джерелом [17].

Станом на Зміни у 2014 році Станом на 
01.01..2016 

Відхилення 
(шт.) 31.12.2013 31.12.2014 Внесено Виключено 

624 589 2 3 588 -1
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платежів по кредитах. Як наслідок, спостерігається по�
гіршення якості кредитних портфелів.

Фінансово�економічна криза продовжує негатив�
но впливати на розвиток кредитних спілок України.
В той час важливо звернути увагу на позитивні дії кре�
дитних спілок у зменшенні ризиків від економічної си�
туації в країні. Зокрема, вони обмежили кредитуван�
ня, підвищивши вимоги для потенційних позичаль�
ників, поступово нарощують капітал, який підвищує
рівень надійності і стабільності спілки. При цьому
відчувши на собі всю складність роботи в кризових
умовах, спілки проводять більш зважену кредитно�де�
позитну політику. А на фоні масових скорочень, за�
боргованості по заробітній платі, стрімкого зростан�
ня вартості життя у вигляді подорожчання навіть най�
необхіднішого, підвищення в рази плати за комунальні
послуги, спостерігаємо ефективну роботу спілок з
боржниками.

Література:
1.  Мерцин В. З історії кредитних спілок / В.З. Мер�

цин // Україна фінансова [Електронний ресурс]. — Ре�
жим доступу: http://who�is�who.com.ua/bookmaket/
kreditspilki2008 7/33.html

2. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансо�
вих послуг: навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщен�
ко. — К.: Знання, 2010. — 532 с.

3. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяль�
ності: навчальний посібник. В 2�х книгах / За загальною
редакцією А.Я. Оленчика. — К.: УІРФР, книга ІІ, 2007.
— 652 с.

4. Осадчий Є.С. Світовий досвід управління капіта�
лом кредитних спілок / Є.С. Осадчий // Міжнародні еко�
номічні відносини та світове господарство. — Наукове
фахове видання, засноване ДВНЗ "Ужгородський націо�
нальним університетом". — 2016. — № 9. — C. 122—125.

5. Закон України "Про кредитні спілки" // Відомості
Верховної Ради України. — 2002. — № 15. — ст. 101 в
редакції від 29.01.06 [Електронний ресурс]. — Режим до�
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2908�14.

6. Осадчий Є.С. Механізм капіталізації кредитних
установ в Україні / Є.С. Осадчий // Глобальні та націо�
нальні проблеми економіки — електронне наукове фа�
хове видання, засноване Миколаївським національним
університетом імені В.О. Сухомлинського. — 2016. —
№ 9. — C. 669—674.

7. Федеральним законом про кредитні спілки [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ncua.�
gov/Legal/Documents/fcu_act.pdf

8.  Національна асоціація Федеральних кредитних
спілок [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.nafcu.org/

9.  Національна асоціація кредитних спілок [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cuna.org/

10. Закон Німеччини про банківську діяльність
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.gesetze�im�internet.de/bundesrecht/kredwg/ge�
samt.pdf (на нім.).

11. Мюнкнер Г. Кооперативи в Німеччині: сьогодні�
шня ситуація і перспективи. — 2013. — С. 54—56.

12. Всесвітня рада кредитних спілок [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.woccu.org/

13. Історія кредитних спілок з 1995 по 2011 [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу http://www.woc�
cu.org/publications/statreport

14. Осадчий Є.С. Вплив Роль капіталізації у за�
безпеченні фінансової стійкості кредитних установ /
Є.С. Осадчий, Р.А. Рябий // Вісник Одеського націо�
нального університету — наукове фахове видання,
засноване Одеським національним університетом імені
І.І. Мечникова. — 2016. — № 3. — C. 156—160.

15. Осадчий Є.С. Особливості діяльності ломбардів
в Україні / Є.С. Осадчий // Ринок цінних паперів Украї�
ни — К.: КНЕУ — 2016. — № 5—6. — C. 67—76.

16. Статистичний звіт Всесвітньої ради кредитних
спілок за 2015 рік [Електронний ресурс], — Режим до�
ступу: http://www.woccu.org/publications/statreport

17. Національна комісія, що здійснює державне ре�
гулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електрон�
ний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/

18. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу http://www.va�
ks.org.ua/

References:
1. Mertsyn, V. (2013), "History of credit unions",

Ukraina finansova, [Online], available at: http://who�is�
who.com.ua/bookmaket/kreditspilki20087/33.html
(Accessed 15 March 2017).

2. Naumenkova, S.V. and Mischenko, S.V. (2010), Ry�
nok finansovykh posluh [Market Financial Services:
Training. guidances], Znannia, Kyiv, Ukraine.

3. Olenchyka, A.Ya. (2007), Kredytni spilky v Ukraini:
osnovni zasady diial'nosti [Credit unions in Ukraine: the
basic principles of activity], vol.2, UIRFR, Kyiv, Ukraine.

4. Osadchyj, Ye.S. (2016), "International experience
managing capital credit unions", Mizhnarodni ekonomichni
vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 9, pp. 122—125.

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of
Ukraine "On Credit Unions", available at: http://zakon2.ra�
da.gov.ua/laws/show/2908�14 (Accessed 15 March 2017).

 6. Osadchyj, Ye.S. (2016), "The mechanism of the
capitalization of credit institutions in Ukraine", Hlobal'ni
ta natsional'ni problemy ekonomiky — founded National
University VA Sukhomlynsky, vol. 9, pp. 669—674.

7. National Credit Union Administration (2017), "The
Federal Law on credit unions", available at: https://
www.ncua.gov/Legal/Documents/fcu_act.pdf (Accessed 15
March 2017).

8.  The National Association of Federal Credit Unions
(2017), available at: http://www.nafcu.org/ (Accessed 15
March 2017).

9. The National Association Credit Unions (2017),
available at: http://www.cuna.org/ (Accessed 15 March 2017).

10. KWG (1961), Law of the German "Banking Act",
available at: http://www.gesetze�im�internet.de/bundes�
recht/kredwg/gesamt.pdf (Accessed 15 March 2017).

11. Myunkner, G. (2001), "Cooperatives in Germany:
current situation and prospects", Natsional'nyj koope�
ratyvnyj rukh ta strukturni zminy v ekonomitsi Ukrainy
KhKhI stolittia: zb. nauk. prats' nauk. konf. [National Coo�
perative Movement and structural changes in the economy
of Ukraine XXI century: Coll. Science. Science works.
Conf.], Ukooposvita, Kyiv, Ukraine, pp. 54—56.

12. World Council of Credit Unions (2017), available at:
http://www.woccu.org/ (Accessed 15 March 2017).

13. World Council of Credit Unions (2017), "History of
Credit Unions from 1995 to 2011", available at: http://
www.woccu.org/publications/statreport (Accessed 15
March 2017).

14. Osadchyi, I. S. and Rabuy, R.A. (2016), "The impact
of capitalization role in ensuring the financial stability of
credit institutions", Visnyk Odes'koho natsional'noho
universytetu, vol. 3, pp. 156—160.

15. Osadchyj, Ye.S. (2016), "Activity of pawnshops in
Ukraine", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 5—6, pp.
67—76.

16. World Council of Credit Unions (2017), "Statistical
Report of the World Council of Credit Unions for 2015",
available at: //www.woccu.org/publications/statreport
(Accessed 15 March 2017).

17. The National Commission for State Regulation of
Financial Services Markets (2017), available at: http://
nfp.gov.ua/ (Accessed 15 March 2017).

18. All�Ukrainian association of credit unions (2017),
available at: available at: www.vaks.org.ua/ (Accessed 15
March 2017).
Стаття надійшла до редакції 27.03.2017 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

69www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові трансформації економіки супроводжують�

ся диспропорціями у попиті та пропозиції на робочу силу,
що характеризуються не лише за соціально�демо�
графічними, територіальними чи галузевими ознаками,
а й за освітньо�професійними. Загострення протиріч між
якісними характеристиками робочої сили та потребами
реальної економіки, які відбулися в глобальному світі за
рахунок збільшення попиту на знання та інтенсивності
їх поширення, а також еволюційно�екстенсивного роз�
витку вищої освіти стали головними причинами кризи
освітніх систем. Як зазначають експерти проблема взає�
модії ринків праці та освіти "набула нових вимірів та знач�
ної актуальності у міру того, як сучасні економічні сис�
теми потребували від випускників здатності постійно
оновлювати свої знання, озброюватися новими навичка�
ми та набувати принципово нових компетенцій, що доз�
волятимуть не лише успішно працевлаштовуватися, а й
самостійно створювати нові робочі місця" [1, с. 8]. Вирі�
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шення проблеми своєчасного якісного кадрового забез�
печення економіки вимагає залучення всіх соціальних
партнерів та зацікавлених сторін до ефективної взає�
модії, що сприятиме досягненню гнучкості систем вищої
та професійної освіти, наближенню освітньо�кваліфіка�
ційної підготовки робочої сили до потреб робочих місць
та підвищенню рівня зайнятості населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуалізація вивчення проблем формування, розвит�

ку та регулювання ринків праці та освіти спостерігаєть�
ся з кінця минулого століття і зумовлена серйозними си�
стемними проблемами невідповідності кваліфікованих
кадрів, що охарактеризувалися в усьому світі як криза
освітніх систем. Вагомий внесок у теорію та методоло�
гію регулювання ринків праці та освіти внесли такі вітчиз�
няні вчені, як: С. Бандур, С. Гринкевич, І. Гнібиденко,
І. Безсонова, А. Колот, О. Крат, Е. Лібанова, Л. Лісогор,
Ю. Маршавін, І. Петрова, Т. Оболенська, В. Онікієнко,
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О. Мартякова, О. Новікова, Р. Патора, Г. Пилипенко, Л. Ша�
ульська та iн.

Водночас проблеми взаємодії ринків праці та освіти,
її природи, суб'єктно�об'єктних взаємозв'язків, специ�
фіки, інституційного забезпечення її функціонування,
оцінки ефективності досі недостатньо висвітлені у нау�
кових працях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування сутності

поняття "взаємодія ринків праці та освіти", визначення
її характерних рис, механізму функціонування та кри�
теріїв оцінки її ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для усвідомлення сутності взаємодії ринків праці та

освіти принципове значення має розкриття основних тен�
денцій розвитку цих ринкових структур та відмінностей
у їхньому функціонуванні. Варто зазначити, що ринок
праці є найскладнішим елементом ринкової економіки.
Оскільки на ньому не лише узгоджуються інтереси пра�
цівника та роботодавця при визначенні ціни праці, а й
відображаються всі соціально�економічні явища, харак�
терні для всього суспільства. Відносно стабільна ситуа�
ція на ринку праці є ознакою відсутності соціальної на�
пруги та врівноваження попиту і пропозиції праці, що
позитивно відображаються на результатах соціально�
економічного розвитку та рівні добробуту громадян. До
головних тенденцій сучасного національного ринку праці
належать: високі показники молодіжного безробіття;
зростання зайнятості в неформальному секторі; поши�
рення неформальної зайнятості у сільській місцевості; пе�
ревищення темпів найму в неформальному секторі ана�
логічного показника формального сектору; збільшення
частки економічно неактивного населення; зростання ча�
стки зневірених; зростання обсягів непрацевлаштованих
осіб після закінчення загальноосвітніх та вищих навчаль�
них закладів І—ІV рівнів акредитації.

У свою чергу ринок освіти є домінантою в системі
відтворення суспільного інтелекту, отримання та поши�
рення нових знань. Тому його необхідно розглядати у
трьох аспектах: з позицій освітньої системи; з позицій
освітнього процесу; з позицій освітнього результату. У
суспільній площині ринок освіти виступає центром на�
уки та культури, який задовольняє не лише індивідуальні
інтелектуальні потреби, здійснює підготовку (перепід�
готовку) та підвищення кваліфікації кадрів, а й сприяє
виробництву та поширенню нових знань. Як підсистема
ринкової економіки ринок освіти виконує роль виробни�
ка інтелектуальної та інтелектуальноємної продукції, що
забезпечує постійне та безперервне оновлення ресурс�
ної бази виробництва, удосконалення якості суспільно�
го інтелекту, науково�технічний розвиток суспільства,
соціально�економічні зміни в якості життя.

Характерною рисою освіти як галузі економіки є на�
явність в її результатах вагомої соціальної складової. Це
ставить освіту поруч з тими видами діяльності, для яких
ліберальні ринкові реформи є "провальними". З цієї по�
зиції очевидною є потреба в комплексному державному
регулюванні ринку освіти. Водночас вища освіта (на
відміну від загальноосвітньої) має суттєву індивідуальну
складову результату, тобто створює корисний ефект, у
першу чергу тому, хто навчається. Тому вища школа лише
частково має бути регульована державою. Держава має
забезпечити виконання вищою освітою стратегічної
функції — формування інтелектуального капіталу нації,
а економічні механізми у цій сфері мають спиратись на
стабільне і прогресивне законодавство та мінімально
піддаватися державному втручанню [2, с. 10]. Ринок осв�
іти виступає ефективним інструментом ринкової еконо�
міки лише за умови наявності мобільної системи освіти,
яка гнучко реагує на попит на ринку праці та здатна за�
безпечити економіку фахівцями належного рівня.

Розвиток економіки повсякчас вимагає кількісно�
якісної зміни змісту освіти, що одночасно має задоволь�
няти вимоги локального, національного та глобального
ринків праці. З огляду на це, перед національною систе�

мою освіти постає завдання забезпечення якісно нового
професійно�освітнього та наукового потенціалів су�
спільства, що дозволить країні конкурувати на світово�
му ринку товарів та послуг, забезпечить рівний доступ
громадянам країни до гідної праці та кращих умов жит�
тя. Розвиток системи освіти має орієнтуватися на довго�
строкові перспективи ринку праці та корелюватися з його
середньостроковими тенденціями. Крім того, глобаліза�
ція економіки запроваджує у життя принципово нові про�
цеси, які постійно проявляються у посиленні ролі знань
та розширенні сфери освітніх послуг, що стають не про�
сто найбільш затребуваними продуктами людської діяль�
ності, а й одними з ключових чинників соціально�еконо�
мічного зростання. Доказом цього є те, що Всесвітня тор�
гова організація до переліку послуг, торгівля якими ре�
гулюється, зарахувала освіту. В умовах сьогодення
фінансова підтримка світового ринку освітніх послуг,
включаючи курси іноземних мов, кошти на вищу освіту
та додаткову професійну освіту, сягає 1 млрд дол. США
на рік [3, c. 68 ]. Тому цілком актуальною є потреба прий�
нятності для суспільства системи освіти, яка працює на
випередження економіки.

Для України, як і для всього світу, типовою є тенден�
ція подвійного перевищення молодіжного безробіття
щодо загального його рівня та складнощі пошуку пер�
шого робочого місця. Гальмування процесів ефективно�
го працевлаштування випускників навчальних закладів
професійної освіти відбувається внаслідок:

1) недостатньої поінформованості старшокласників
про ситуацію на ринках праці та освіти, що ускладнює
вибір професій, які відповідають поточному та перспек�
тивному попиту на них;

2) нестачі необхідних навичок поведінки на ринку
праці, ведення переговорів з роботодавцями щодо мож�
ливостей працевлаштування та кар'єрного зростання;

3) незацікавленості навчальних закладів професійної
освіти у проведенні профорієнтаційної роботи з абі�
турієнтами та студентами, а також у вивченні змін зат�
ребуваності працівників у розрізі конкретних професій
та спеціальностей, рівня кваліфікації;

4) падіння престижу робітничих професій серед мо�
лоді;

5) неефективності кадрової політики переважної
більшості підприємств (організацій), що проявляється у
низькій зацікавленості роботодавців щодо забезпечення
умов підвищення кваліфікації та перепідготовки праців�
ників;

6) відсутності механізму узгодження потреб безро�
бітних та незайнятих громадян у навчанні та перенавчанні
відповідно до прогнозів соціально�економічного розвит�
ку;

7) посилення невідповідності попиту на робочу силу
та її пропозиції як за професійно�кваліфікаційними оз�
наками, так і за якісними характеристиками.

Перераховані чинники негативно відображаються на
зайнятості населення, сприяють збереженню обсягів еко�
номічно неактивного населення та довготривалого без�
робіття, посилюють соціальну напругу в суспільстві та
стримують соціально�економічний розвиток країни.
Тому цілком природною є необхідність налагодження уз�
годженої діяльності всіх суб'єктів ринків праці та ос�
віти з метою пошуку ефективних способів гармонізації
обох ринкових систем.

Об'єктивними передумовами необхідності встанов�
лення взаємодії суб'єктів ринків праці та освіти є:

По�перше, обмеженість часом та простором обох
ринкових систем. Як відомо, процеси взаємодії ринків
праці та освіти спрямовані на подолання дисбалансу по�
питу та пропозиції на працю, що досягається лише у про�
цесі постійного моніторингу обох ринкових систем, який
дає змогу розглядати у динаміці минуле, теперішнє та
майбутнє функціонування цих ринків.

По�друге, динамічність та взаємозалежність ринків
праці та освіти. Характер взаємодії ринків праці та осві�
ти зумовлений циклічністю й розвитком економіки, що
відображає галузеву структуру виробництва у про�
фесійній структурі робочої сили. Таким чином, невраху�
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вання поточних і перспективних потреб економіки сис�
темою освіти, ще більше посилюватиме дисбаланси у по�
питі й пропозиції праці.

По�третє, неможливість саморегуляції обох ринків.
Диверсифікація цих ринкових структур, зростаючі про�
тиріччя між суб'єктами ринків, а також численні зовнішні
й внутрішні чинники ускладнюють збалансування попи�
ту і пропозиції праці. Тому, обидві ринкові структури ви�
магають регулювання з боку держави;

По�четверте, необхідність використання специфіч�
них важелів, здатних гармонізувати ринки праці та ос�
віти. Вона проявляється у потребі розробки та викорис�
тання певного методичного інструментарію щодо пошу�
ку розв'язання дисбалансу у попиті й пропозиції на пра�
цю, зокрема прогнозування потреб у кваліфікованих кад�
рах на середньострокову перспективу та складання ба�
лансів попиту й пропозиції робочої сили.

По�п'яте, потребою консолідації зусиль зацікавлених
сторін, яка визначається необхідністю узгодження по�
ведінки всіх суб'єктів на шляху вирішення проблеми за�
безпечення своєчасної та якісної підготовки (перепідго�
товки) й підвищення кваліфікації кадрів в умовах іннова�
ційного вектору розвитку національної економіки.

У широкому сенсі, "взаємодія" як філософська кате�
горія, відображає процеси впливу суб'єктів один на од�
ного, їхню взаємну обумовленість і породження одним
об'єктом іншого. При цьому взаємодія є об'єктивною й
універсальною формою руху, розвитку, що визначає існу�
вання й структурну організацію будь�якої матеріальної
системи. Більш вузьке розуміння категорії "взаємодії" й
найбільш часто вживане співзвучне з поняттям "коорди�
нація" (від лат. со спільно, ordinatio — упорядкування —
взаємозв'язок, узгодження), тобто це взаємопов'язана,
узгоджена діяльність різних суб'єктів [4, c. 39].

Зміст взаємодії ринків праці та освіти розкривається
як на рівні окремих контактів, так і в контексті спільної
діяльності, тобто такої, яка реалізується разом з кимось.
У широкому розумінні взаємодія означає таку сумісну
дію кількох суб'єктів, при якій результат дії одного з них
впливає на інші. Фактично вона проявляється у реалізації
спільної діяльності всіх її суб'єктів через систему право�
вих норм та організаційно�економічних механізмів, що
сприяють їхньому ефективному функціонуванню з ме�
тою найповнішого задоволення індивідуальних та су�
спільних потреб. Таким чином, взаємодія ринків праці та
освіти — це технологія узгодження поведінки всіх
суб'єктів ринкових відносин (держави, профспілок,
організацій роботодавців, навчальних закладів, учнів та
студентів) у процесі якої досягається узгодження попи�
ту та пропозиції на кваліфіковану робочу силу, створю�
ються передумови для відтворення людського капіталу
та забезпечується стійке соціально�економічне зростан�
ня.

Якщо оцінювати взаємодію ринків праці та освіти з
позицій національних інтересів, то її варто розуміти як
узагальнену форму співпраці всіх її суб'єктів з метою за�
доволення потреб у кваліфікованій робочій силі, збалан�
суванні попиту та пропозиції за освітньо�професійними
характеристиками та посиленні конкурентоздатності ро�
бочої сили на зовнішніх ринках. Від злагодженої взає�
модії суб'єктів ринків праці та освіти залежить станов�
лення й розвиток сучасного людського капіталу, форму�
вання ефективної зайнятості на ринку праці, реаліза�
ція основних пріоритетів інноваційного та соціально�еко�
номічного розвитку.

Оскільки ринки праці та освіти є системами соціаль�
но�економічних відносин, то їхня взаємодія має систем�
ний характер. Це пояснюється тим, що:

1) механізм функціонування кожної з ринкових сис�
тем враховує інтереси та закономірності поведінки
суб'єктів взаємодії;

2) у кожній з ринкових систем (ринок праці та освіти)
існує цілеспрямована система делегування повноважень,
розподіл прав та відповідальності не лише від верхніх до
нижніх ланок, а й між окремими суб'єктами ринків;

3) особливе значення для функціонування ринків
праці та освіти має організація системи інформаційних

потоків між системами на принципах достовірності та
своєчасності, соціального партнерства тощо;

4) кожна з систем має власні механізми контролю за
раціональним функціонуванням, реалізацією цільових ус�
тановок, виконанням прийнятих рішень та своєчасністю
надання інформації про внутрішній стан системи.

Спрощена модель взаємодії ринків праці та освіти,
яка базується на теоретичних знаннях про природу
людського капіталу, схематично відображена на рисун�
ку 1. З теорії людського капіталу відомо, що він має як
особистісну, так і безпосередньо суспільну природу, ос�
кільки доходи суспільства від інвестицій у розвиток
людського капіталу значно більші ніж індивідуальні [5,
c. 84]. Таким чином, суспільство, порівняно з індивідом,
виступає ще одним безпосереднім суб'єктом у відноси�
нах, пов'язаних з інвестуванням та привласненням людсь�
кого капіталу. Однак, як відомо, позитивні екстернальні
ефекти досить складно піддаються кількісному виміру.
Тому, у рамках теорії людського капіталу, основною
формою економічної віддачі від інвестицій у людський
капітал є грошовий ефект, що проявляється в зростанні
заробітної плати працівника внаслідок підвищення його
освітньо�кваліфікаційного рівня підготовки. Таким чи�
ном, людський капітал, накопичений в наслідок здобут�
тя вищої чи професійно�технічної освіти, а також навич�
ки, набуті у процесі прикладання праці набувають
цінність для потенційного зростання заробітної плати у
майбутньому або отримання більш престижної посади.
Для суспільства ріст заробітної плати кваліфікованої ро�
бочої сили (тобто "індивідуальні" зиски) також набува�
ють цінності, оскільки виступають відображенням зрос�
тання їхньої продуктивності, а отже й росту валового на�
ціонального продукту.

Несвоєчасність підготовки кваліфікованої робочої
сили є серйозною перепоною на шляху забезпечення
стійкого соціально�економічного розвитку. Насамперед,
це пов'язано з тим, що часовий лаг між попитом на пра�
цю та часом підготовки необхідних для економіки кадрів
можливо подолати лише у рамках взаємодії суб'єктів
ринків праці та освіти. У цьому контексті запровадження
в економічну практику сучасних інструментів, форм і ме�
тодів взаємодії суб'єктів ринків праці та освіти сприяти�
ме розв'язанню проблеми розбалансування між обсяга�
ми підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфі�
кації кадрів й попитом на них.

Характер взаємодії суб'єктів ринків праці та освіти
визначається сукупністю економічних, соціальних та
інституційних відносин між ними щодо організації про�
фесійного навчання (перепідготовки) та підвищення ква�
ліфікації кадрів, їх найму та використання. Однак слід
зауважити, що одночасно на характер взаємодії між суб�
'єктами ринків праці та освіти суттєво впливають тип та
специфіка сучасного виробництва в цілому. У наш час ці
особливості зумовлені необхідністю формування інно�
ваційного типу вітчизняної економіки, що в свою чергу
передбачає не лише використання нових технологій, а й
висуває підвищені вимоги до якості та перспективних на�
прямів модифікації людських ресурсів, у складі яких про�
відна роль відводиться інтелектуальній та інноваційній
праці [6, c. 365].

Процеси інтелектуалізації праці нерозривно пов'я�
зані з процесами формування, розвитку та використан�
ня інтелектуальної складової людського капіталу. У свою
чергу, це потребує від працівника наявності необхідної
освітньо�кваліфікаційної підготовки, вміння самостійно
підтримувати горизонтальні зв'язки, приймати опера�
тивні й нестандартні рішення, наявності природних та
набутих здатностей і навичок до творчої діяльності, знань
щодо обміну інформацією з іншими людьми, необхідних
у створенні інтелектуального продукту.

Процеси інтелектуалізації праці неодмінно ведуть до
активізації участі фахівців у суспільному виробництві та
формування так званого "когнітаріату" (широкого про�
шарку найманих працівників інтелектуальної праці), що
посилює конкуренцію на ринку праці саме у тих сферах,
які потребують найбільшого прикладання розумових та
творчих здібностей. За таких умов працівники мають бути
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зорієнтовані на постійний освітньо�кваліфікаційний і
особистісний розвиток, бути готовими до розв'язання
широкого кола виробничих завдань, які вимагають нетра�
диційних інноваційних підходів, пошуків нестандартних
рішень у різнобічних аспектах професійної діяльності.

Крім того, суттєво розширюються межі компетент�
ності кваліфікованих робітників. Зокрема вони мають
бути озброєні різнобічними технічними знаннями, бути
готовими до опанування нових видів продукції, нових
технологій, та як наслідок, до освоєння суміжних про�
фесій. Сучасна практика переконливо свідчить, що рівень
підготовки робітничих кадрів для потреб підприємств, де
зростає частка наукоємного високотехнологічного ви�
робництва є недостатнім [7, c. 256]. Розв'язання цього
протиріччя можливе лише за умови активної участі об�
'єднань роботодавців у розробці типових навчальних
планів і програм, професійних стандартів, проведенні
кваліфікаційної атестації, організації виробничої прак�
тики тощо.

В Україні довготривала недосконалість взаємодії
суб'єктів ринків праці та освіти негативно відображала�
ся на обох ринках, зумовлюючи невідповідність профес�
ійно�кваліфікаційних стандартів вимогам виробництва,
погіршуючи якість підготовки кадрів та загострюючи дис�
баланс вакансій за професіями. Результати експертного
опитування, проведеного Федерацією роботодавців Ук�
раїни серед власників і керівників, які входять до її скла�
ду промислових підприємств і об'єднань, доводять, що в
Україні не вистачає професіоналів інженерно�технолог�
ічного напряму, агрономів, агроінженерів, апаратників,
механіків, токарів, операторів промислових машин, слю�
сарів і електрогазозварювальників. До 2018 р. перелік
найбільш затребуваних професій поповниться будівель�
никами, наладчиками промислових комп'ютерів, газопро�
відниками, інженерами контрольно�вимірювальних при�
ладів і медсестрами. Опитані експерти відзначають, що
існуюча освітня система не задовольняє потреб реального
сектору економіки в підготовці кваліфікованих фахівців
[8, c. 132].

У цьому контексті доцільним є врахування чинників,
які повинні сприяти активізації взаємодії ринків праці та
освіти. Шаульська Л.С. та Якимова Н.С. пропонують роз�
різняти наступні: інноваційні, інвестиційні та інституційні
[9, c. 159]. Інноваційними чинниками є: урахування по�

треб та перспектив розвитку економіки; сприяння роз�
витку нових форм зайнятості, професій, навичок та
здібностей; формування інформаційної наповненості
освіти; формування системи прогнозування потреб рин�
ку праці у кваліфікованій робочій силі; моніторинг дина�
міки вимог ринку праці. До інвестиційних чинників нале�
жать: стимулювання інноваційних процесів на ринку
праці; здійснення інвестицій у наукову діяльність навчаль�
них закладів; стимулювання роботодавців до капіталов�
кладень у розвиток персоналу; стимулювання індивідів
до інвестування у власний саморозвиток. Інституційні
чинники охоплюють: соціальне партнерство між учасни�
ками ринку праці та системи освіти; рівень розвитку
інфраструктурної складової; розвиток публічно�приват�
ного партнерства; удосконалення кадрового, організац�
ійного, матеріально�технічного, інформаційного забез�
печення освітньої системи та ринку праці.

Таким чином, метою взаємодії суб'єктів ринків праці
та освіти є максимальне задоволення потреб всіх заці�
кавлених сторін, що з одного боку дозволяє збалансува�
ти попит та пропозицію на кваліфіковану робочу силу,
досягти вищої якості освіти (покращення її змісту та
удосконалення форми), а з іншого — задовольнити всіх
стейкхолдерів у відповідних освітніх продуктах та (по�
слугах).

Враховуючи суб'єктно�об'єктні зв'язки та рівні на
яких можлива реалізація взаємодії суб'єктів ринків праці
та освіти серед пріоритетних напрямів її забезпечення
варто виділити наступні:

1) сприяння підвищенню якості безперервної освіти,
шляхом удосконалення і забезпечення ефективного фун�
кціонування та поступового розвитку Національної си�
стеми кваліфікацій, залучення роботодавців до участі у
розробленні професійних стандартів за всіма видами про�
фесійної діяльності, оновленні кваліфікаційних стан�
дартів, спрощення механізму внесення змін до освітніх
та навчальних програм з урахуванням поточних потреб
економіки, поступового оновлення змісту вищої та про�
фесійної освіти, удосконалення форм організації на�
вчально�виховного процесу;

2) удосконалення моніторингу ринків праці та осві�
ти з метою забезпечення достовірності оцінок розвитку
обох систем, зокрема у частині відтворення якісних скла�
дових робочої сили за освітньо�кваліфікаційними рівня�
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Рис. 1. Спрощена модель взаємодії ринків праці та освіти з урахуванням теорії людського капіталу

Джерело: авторська розробка.
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ми, професійною структурою та видами економічної
діяльності й побудова на цій основі моделі прогнозуван�
ня потреб ринку праці у кваліфікованій робочій силі;

3) зменшення дисбалансу на ринку праці, шляхом
врахування прогнозних оцінок щодо освітньо�кваліфіка�
ційних потреб ринку праці та поступового коригування
напрямів професійної підготовки, а також внесення змін
до навчальних програм;

4) наближення сутнісної відповідності системи вищої
та професійної освіти до потреб ринку праці, шляхом зба�
гачення змісту освітніх програм когнітивними та соціаль�
ними компетенціями (зокрема: здатності до сприйняття
нового та саморозвитку, здатності до прояву само�
стійності в особистому та професійному житті, володін�
ня сучасним засобами комунікацій та активне їх викори�
стання в особистій та професійній діяльності, толерант�
ності до іншої думки, вміння критично мислити та прий�
мати зауваження, готовності до розвитку професійних
навичок та зміни сфери професійної та економічної
діяльності, наявності уніфікованих базових знань пара�
лельно з поглибленою професійною спеціалізацією,
вміння презентувати та представити власну ідею (розроб�
ку), мультикультурності та мультимовності, вміння пра�
цювати в режимі високої невизначеності тощо);

5) створення передумов для активізації участі бізне�
су у формуванні сучасних компетенцій, які відповідати�
муть потребам робочих місць, шляхом запровадження не�
залежної кваліфікаційної атестації, участі у підготовці,
реєстрації та ліцензуванні навчальних програм, створен�
ня та розвитку сучасних навчально�виробничих комп�
лексів на базі університетів, для забезпечення надбання
професійних компетенцій в процесі освіти;

6) забезпечення можливості практичного застосу�
вання кваліфікацій, отриманих у рамках неформального
навчання шляхом розроблення стандартів для оцінюван�
ня, валідації та сертифікації навчання;

7) створення умов для збереження і розвитку вироб�
ничого, освітнього потенціалу конкурентоспроможних
закладів професійно�технічної освіти, що здійснюють
підготовку робітничих кадрів за дефіцитними професія�
ми шляхом надання державних субвенцій на означені цілі;

8) сприяння поширенню інновацій в освітню та тру�
дову сферу, що забезпечують активізацію людського ка�
піталу у напрямі здобуття професійних знань та їх за�
стосування на практиці;

9) забезпечення умов формування креативного по�
тенціалу та інноваційної активності населення, шляхом
створення виробничих лабораторій та забезпечення мож�
ливостей вільної адаптації інноваційних ідей як для
фізичних, так і для юридичних осіб;

10) сприяння розвитку підприємництва та самозай�
нятості, шляхом стимулювання ініціативності й забезпе�
чення організаційно�економічних, нормативно�правових
передумов для розвитку молодіжного бізнесу, а також
стимулювання населення, що започатковує малий бізнес
і створює нові робочі місця;

11) регламентування нестандартних форм зайнятості
серед населення, шляхом удосконалення законодавства,
яке регламентує порядок та умови їхнього застосуван�
ня;

12) розширення можливостей для нарощення конку�
рентоспроможності робочої сили, шляхом удосконален�
ня мережі освітніх закладів, що надають освітні послуги
та удосконалення правових умов, які сприяють захисту
прав робочої сили на здобуття додаткових професійних
знань;

13) сприяння формуванню навичок раціональної по�
будови освітніх траєкторій серед молоді, шляхом ство�
рення інформаційної підтримки, починаючи від обрання
професій, закінчуючи працевлаштуванням та адаптацією
на робочому місті;

14) сприяння посиленню гнучкості зайнятості за ра�
хунок зміни якісних параметрів зайнятості в результаті
впровадження інноваційних технологій, нових форм
організації праці, підвищення кваліфікації працівників,
зміни внутрішньовиробничих відносин, а також надання
інституційної підтримки вразливим верствам населення

під час критичних переходів між різними статусами зай�
нятості;

15) активізація діяльності державної служби зайня�
тості у напрямі запобігання довготривалій незайнятості,
шляхом розроблення диференційованих технологій ак�
тивної роботи щодо сприяння працевлаштуванню різних
груп безробітних залежно від ризиків їхнього перебуван�
ня у стані тривалого безробіття.

Максимальне задоволення суспільних потреб вима�
гає певної видозміни потреб у послугах ринку освіти та
сфері прикладання праці та досягнення раціональної по�
ведінки всіх суб'єктів взаємодії. Звідси, постає не�
обхідність у забезпеченні повноцінного функціонуван�
ня системи взаємодії суб'єктів ринків праці та освіти, яка
по можливості максимально враховуватиме інтереси всіх
сторін. Структурно схему взаємодії представлено на ри�
сунку 2.

Стан системи взаємодії суб'єктів ринків праці та осві�
ти, визначається складом суб'єктів взаємодії, принципа�
ми, що її визначають, ресурсним забезпеченням механі�
зму взаємодії ринків праці та освіти, методами і органі�
заційними формами взаємодії ринків праці та освіти, а
також інструментами механізму взаємодії ринків праці
та освіти, здатними впливати на процеси формування
відтворення та розвитку людських ресурсів у тому числі
щодо стимулювання попиту на освітні послуги та про�
фесійні компетенції робочої сили, зміни мотивації взає�
модії;

Вхід до цієї системи зумовлений низкою зовнішніх
чинників, зокрема ринковою кон'юнктурою, урядовою
політикою, рівнем інфляції та безробіттям, ступенем при�
ватизації, бюджетним фінансуванням тощо. Вихід скла�
дається з ефективності як самостійних, так і групових дій
економічних суб'єктів ринків праці та освіти.

Ефективність взаємодії ринків праці та освіти зумов�
лена їхньою сегментацією та залежить від узгодження
попиту й пропозиції праці в межах окремих сегментів.
Зокрема, тих сегментів ринку праці, де формуються по�
пит на працю певних категорій населення, що різняться
за рівнем освіти (фахівці, кваліфіковані робітники тощо),
а також за професійними ознаками (сегменти робочої
сили для конкретних сфер економіки). В свою чергу ри�
нок освіти також характеризується наявністю сегментів
освітніх послуг, що різняться за ступенем повноти на�
дання професійних знань, ступенем професійної придат�
ності та затребуваності випускників, галузевою структу�
рою професій тощо. Таким чином, для оцінки ефектив�
ності взаємодії ринків праці та освіти постає необхідність
виокремлення відповідного методичного інструментарію.
У якості критеріїв оцінки ефективності такої взаємодії
можна розглядати наступні:

1) підвищення рівня національного доходу та соці�
альних показників;

2) позитивна динаміка високопродуктивних робочих
місць та забезпечення безпечних умов праці;

3) скорочення освітньо�кваліфікаційного дисбалан�
су на ринку праці в розрізі професійних груп та за вида�
ми економічної діяльності;

4) скорочення рівнів безробіття серед населення та
терміну тривалості переходу молоді від навчання до рин�
ку праці;

5) зростання інноваційної активності робочої сили;
6) підвищення продуктивності праці та якості про�

дукції;
7) покращення якості трудового життя,
8) підвищення рівня задоволеності працею (що оці�

нюється за суб'єктивною оцінкою);
9) активізація робочої сили у напрямі нарощення

конкурентоспроможності, шляхом проходження підви�
щення кваліфікації.

Критеріями аналізу ефективності взаємодії ринків
праці та освіти слугують натуральні та відносні показни�
ки, які характеризують соціально�економічний розвиток,
а також обсяги зарахованих на навчання (перепідготов�
ку та підвищення кваліфікації), обсяги випуску в тери�
торіально�галузевому та професійному розрізах, у тому
числі працевлаштованих за спеціальністю тощо. Прин�
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циповим моментом є те що
ефективність взаємодії ринків
праці та освіти, її економічний
та соціальний ефект можна
визначити лише в процесі ана�
лізу довгострокових програм
зайнятості населення.

ВИСНОВКИ
Як засвідчило проведене

дослідження, механізм взає�
модії ринків праці та освіти є
цілком природним і базується
на соціальному партнерстві
всіх зацікавлених сторін та має
множину способів і методів,
які за умови ефективного ви�
користання можуть сприяти
розв'язанню проблеми неуз�
годженості кваліфікацій з по�
требами ринку праці, досяг�
нення балансу між захищені�
стю зайнятості й доходів та
гнучкістю ринку праці.
Короткостроковим завданням
взаємодії ринків праці та осві�
ти є підвищення рівня зайня�
тості населення шляхом досяг�
нення узгодженості потреб
робочих місць та робочої сили
за освітньо�кваліфікаційною
структурою. Довгострокові
завдання проявляються в
організації випереджувально�
го розвитку та оновлення про�
цесу підготовки (перепідго�
товки), підвищення кваліфі�
кації кадрів відповідно до дов�
гострокових планів соціально�
економічного розвитку з поступовим досягненням
більшої гнучкості обох ринкових систем. Перспективні
дослідження у цьому напрямі будуть спрямовані на удос�
коналення соціально�економічного механізму взаємодії
ринків праці та освіти, обгрунтування його структури, ме�
тодичного, інституційного і ресурсного забезпечення.
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ВСТУП
Сучасні економічні та політичні процеси в Україні

зумовлюють необхідність формування податкової сис�
теми на якісно новому рівні суттєво наближеному до
європейських стандартів. Основною запорукою євро�
інтеграції мають стати детінізація економіки, подолання
корупції, зміцнення довіри між державою та бізнесом,
стабілізація податкового законодавства, підвищення
ефективності та удосконалення податкового контролю.

Ефективний податковий контроль — важлива скла�
дова функціонування податкової системи в економіч�
ному та соціальному контексті — з огляду на необ�
хідність забезпечення фінансових потреб держави має
базуватись на засадах формування максимально зруч�
них і необтяжливих умов оподаткування бізнесу, у тому
числі за рахунок подолання нерівномірного розподілу
податкового навантаження в економіці, впорядкуван�
ня системи планування, організації та здійснення подат�
кових перевірок, використання сучасних аналітичних
інструментів їх проведення, що дозволяють визначати
приховану податкову базу і запобігти ухилянню від опо�
даткування, сприяння підвищенню податкової культу�
ри, дисципліни у суспільстві та ефективності податко�
вого адміністрування загалом [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день фіскальною службою впрова�

джено багато нових форм і методів роботи з платниками
податків для спрощення ведення бізнесу та забезпечен�
ня максимальної ефективності у роботі. Нині підрозді�
лами, на які покладено функції здійснення контрольно�
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перевірочної роботи за допомогою наявних баз даних
здійснюється якісний доперевірочний аналіз суб'єктів
господарювання, визначаються можливі ризики.

Вивчення практики організації аналітичної роботи
у ході проведенні документальних перевірок фіскаль�
ними органами дає підстави вважати рівень її методич�
ного забезпечення недостатнім. Нині в Україні практич�
но відсутня методика доперевірочного аналізу, яка да�
вала б можливість дотримуватись єдиного алгоритму та
системи показників аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній науці триває накопичення теоретич�

них і практичних матеріалів з питань доперевірочного
аналізу. Якщо проблеми податкового контролю дослі�
джуються досить широко, то питанню доперевірочно�
го аналізу як елемента, який підвищує ефективність кон�
трольно�перевірочної роботи в економічній літературі
надається недостатньо уваги.

Якщо ж безпосередньо говорити про наукові дослі�
дження, які спрямовані на вирішення проблем методики
доперевірочного аналізу, то серед вітчизняних і зару�
біжних вчених, які активно протягом останніх років
працюють у цьому напрямі слід виділити Ю.В. Васюк [2],
Е.В. Кондукову [3], М.І. Мельник [1], І.В. Андрущенко [5].

Підсумовуючи короткий огляд спеціалізованої літе�
ратури з означеної проблематики, зазначимо, що незва�
жаючи на важливість, питання теоретико�методичних
підходів доперевірочного аналізу вимагає напрацюван�
ня ефективного методичного інструментарію у сфері
аналізу та оцінки суб'єктів господарювання на різних
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етапах контрольно�перевірочної роботи органами Дер�
жавної фіскальної служби України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Доперевірочний аналіз повинен виконувати роль

фундаменту, забезпечувати подальше проведення по�
даткової перевірки та є невід'ємною частиною процесу
підготовки до проведення документальних перевірок,
що здійснюється на підставі інформації, отриманої від
відповідних структурних підрозділів, а також іншої на�
явної в органі ДФС інформації щодо платника податків,
отриманої як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

Розглядаючи сучасний стан та тенденції розвитку ме�
тодики доперевірочного аналізу платників податків, необ�
хідно зазначити, що чинне законодавство України не виді�
ляє окремо даний напрям. Одним з небагатьох документів
де зустрічаються згадки про доперевірочний аналіз є Ме�
тодичні рекомендацій щодо порядку взаємодії між підроз�
ділами органів державної фіскальної служби при органі�
зації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок плат�
ників податків, де передбачено що доперевірочний аналіз
здійснюється при організації документальної перевірки [4].

Доперевірочний аналіз проводиться з метою виявлен�
ня спроб відходу від податків, помилок заповнення подат�
кової і фінансової звітності, визначення податкових ри�
зиків на підставі інформації, отриманої як з внутрішніх так
і зовнішніх джерел. Все вищезазначене дозволяє виявити
вузькі місця підприємства, спрогнозувати як фінансові, так
і податкові ризики та упередити негативні наслідки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес проведення доперевірочного аналізу плат�

ників податків обмежений багатьма законодавчо встанов�
леними факторами та недосконалою процедурою його
проведення. Результати дослідження та впровадження
доперевірочного аналізу, а також напрямів удосконален�
ня методики обговорювалися на науково�практичних
конференціях та найшли своє відображення у наукових
статтях. Якщо повернутися до практичної діяльності, то
фахівцям Державної фіскальної служби України бракує
методичного інструментарію, який давав би можливість
дотримуватись єдиного підходу до проведення доперев�
ірочного аналізу платників податків.

Доперевірочний аналіз може ефективно впливати на
контрольно�перевірочну роботу та значно мінімізувати час
необхідний на проведення перевірки за рахунок законо�
давчих та нормативних документів, внутрішніх документів,
які регламентують процедури проведення аналізу.

Проаналізувавши ряд інформаційно�аналітичних
довідок, що оформляються на підставі доперевірочно�
го аналізу, який здійснює підрозділ контрольно�пере�
вірочної роботи можна виділити наступні напрями:

— дослідження особової справи;
— оцінка потенційних ризиків на основі особової

справи;
— вивчення наявних дозвільних документів і резуль�

татів попередніх перевірок;
— перевірка наявності свідоцтва платника ПДВ;
— аналіз чисельності працюючих;
— перевірка наявності рахунків в банках;
— податкові пільги;
— аналіз податкової звітності, динаміки та рівня

сплати суб'єктом господарювання податків;
— аналіз наявності основних засобів;
— дослідження результатів попередніх перевірок.
Зважаючи на те, що методика доперевірочного ана�

лізу чітко не регламентується жодним нормативним,
правовим та методичним документом, але в практичній
діяльності частково застосовується, доречно розгляну�
ти всі методичні підходи та навести характеристику ви�
щезазначеним напрямам поєднавши, як практичну точ�
ку зору так і наукову.

1. Дослідження особової справи. Досліджується осо�
бова справа платника податків стосовно загальних реє�

страційних даних, що базується на основі зібраної і оп�
рацьованої інформації нормативно�правових актів, адм�
іністративних, розпорядчих, інших документів, які рег�
ламентують порядки обліку платників податків, а також
організацію забезпечення контролю за повнотою спла�
ти податків; показників статистичної звітності, реєстрів
і відомчих баз даних органів виконавчої влади щодо плат�
ників податків; інформації, одержаної, як відповідь на
запити податкового інспектора, відповідального за про�
ведення податкової перевірки, опрацьованих даних за�
собів масової інформації, спеціальних видань.

У ході доперевірочного аналізу працівник, відповідаль�
ний за проведення перевірки платника податків, або пра�
цівник відділу підготовки до перевірки, повинен ознайо�
митись з фінансово�господарською діяльністю підприєм�
ства на основі вивчення документів (статуту, документів
про реєстрацію, списку філіалів і дочірніх компаній, бух�
галтерської і статистичної звітності, податкових декла�
рацій і розрахунків, матеріалів по передніх перевірок та
іншої інформації, зібраної по цьому підприємству з
внутрішніх і зовнішніх джерел), що є у фіскальному органі.

Крім того, необхідно отримати інформацію про
зовнішні фактори, що впливають на господарську діяль�
ність платника, та відображають економічну ситуацію і
галузеві особливості, а також про внутрішні фактори,
які пов'язані з індивідуальними особливостями. Зокре�
ма, потрібно ознайомитися з організаційно управлінсь�
кою структурою підприємства, видами виробничої
діяльності і номенклатурою продукції, що випускаєть�
ся, структурою капіталу, існуванням дочірніх (залеж�
них) підприємств, наявністю порушень податкового за�
конодавства, раніше виявлених податковими та іншими
контролюючими і правоохоронними органами.

Особливу увагу слід приділити підприємствам які
займаються різними видами діяльності, мають одного
працівника — директора і бухгалтера в одній особі, ма�
ють доходи які рівні витратам, тобто при великих обся�
гах у бюджет нічого не сплачують. Не слід залишати без
уваги підприємства, які зареєстровані за однією адре�
сою та ще й на одних і тих самих осіб.

У ході аналізу фіскальні органи чітко прослідкову�
ють ланцюжок відкриття і закриття підприємств одни�
ми і тими ж засновниками, власниками, керівниками.
Якщо власник закрив, наприклад, три старі свої підприє�
мства і створює нові, то з першого дня діяльності такі
підприємства наділені "особливою увагою" податківців.
Крім того, у зв'язку із запровадженням додатку п'ято�
го до податкової декларації з податку на додану вар�
тість, фіскальні органи мають змогу постійно спостері�
гати, з ким співпрацює підприємство.

2. Оцінка потенційних ризиків на основі особової
справи. Дослідивши особову справу платника податків
можна встановити такі потенційні ризики:

— ухилення від оподаткування або мінімізація по�
датків шляхом використання перереєстрації суб'єкта
господарювання (зміни назви, організаційно�правової
форми, форми власності), зокрема і у разі зміни місця
перебування на обліку в органах ДФС України;

— відсутність або невідповідність забезпеченості
суб'єкта підприємницької діяльності фінансовими, ма�
теріальними та іншими ресурсами, внесеними до зареє�
строваного капіталу, для погашення боргових зобов'я�
зань при ліквідації такого суб'єкта господарювання;

— можливість припинення діяльності суб'єкта гос�
подарювання (в т.ч. неофіційного, що призводить до
розшуку платника) у зв'язку із незначним розмірами
зареєстрованого капіталу суб'єкта господарювання або
неповним його формуванням та декларуванням при цьо�
му значних обсягів фінансово�господарської діяльності;

— безпосередній та достатній вплив окремого або
декількох засновників та/або посадових осіб на форму�
вання фінансово�господарської політики суб'єкта гос�
подарювання та прийняття посадовими особами розпо�
рядчих рішень, у т. ч. і стосовно податкової політики;
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— участь платника податків (його засновників, по�
садових осіб) у діяльності так званих "несумлінних"
платників податків, що може свідчити про можливість
використання схем мінімізації та ухилення від оподат�
кування;

— заниження отриманих доходів або завищення
понесених витрат суб'єктом господарювання від воло�
діння корпоративними правами;

— заниження об'єкта оподаткування шляхом невраху�
вання (неповного врахування) результатів діяльності струк�
турних підрозділів, що перебувають на консолідованій
сплаті податків, не відображення (неповне відображення)
структурними підрозділами фактично отриманих доходів,
вплив специфіки виробництва (надання послуг, виконання
робіт) на перерозподіл доходів і витрат між головним
підприємством і його структурними підрозділами;

— заниження отриманих доходів по господарських
взаємовідносинах із пов'язаними з платником податків
особами у зв'язку із незастосуванням рівня звичайних
цін, передбачених чинним законодавством.

3. Вивчення наявних дозвільних документів і резуль�
татів попередніх перевірок. Аналізуючи інформацію про
наявність у платника податків дозвільних документів,
особливу увагу слід надати матеріалам попередніх пе�
ревірок стосовно видів діяльності які здійснює суб'єкт
господарювання, а також про отримані ліцензії, патен�
ти та дозволи. Згідно з документами встановити чи були
факти здійснення діяльності без ліцензії, патентів, доз�
волів, а також чи терміни дії не закінчились.

Проводиться аналіз необхідності отримання патентів
на здійснення видів діяльності, ліцензування певних видів
діяльності передбачених у Довідці про включення до
ЄДРПОУ, та порівняння їх із видами діяльності, які фак�
тично здійснював суб'єкт господарювання в раніше пе�
ревіреному періоді і в періоді, за який буде проводитись
перевірка (за наявності відповідної інформації).

У ході доперевірочного аналізу може бути виявле�
ний потенційний ризик, а саме здійснення діяльності, що
підлягає патентуванню, ліцензуванню без відповідних
дозвільних документів або за документами, термін дії
яких закінчився.

4. Перевірка наявності свідоцтва платника ПДВ. Дос�
ліджуються видані свідоцтва платника податку на дода�
ну вартість (у разі наявності документи, на підставі яких
анульовано(і) свідоцтво(а) платника ПДВ). При цьому
можливе встановлення наступних потенційних ризиків:

— несплата ПДВ до бюджету у зв'язку із відсутні�
стю реєстрації суб'єкта господарювання як платника
ПДВ при досягненні ним встановлених обсягів здійснен�
ня операцій, що підлягають оподаткуванню податком
на додану вартість;

— безпідставне формування податкового кредиту у
контрагентів суб'єкта господарювання за рахунок ви�
писки ним податкових накладних до дня отримання
свідоцтва платника ПДВ;

— безпідставне формування податкового кредиту у
контрагентів суб'єкта господарювання за рахунок ви�
писки ним податкових накладних після анулювання
свідоцтва платника ПДВ;

— заниження податку на додану вартість за раху�
нок не нарахування платником податкових зобов'язань
при анулюванні реєстрації платника ПДВ (ліквідація,
реорганізація) на умовний продаж залишків ТМЦ або
основні фонди, стосовно яких був нарахований подат�
ковий кредит у минулих періодах.

За результатами проведеного аналізу причин ану�
лювання свідоцтва платника ПДВ та відсутності подаль�
шого зменшення обсягів реалізації (зокрема задекларо�
ваних в Деклараціях з податку на прибуток підприєм�
ства) при виході на перевірку суб'єкта господарювання
в першу чергу необхідно розглянути питання щодо
організації проведення перевірок контрагентів з питань
правомірності формування ними податкового кредиту
по відносинах з суб'єктом перевірки.

5. Аналіз чисельності працюючих. Під час доперев�
ірочного аналізу досліджується інформація стосовно
чисельності працюючих у суб'єкта господарювання як
за основним місцем роботи так і за сумісництвом на
підставі баз даних та матеріалів попередніх перевірок,
особової справи суб'єкта господарювання.

При цьому можливе встановлення наступного по�
тенційного ризику, а саме, відсутність у суб'єкта госпо�
дарювання необхідної кількості працюючих для
здійснення виробництва (надання послуг, виконання
робіт) в задекларованих обсягах.

6. Перевірка наявності рахунків в банках. В ході
доперевірочного аналізу досліджується інформація сто�
совно наявності рахунків у банках та інших фінансових
установах, наявності ліцензій Національного банку Ук�
раїни у разі відкриття рахунку за межами України на
підставі матеріалів попередніх перевірок, особової спра�
ви суб'єкта господарювання та інформації баз даних
щодо поданих банком повідомлень про відкриття/зак�
риття рахунків у фінансовій установі.

При цьому можливе встановлення наступних потен�
ційних ризиків:

— порушення фінансовими установами термінів на�
правлення до органу державної фіскальної служби по�
відомлення про відкриття або закриття рахунку такого
суб'єкта господарювання;

— ухилення від оподаткування шляхом приховуван�
ня суб'єктом господарювання здійснених операцій по
певному рахунку (декількох рахунках) із подальшим не
відображенням ним в бухгалтерському обліку таких
операцій та ненадання таких відомостей перевіряючо�
му при проведенні перевірки;

— неотримання ліцензій Національного банку Ук�
раїни у разі відкриття рахунку за межами України.

При цьому слід звернути увагу на те, що під час прове�
дення перевірки слід обов'язково врахувати, що з метою за�
безпечення всебічної перевірки повноти визначення оподат�
ковуваних оборотів та об'єктів оподаткування, перевіряю�
чий повинен перевірити, чи відображено в бухгалтерському
обліку платника податків рух коштів по всіх рахунках, інфор�
мація про відкриття яких надійшла до фіскальних органів.

7. Аналіз застосування суб'єктом господарювання
податкових пільг. Досліджується інформація щодо засто�
сування суб'єктом господарювання податкових пільг на
підставі поданих суб'єктом декларацій, розрахунків, звітів,
інформації баз даних та матеріалів попередніх перевірок.

При цьому можливе встановлення наступних потен�
ційних ризиків:

— заниження податкових зобов'язань за рахунок
застосування податкових пільг, які не передбачаються
законодавством;

— заниження податкових зобов'язань за рахунок
неправильного застосування обсягу податкових пільг
(не до тих операцій (частини операцій), що звільняють�
ся від оподаткування або з недотриманням встановле�
них обмежень на застосування пільг);

— заниження податкових зобов'язань за рахунок зас�
тосування податкових пільг за рішеннями судових органів.

У разі застосування суб'єктами господарювання
податкових пільг на підставі рішень судових органів не�
обхідно дослідити судову практику та вжити заходів (у
разі можливості) щодо оскарження таких рішень.

8. Аналіз податкової звітності, динаміки та рівня
сплати суб'єктом господарювання податків. Досліджу�
ються подані суб'єктом господарювання декларації,
розрахунки та звіти стосовно узгодженості їх показ�
ників, структури та динаміки кожної їх складової, а та�
кож динаміка та рівень сплати суб'єктом господарюван�
ня податків (зборів, обов'язкових платежів) встановле�
них законодавством, на підставі інформації баз даних.

У ході доперевірочного аналізу слід порівняти ди�
наміку нарахування певного виду податку із показни�
ком чинника, від якого безпосередньо або опосередко�
вано залежить рівень нарахування такого податку.
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Під час доперевірочного аналізу застосування су�
б'єктом господарювання податкових пільг можливо
встановити наступні потенційні ризики:

— заниження (завищення) показників певного ряд�
ка поданих декларацій (розрахунків, звітів) при наяв�
ності нерівномірної динаміки його декларування (почер�
гове збільшення або зменшення) в різних податкових
періодах, що виявляється горизонтальним методом;

— заниження (завищення) показників певного рядка по�
даних декларацій (розрахунків, звітів) за наявності необгрун�
товано високих показників (питомої ваги) показника певного
рядка декларації (розрахунку, звіту) у загальному обсязі по�
казника по групі, що виявляється вертикальним методом;

— неправомірне зменшення рівня сплати окремого
податку при збільшенні/зменшенні показника відпові�
дного чинника, що виявляється факторним методом;

— заниження податкових зобов'язань по податку на
прибуток за рахунок завищення витрат або заниження
доходу при зміні системи оподаткування.

При цьому дослідженні варто використати горизон�
тальний, вертикальний та факторний аналіз структури
поданих суб'єктом господарювання податкових декла�
рацій, розрахунків та звітів.

9. Аналіз наявності основних засобів. У процесі до�
перевірочного аналізу досліджується інформація щодо
наявності у суб'єкта господарювання основних фондів
(будівлі, споруди тощо) на підставі наявних інформа�
ційних ресурсів та баз даних фіскальних органів.

При цьому можливо встановити наступний потен�
ційний ризик:

— відсутність у суб'єкта господарювання відповідних
основних засобів, виробничих приміщень, обладнання
для здійснення певного виду господарської діяльності та
у обсягах, задекларованих платником вказує на існуван�
ня ризику надання таким суб'єктом господарювання.

10. Дослідження результатів попередніх перевірок.
Досліджуються результати попередніх перевірок су�
б'єкта господарювання на підставі інформації, що зна�
ходиться в особовій справі платника, а саме:

— попередньої планової/позапланової виїзної пе�
ревірки на предмет проведення аналізу діяльності плат�
ника податків у попередніх періодах, вивчаються вста�
новлені порушення та схеми ухилення від сплати по�
датків, у разі якщо їх застосування було встановлено
попередніми перевірками;

— позапланових перевірок платника податків прове�
дених з окремих питань, за період, що підлягає перевірці;

— позапланових перевірок платника податків, а та�
кож інших платників податків, проведених з питань пра�
вових відносин за період, що знаходиться в межах да�
ного періоду перевірки.

У ході до перевірочного аналізу можливе встанов�
лення наступних потенційних ризиків:

допущення суб'єктом господарювання у періоді, що
підлягає перевірці, попередньо встановлених порушень
та схем мінімізації податкових зобов'язань;

неврахування суб'єктом господарювання в наступних
деклараціях встановленого попередньою перевіркою за�
вищення від'ємного значення між сумою податкового зо�
бов'язання та податкового кредиту з ПДВ (яке не вплину�
ло на визначення суми бюджетного відшкодування ПДВ);

сплата суб'єктом господарювання нарахованих за ре�
зультатами перевірки податкових зобов'язань за рахунок
декларування в наступних податкових періодах коригувань
показників певних складових декларацій (розрахунків,
звітів), що впливають на зменшення податкових зобов'язань;

недостовірне (неповне) декларування податкових
зобов'язань, що встановлюється за результатами рані�
ше проведених перевірок суб'єкта господарювання з пи�
тань правових відносин із контрагентами, під час про�
ведення яких було встановлено факти невідповідності
даних, задекларованих контрагентами;

недостовірне (неповне) декларування податкових
зобов'язань, що встановлюється за результатами рані�

ше проведених перевірок контрагентів з питань право�
вих відносин із суб'єктом господарювання, під час про�
ведення яких встановлено факти невідповідності даних,
задекларованих суб'єктом господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи вище зазначене слід відмітити, що

доперевірочний аналіз проводиться органами Державної
фіскальної служби України, але на поточний момент офіц�
ійної методики та єдиного підходу не використовується.

Ретроспективна оцінка впровадження та застосу�
вання доперевірочного аналізу показує, що в практичній
діяльності постійно змінюється його місце і значення від
основного інструменту відбору платників податків до
отримання відповідей на окремі питання в процесі кон�
трольно�перевірочної роботи.

Доперевірочний аналіз платників податків повинен
зайняти провідне місце в системі контрольно�перевіроч�
ної роботи, що викликано необхідністю своєчасно ви�
являти операції, які сприяють мінімізації податкових
відрахувань, а також норми законодавства, за допомо�
гою яких відбувається оптимізація оподаткування.

На сьогоднішній день це повинно стати одним з пріо�
ритетних завдань органів Державної фіскальної служ�
би України, оскільки впровадження стандартного підхо�
ду до аналізу забезпечить вирішення ряду питань, по�
в'язаних із проведенням документальної перевірки та
максимально підвищить ефективність роботи з руйну�
вання схем мінімізації податкових зобов'язань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ідеологія нової економіки виступає сучасним трен�

дом розвитку економічних систем, науковою парадиг�
мою, що базується на зростанні ролі знань та інтелек�
ту, інформації та Інтернет�технологій, інновацій в су�
спільному житті. Процеси глобалізації, інформатизації,
інтелектуалізації та гуманізації праці трансформують
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STATE MANAGEMENT PERSONNEL POTENTIAL IN THE NEW ECONOMY

Обгрунтовано роль кадрового потенціалу в інноваційному розвитку національної економіки та неG

обхідність модернізації державної кадрової політики в Україні, зважаючи на сучасні процеси глобаліG

зації, інформатизації, соціалізації економіки та гуманізації праці. Здійснено міжкраїновий порівняльний

аналіз індексів економіки знань та людського розвитку, на основі чого зроблено висновки про необхідність

створення умов задля примноження та капіталізації знань, що визначають конкурентоспроможність та

інноваційний вектор розвитку. Інвестиції в освіту, охорону здоров'я, культурний та фізичний розвиток

визначено як пріоритетні напрями видатків зведеного бюджету у стимулюванні розвитку кадрового поG

тенціалу. Звернено увагу, що на сьогодні пасивна державна кадрова політика не відповідає сучасним

глобалізаційним викликам та стратегії інноваційного розвитку. Визначено, що основою державної кадG

рової політики в Україні повинен стати людиноцентричний підхід, згідно з яким людина та її розвиток

виступає метою та детермінує зміст державної політики.

The role of personnel potential in innovative development of national economy and the need for modernization

of personnel policy in Ukraine are reasonable, given the current process of globalization, information, socialization

and humanization of labor economics processes of globalization, informatization, and socialization of the economy

and the humanization of work. CrossGcountry comparative analysis of indexes knowledge economy and human

development carried out, based on which conclusions about the need to create conditions for capitalization and

enhancement of knowledge that determine the competitiveness and innovative development vector. Investments

in education, health, cultural and physical development identified as priorities consolidated budget expenditures

to stimulate the development of personnel potential. Paid attention that today passive state personnel policy

does not meet contemporary global challenges and innovation development strategy. It was determined that

the basis of personnel policy in Ukraine should become manGcentered approach, according to which a person

and its development determines the purpose and content of public policy.
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уявлення про роль людського фактора у забезпеченні
сталого економічного зростання. Інтелектуальний ка�
пітал, який невід'ємний від людини, виступає продуцен�
том нових знань та джерелом інновацій, що є необхід�
ною передумовою інноваційного економічного розвит�
ку.

Економіка знань виступає зростаючим сегментом
економіки в розвинутих країнах, в яких збільшуєть�
ся частка високотехнологічного наукомісткого ви�
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робництва, орієнтованого на експорт: фармацевти�
ка та біотехнології, виробництво медичної техніки,
аерокосмічного обладнання, розробка програмного
забезпечення, надання IT�послуг та високотехноло�
гічних фінансових послуг, медіа�контент, телекому�
нікації, обчислювальна техніка та електроніка [12].
Водночас виробництво наукоємної продукції вима�
гає високого рівня розвитку людського та інтелек�
туального капіталу. Не зважаючи на загальносвітові
тенденції розвитку, в Україні переважає енергоєм�
не виробництво сировинного характеру із низькою
часткою валової доданої вартості, що у тому числі є
результатом недооцінки ролі людського фактора в
економічному зростанні країни. Актуалізується не�
обхідність перегляду принципів державної кадрової
політики, яка повинна бути спрямована на створен�
ня умов для формування, розвитку та продуктивно�
го використання кадрового потенціалу національної
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

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

ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблематика державної кадрової політики, управ�

ління людськими ресурсами та кадровим потенціалом
виступає об'єктом наукових досліджень Ващенка К.О.,
Гавкалової Н.Л., Гриньової В.М., Грішнової О.А., Ков�
басюка Ю.В., Колота А.М., Криклія А.С., Крушельниць�
кої О.В., Осовської Г.В., Писаревської Г.І., Сурмі�
на Ю.П. та інших відомих українських вчених. Зверта�
ючи увагу на значний внесок відзначених дослідників у
науку та практику управління кадровим потенціалом, з
огляду на існуючі проблеми формування та розвитку
кадрового потенціалу в Україні, що полягають в низь�
кому рівні затребуваності знань в економіці та еміграції
громадян за межі країни, недостатньому інвестуванні в
освіту та охорону здоров'я, низькому рівні оплати праці
та втраті зарплатою своєї відтворювальної функції, не�
досконалості трудового законодавства тощо постає
необхідність обгрунтування напрямів модернізації дер�
жавної кадрової політики, враховуючи інноваційний
вектор національного розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дослідження спрямовано на обгрунтування ролі та
напрямів удосконалення державної кадрової політики

в Україні у стимулюванні інноваційного розвитку націо�
нальної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У вітчизняній науці не сформовано єдиного

підходу щодо трактування суті кадрового потенціа�
лу, проблематика формування, розвитку і викорис�
тання якого розглядається переважно на мікрорівні.
Часто в науковій літературі кадровий потенціал ото�
тожнюють із людським капіталом та трудовим потен�
ціалом, що вимагає уточнення суті цих категорій. Під
людським капіталом вчені розуміють певний запас
здоров'я, знань, здібностей і навичок людини [4, c.
83]; здібності та можливості людини, що використо�
вуються у трудовій діяльності [2, c. 7]. На відміну від
людського капіталу трудовий потенціал являє собою
сукупність працездатного населення з певними інте�
лектуальними здібностями, знаннями, вміннями та
досвідом, духовними цінностями та традиціями [6, c.
65]. Гавкалова Н.Л. визначає трудовий потенціал як
трудові можливості, що формуються та можуть бути
використані у виробництві [1, с. 82]. Трудовий по�
тенціал — це сукупність усіх використаних та неви�
користаних можливостей людини в трудовому про�
цесі [2, c. 8].

З огляду на вищезазначене, людський капітал
відображає фізичні та інтелектуальні здібності лю�
дини, що використовуються в процесі виробництва,
у той час як трудовий потенціал охоплює здібності
та можливості працездатного населення, які вико�
ристовуються та можуть бути використані в трудо�
вому процесі.

Складовою трудового потенціалу виступає кад�
ровий потенціал, що охоплює якісну та лише част�
ково кількісну характеристики трудового потенціа�
лу [2, c. 15]. Кадровий потенціал — це здатність пер�
соналу реалізувати та розвивати особистісний по�
тенціал, що охоплює інтелектуальну, кваліфікацій�
ну та освітню складові [9, с. 107]. Криклій А.С. виз�
начає кадровий потенціал як наявні та потенційні, що
розвиваються у результаті цілеспрямованого впли�
ву, можливості зміни якісних та кількісних характе�
ристик кадрів [5, с. 36]. Таким чином, кадровий по�
тенціал охоплює наявні та потенційні фізіологічні,
психологічні, інтелектуальні, професійно�кваліфі�
каційні та креативні здібності і можливості працез�
датних громадян, що використовуються та можуть
бути використані в процесі суспільного виробницт�
ва і забезпечують досягнення цілей соціально�еко�

Країна Роки 

Індекс 
еконо-
міки 
знань 

Індекс 
знань 

Субіндекси 
Економічного та
інституційного 

режиму 
Інновацій Освіти 

Інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Німеччина  1995 8,91 8,88 9,03 9,20 8,52 8,92 
2000 8,84 8,78 9,02 9,09 8,25 8,99 
2012 8,90 8,83 9,10 9,11 8,20 9,17 

Франція  1995 8,67 8,74 8,45 8,95 8,40 8,86 
2000 8,53 8,55 8,49 8,75 8,54 8,35 
2012 8,21 8,36 7,76 8,66 8,26 8,16 

Великобританія  1995 9,09 8,99 9,38 9,40 8,44 9,13 
2000 8,89 8,83 9,06 9,38 8,11 9,02 
2012 8,76 8,61 9,20 9,12 7,27 9,45 

Польща  1995 6,85 7,20 6,23 6,22 7,86 7,10 
2000 7,23 7,30 7,04 6,86 8,11 6,92 
2012 7,41 7,20 8,01 7,16 7,76 6,70 

Україна  1995 5,96 6,93 3,05 6,10 8,35 6,32 
2000 5,65 6,51 3,08 6,35 8,47 4,71 
2012 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 

Таблиця 1. Динаміка індексу економіки знань та його складових в Україні та окремих країнах світу
протягом 1995—2012 років

Джерело: складено на основі даних [13].
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номічного розвитку. Кадровий потенціал відображає
можливості продукування та використання нових
знань, а тому нероздільно пов'язаний із креативні�
стю та інтелектуально�творчим потенціалом люди�
ни.

Одним із інтегральних показників розвитку інно�
ваційної економіки виступає індекс економіки знань,
що характеризує рівень розвитку економіки, засно�
ваної на знаннях [10]. Він охоплює низку показників
(що оцінюються від 0 до 10 балів, де 10 — найвища
оцінка) і демонструє, наскільки зовнішнє середовище
сприяє ефективному використанню знань для еконо�
мічного розвитку. За цим показником у 2012 р. Украї�
на посіла 55 місце серед 145 країн світу, значення яко�
го склало 5,73, що зросло порівняно із 2000 р., проте
являється нижчим середньоєвропейського рівня
(табл. 1). На величину індексу економіки знань, на
відміну від індексу знань, негативний вплив чинить
показник особливостей економічного та інституцій�
ного режиму в країні, зокрема, економічне та право�
ве середовище, верховенство закону, якість регулю�
вання, здатність суспільства до використання та ство�
рення нових знань.

У 2012 р. найвищі значення індексу економіки знань
демонструють Швеція (9,43), Фінляндія (9,33), Данія
(9,16), Норвегія (9,11), Канада (8,92), Німеччина (8,90).
Якщо проаналізувати індекс економіки знань в розрізі
субіндексів, то за рівнем економічного стимулювання
перші місця займають Сінгапур (9,66), Фінляндія (9,65),
Данія (9,63), Швеція (9,58), Гонконг (9,57), натомість
Україна знаходиться на 92 позиції, поступаючись
окремим країнам Африки (Гані, Уганді, Замбії, Сенега�
лу та ін.). За індексом інновацій Швейцарія (9,86), Шве�
ція (9,74), Фінляндія (9,66), Сінгапур (9,49), США (9,46),
Ізраїль (9,39) входять до десятки країн�лідерів, Украї�
на займає 59 місце. За індексом освіти лідируючі позиції
належать Новій Зеландії (9,81), Австралії (9,71), Нор�
вегії (9,43), Південній Кореї (9,09), Греції (8,96), на�
томість Україна займає 22 місце та характеризується
високим рівнем розвитку освіти, однак, як засвідчує
аналіз, недостатньо володіти знаннями, важливо їх ка�
піталізувати та ефективно використати у продукуванні
інновацій, у чому поки ми кардинально відстаємо. За
індексом інформаційно�комунікаційних технологій
перші позиції в рейтингу займають Бахрейн (9,54), Шве�
ція (9,49), Люксембург (9,47), Великобританія (9,45),
Україна зайняла 76 місце із показником 4,96, що є до�
сить низьким.

Таким чином, розвиток інноваційної економіки,
основним чинником якої виступає кадровий потен�
ціал, залежить від державної кадрової політики.
Державна кадрова політика є цілеспрямованою
діяльністю держави щодо планування, формування,
професійного розвитку та раціонального викорис�
тання кадрів, усіх трудових ресурсів [3, c. 3]. Інши�
ми словами, державна кадрова політика — це су�
купність форм, методів та інструментів цілеспрямо�
ваного впливу центральних та місцевих органів дер�
жавної влади на формування, використання та роз�
виток кадрового потенціалу національної економі�
ки.

Основні пріоритети та завдання державної кад�
рової політики в Україні визначені у Стратегії дер�
жавної кадрової політики на 2012—2020 роки, яка
спрямована на досягнення високого рівня розвитку
людського потенціалу, створення умов для профе�
сійної самореалізації та забезпечення гідної оплати
праці [8]. Водночас розвиток людського потенціалу
залежить від економічного добробуту, всеохоплю�
ючої і справедливої якісної освіти, розвитку науки,
створення належних умов для саморозвитку та за�
безпечення безперервності навчання, охорони здо�
ров'я, стану навколишнього середовища та екологі�
чної стійкості.

За індексом людського розвитку у 2014 р. Украї�
на посіла 81 місце серед 188 країн світу та піднялась
у рейтингу країн. Не зважаючи на позитивну динам�
іку індексу людського розвитку, порівняно з розви�
нутими країнами темпи його зростання є вдвічі�
втричі меншими. Індекс людського розвитку, скори�
гований з урахуванням соціально�економічної не�
рівності взагалі склав 0,689, при цьому коефіцієнт
людської нерівності склав 7,7 [11]. Зростання ІЛР
відбулося переважно за рахунок зростання якості
освіти та рівня грамотності населення. Що стосуєть�
ся середньої тривалості життя населення, то у 2014
р. даний показник склав 71 рік та зріз порівняно із
2013 р. (показник складав 70,7 років); очікувана три�
валість навчання складає 15,1 рік, що є досить висо�
ким показником; обсяг ВНД на одну особу, розра�
хований за паритетом купівельної спроможності
(2011 р.), зменшився у 2014 р., порівняно із 2013 р. та
склав 8178,1 дол. [11]. Поряд з цим в Україні спосте�
рігається старіння нації: якщо у 1990 р. показник
відношення чисельності населення віком 65 років і
старше до загальної чисельності населення складав
12,0%, у 2000 р. — 13,9%, то в 2014 р. — 14,9%. У 2014
р. загальна чисельність населення склала 44,9 млн
осіб, проте за прогнозами ООН у 2030 р. вона ско�
ротиться до 39,8 млн осіб [11]. Відзначені тенденції
аж ніяк не сприяють сталому людському розвитку в
Україні та негативно впливають на формування кад�
рового потенціалу країни.

Зважаючи на відзначені тенденції розвитку, інве�
стиції в людський капітал, зокрема, у освіту, охоро�
ну здоров'я, культурний та фізичний розвиток, соц�
іальний захист та забезпечення, що сприяють підви�
щенню якості освіти та розвитку науки, зменшенню
захворюваності та збільшенню тривалості життя на�
селення, виступають джерелом розвитку кадрового
потенціалу.

Одним із основних інвесторів в людський капітал,
зважаючи на специфіку даних інвестицій, суспільну
користь та необхідність значного обсягу фінансуван�
ня, виступає держава. Аналізуючи державні видатки
на освіту та охорону здоров'я, варто відзначити, що
порівняно із розвинутими країнами, що характеризу�
ються високим рівнем інноваційного розвитку, в Ук�
раїні спостерігається низький рівень видатків на охо�
рону здоров'я, дещо кращою виглядає ситуація із
фінансуванням освіти (табл. 2). Якщо у Данії, Швеції,
Великобританії державні видатки на охорону здоро�
в'я складають понад 80 % в загальній структурі, то у
США лише 47 %, в Україні — 54 %, що залежить від
національних особливостей та обраної стратегії дер�
жавної політики.

Інвестиції в розвиток людського капіталу впливають
на підвищення продуктивності праці, рівень інновати�
зації виробництва, зростання конкурентоспроможності
національної економіки та суспільний добробут. Проте
в останні роки спостерігаємо скорочення державного
фінансування освіти, науки, охорони здоров'я та навко�
лишнього природного середовища (рис. 1). В умовах
економічної та політичної нестабільності видатки зве�
деного бюджету на освіту скоротилися з 20,5 % у 2011
р. до 15,5% у 2016 р.; на охорону здоров'я — з 11,6% до
9,0%, духовний та фізичний розвиток — з 2,6% до 2,0%
відповідно. Незатребуваність результатів наукових до�
сліджень вітчизняною економікою негативно стримує
розвиток науки, відбувається відплив висококваліфіко�
ваних кадрів за кордон.

У розрізі структури видатків зведеного бюджету на
освіту в пріоритеті виступає загальна середня освіта,
видатки на яку протягом аналізованого періоду зрос�
ли, натомість на вищу освіту скоротились з 30,9% у 2011 р.
до 27,1% у 2015 р. (рис. 2).

Якщо провести певну паралель між індексом роз�
витку економіки знань в окремих країнах та обсягами
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державних видатків на освіту та охорону здоров'я, спо�
стерігаємо наявність причинно�наслідкових зв'язків
між цими параметрами. Зважаючи на світові тенденції
розвитку, сучасний стан медицини, рівень захворюва�
ності та смертності громадян в Україні, якість та дос�
тупність освіти, стан розвитку науки, соціальне за�
безпечення, пасивна державна політика не відповідає
сучасним глобалізаційним викликам та стратегії інно�
ваційного розвитку. Побудова нової економіки перед�
бачена стратегією державної політики, яку неможли�
во реалізувати без відповідного кадрового потенціа�
лу.

У XXI ст. примноження та капіталізація знань ви�
ступають конкурентними перевагами та детерміну�
ють інноваційний вектор національного розвитку.
Розвиток кадрового потенціалу повинен стати метою
державної політики та інструментом якісних еконо�
мічних перетворень. Ситуація на ринку праці Украї�
ни вимагає перегляду системи оплати праці та підви�
щення відтворювальної й стимулюючої функцій за�
робітної плати. В умовах, коли рівень заробітної
плати у сфері освіти та охорони здоров'я нижчий се�
реднього по країні та слабо залежить від кваліфіка�
ційно�професійного рівня працівників, неможливо
забезпечити відповідну якість освітніх та медичних
послуг, що впливають на формування кадрового по�
тенціалу.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Кадровий потенціал виступає чинником розвит�

ку інноваційної економіки і задля забезпечення

його розвитку основою державної кадрової політи�
ки в Україні повинен стати людиноцентричний
підхід, згідно з яким людина та її розвиток висту�
пає метою та детермінує зміст державної політики.
Державна політика повинна бути спрямована на ре�
алізацію пріоритетів нової економіки — створення
належних умов для продукування та капіталізації
нових знань, що виступають драйвером економіч�
ного розвитку; підвищення рівня якості освіти шля�
хом реформування системи загальноосвітнього та
професійного навчання, створення умов для само�
реалізації та самовдосконалення, підвищення ре�
альної функціональності регіональних та районних
центрів зайнятості щодо працевлаштування та
підтримки молоді; захист та зміцнення здоров'я
нації, які вимагають реформування системи охоро�
ни здоров'я, у тому числі шляхом трансформації ме�
ханізму її фінансування, забезпечення доступності
якісних медичних послуг та ліків для всіх громадян,
популяризація спорту та здорового способу жит�
тя; удосконалення мотиваційного та стимулюючо�
го механізмів державного управління кадровим по�
тенціалом у сферах освіти та науки, охорони здо�
ров'я; стимулювання наукових досліджень та роз�
робок інноваційних продуктів; розвиток ефектив�
ної інституційної інфраструктури, що включає на�
уково�дослідні центри, університети та інші орган�
ізації, що можуть використовувати глобальну базу
знань та адаптувати її до реалізації національних
цілей та завдань. Як показує досвід, сьогодні недо�
статньо володіти знаннями, важливо вміти капіта�
лізувати їх та примножити, що визначає конкурен�
тоспроможність та інноваційність розвитку.
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Рис. 1. Структура видатків зведеного бюджету на розвиток людського капіталу в Україні протягом 2011—2016 років, %

Джерело: побудовано на основі даних [7].

Примітка: 1 У 2013 р.
Джерело: складено на основі даних [11; 13]

Таблиця 2. Показники видатків на освіту та охорону здоров'я в окремих країнах світу у 2014 р.

Показник 
Країна

Данія Швеція Велико-
британія Франція Німеч-

чина США Україна 

Державні видатки на освіту, % ВНД 8,1 7,1 5,4 5,0 4,7 5,1 6,6
Державні видатки на охорону здоров’я, % 
ВВП1 

10,6 9,7 9,1 11,7 11,3 17,1 7,8

Державні видатки на охорону здоров’я, % 
державних видатків 

16,8 19,0 16,5 15,7 19,6 21,3 10,8

Державні та приватні видатки на охорону 
здоров’я на 1 особу, дол. США (за ПКС)1 

4552 4244 3311 4334 4812 9146 687

Державні видатки на охорону здоров’я  
на 1 особу, дол. США (за ПКС)1 

3886 3458 2776 3360 3696 4307 374
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Напередодні аграрної реформи більшість науковців

і практиків стверджували, що тотально одержавлена
модель сільського господарства неспроможна забезпе�
чити високоефективний і стабільний його розвиток. А
тому вона приречена на крах і демонтаж її неминучий.
Перехід до ринкової моделі сільського господарства не
має альтернативи. Було обрано стратегічний напрям
цього процесу — докорінні зміни у відносинах власності
і господарювання, шляхом приватизації землі та майна
колгоспів і радгоспів. У цьому зв'язку актуальними є
дослідження щодо відображення науково�методологі�
чних засад виробничо�господарського контексту відно�
син власності та їхнього впливу на продуктивність і
ефективність виробництва в будь�якій галузі економі�
ки, у сільському господарстві зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематика відносин власності в цілому і її виробни�

чо�господарський контекст зокрема, достатньо висвіт�
лювалася у працях багатьох вітчизняних вчених.
Особливий науковий інтерес представляють публікації
Г.М. Запши, Ю.А. Лузана, М.Й. Маліка, В.Я. Месель�Ве�
селяка, М.М. Павлишенка, П.Т. Саблука, Н.П. Стецю�
ри й багатьох інших. Однак дана проблематика все ще
залишається недостатньо вивченою, чимало її питань є
дискусійними, що потребує продовження поглиблених
досліджень у цьому напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження науково�методологіч�

них засад змісту відносин власності, форм їхнього про�
яву та впливу на результати господарської діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тематика відносин власності є однією із тих, що тра�

диційно привертала до себе пильну увагу з боку як за�
рубіжних, так і вітчизняних науковців. Але саме тут має
місце багато дискусійних або нерозкритих питань. Ви�
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вчення, узагальнення та критичний аналіз опублікова�
них праць по різним аспектам відносин власності дає нам
змогу викласти теоретико�методологічні засади щодо
власності як окремої економічної категорії, її зв'язок з
виробничо�господарською діяльністю підприємств.

Почнемо із оцінки широковизнаного в радянські
часи положення, згідно з яким "…власність — це су�
купність усіх виробничих відносин. Вона лише абстрак�
ція сукупності (системи) останніх" [12, с. 64]. Таке по�
ложення знайшло підтримку з боку багатьох науковців
і в умовах переходу України до ринкових засад госпо�
дарювання: "Відносини власності за своїм економічним
змістом охоплюють усю сукупність виробничих відно�
син. На це неодноразово вказував К. Маркс щодо капі�
талістичного способу виробництва… Теоретичним ви�
раженням власності К. Маркс називав такі економічні
категорії, в їх реальній формі, як товар, гроші, ціна, ка�
пітал, заробітна плата, прибуток тощо" [6, с. 10].

В одній із останніх публікацій дається ще більш роз�
ширене тлумачення змісту власності: "…будь�яка со�
ціально�економічна формація є специфічним відобра�
женням економічного та соціального утвердження
змісту власності" [3, с. 29].

Навіть здоровий глузд і елементарна логіка дають
підстави стверджувати про те, що неправомірно всю си�
стему економічних відносин ототожнювати з однією
економічною категорією "власність". Інша справа, що
остання є багатоплановою, складною, багаторівневою.
Відносини власності в тій чи іншій мірі впливають на
більшість економічних явищ та процесів. До речі, не
менш значущими є категорії "економічні потреби" і
"інтереси" людей. Адже саме вони є мотиватором еко�
номічного зростання і розвитку виробництва і на цих
засадах людства в цілому.

Чимало науковців розглядають власність як першо�
основу, фундамент економічних (виробничих) відносин.
Основу виробничих взаємовідносин "складають відно�
сини власності" [3, с. 30]. "В системі виробничих відно�
син матеріального виробництва, в тому числі й аграр�
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ного, власність відіграє фундаментальну роль першоос�
нови" [4, с. 26].

Поняття "основа" — багатозначне. Якщо йдеться
про такий його зміст як брати за основу в певній сис�
темі явищ який�небудь її сегмент, тобто виокремити
ключовий елемент, на якому функціонує вся система,
то відносини власності є домінантною основою еконо�
мічної системи. Водночас вони не є опорою, фундамен�
том останньої, оскільки "вплетені" в усі її складові. Тут
маємо аналогію з окремим товаром як "елементарною
формою" багатства, клітиною ринкової економіки.
Власність, строго кажучи, подібна до кровоносної сис�
теми людського організму, який є таким до того часу,
поки вона нормально функціонує. Відносини власності
при цьому виходять за межі економічної системи, є скла�
довою "надбудови". Вітчизняні науковці справедливо
вказують на ту обставину, що "…найтісніше пов'язаний
з економічною власністю юридичний бік соціологічно�
го поняття власність. Юридична власність — це загаль�
на умова виробництва, вияв волі певного класу і право�
ве оформлення цієї волі в юридичних актах і нормах, у
праві власності" [6, с. 4—12].

Важливо наголосити, що у науковій літературі країн
Заходу власність традиційно трактується переважно в
юридично�правовому аспекті (концепція "пучка" прав
власності). Зокрема і ринковий обмін розглядається як
обмін правами власників. Питання юридичного аспекту
власності потребує окремого розгляду. А тому лише
відмітимо, що право власності грунтується на засадах
економічної сутності власності. Це стосується усіх еко�
номічних відносин. Хоча інститут права репрезентує
далеко не всі економічні відносини власності.

З'ясування економічного змісту власності передба�
чає визначення сфери, тих сторін економічної системи,
які можна віднести до власності як економічної кате�
горії. Кожна з них є узагальненим логічним поняттям,
яке теоретично віддзеркалює реально існуючі еко�
номічні відносини між суб'єктами з приводу тих чи інших
об'єктів. Їх можна представити за схемою "суб'єкт —
об'єкт — суб'єкт".

Звідси слідує висновок, що економічний бік влас�
ності охоплює суб'єктів, об'єктів і відносини між ними.
Першими можуть бути окрема людина і їхні певні
спільноти, інституції тощо. Об'єкти власності також
різноманітні. Класифікація суб'єктів і об'єктів власності
достатньо повно висвітлена у наукових літературних
джерелах.

Відносно економічних відносин, які охоплює кате�
горія власність, то тут не досягнуто єдності поглядів з
боку науковців. Однобічними і досить узагальненими є
такі визначення змісту власності як "привласнення" або
"приналежність" блага тому чи іншому суб'єктові.

Виходячи із практично загальновизнаного науко�
вцями положення про те, що економічна категорія
власність є багаторівневою і складною, розкриття її
змісту потребує системного підходу, розгляду власності
як процесу (динаміка) і на цей період часу (статика) ви�
будуємо таку її структурну будову.

Вихідним пунктом власності, безперечно, є процес
привласнення людиною певних благ. Безоб'єктної влас�
ності не існує. При цьому методологічно важливо ви�
окремити два види привласнення. Якщо суб'єкт привлас�
нює "нічийні" блага, тобто ті, що на даний час не нале�
жать нікому, то відбувається першопривласнення (на�
приклад, нічийна земля, риба в нейтральних водах
тощо). На ранніх етапах економічного розвитку коло
речовин природи, які людина могла привласнити без
попереднього відчуження, було обширним. Нині "даро�
вих" благ залишається небагато. Більшість об'єктів, що
можна привласнити, є економічними благами, про�
дуктами людської праці і вже комусь належать. Але в
останній час зростає коло безоплатного використання
багатьох енергетичних благ (сонячне світло, вітер, при�
ливи тощо). Не завжди компенсується суб'єктам інте�

лектуальної власності їхні права на неї (наприклад,
інформація). Першопривласнення відбувається за схе�
мою "суб'єкт — об'єкт".

Якщо певний об'єкт уже знаходився у власності кон�
кретного суб'єкта, то відбувається двоякий процес:
"відчуження — присвоєння". Фактично йдеться про
зміну власника певного об'єкта. Найчастіше це відбу�
вається на еквівалентних засадах через посередництво
ринку. Водночас можливі й інші форми (приватизація
без викупу, перехід блага в спадок, податки, несанкціо�
новані державою методи привласнення такі, як хабарі,
крадіжка тощо). У статичному стані власність — це на�
лежність того чи іншого об'єкта конкретному суб'єкту.
Якщо в першому випадку власність є економічними
відносинами типу "суб'єкт — об'єкт — суб'єкт", то в дру�
гому "суб'єкт — об'єкт (річ)".

Отже, результатом першопривласнення і зміни
суб'єкта власності є приналежність блага конкретному
суб'єкту.

Привласнення, таким чином, вихідний пункт влас�
ності, її "зародження", виникнення. Належність блага —
це корінна ознака власності. Привласнення є процесом,
а приналежність — статичне економічне явище. При�
власнення як зміна власника є економічним відношен�
ням. Варто відмітити, що, на думку Л.М. Маліка, на по�
верхні економічних явищ і процесів власність проявляє
себе як приналежність засобів виробництва та його ре�
зультатів окремій людині, колективу чи державі [4. с. 26].
Але більшість науковців трактують "приналежність" не
як економічне, а правове поняття. На наш погляд, такі
поняття, як "належність", "володіння", "користування",
"розпорядження", скоріше всього є економіко�право�
вими. Водночас "належність" знаходиться не на поверхні
економічних явищ і процесів, а є їх змістом.

І тут логічно виникає питання: чи закінчуються на
приналежності певної субстанції матеріального світу
економічні відносини власності? Спробуємо дати
відповідь на поставлене запитання.

Належність блага певному суб'єкту дає підстави для
його економічної реалізації. При цьому виконується
воля власника, задовольняються його потреби і інтере�
си. Як саме? Це залежить від споживчої вартості при�
своєних благ.

1. Власність на земельні й інші ресурси виробницт�
ва, безумовно, потребує їх господарського використан�
ня. Але тут можливі різні варіанти. Насамперед влас�
ник може їх використовувати самостійно. Причому ре�
зультати праці він може споживати сам (натуральне гос�
подарство) або продавати на ринку (товарне господар�
ство). У першому випадку економічні відносини між
людьми не мають місця; у другому — вони є, тобто йдеть�
ся про ринкові відносини, реалізацію вироблених товарів
і купівлю засобів виробництва.

2. Власник виробничих ресурсів може використову�
вати їх з допомогою найманих працівників. Цей процес
починається з ринкової угоди двох власників — влас�
ника засобів виробництва та власника робочої сили (ку�
півля�продаж робочої сили) й закінчується присвоєнням
роботодавцем прибутку, а найманим працівником —
заробітної плати. Тобто тут власність пов'язана з еко�
номічними відносинами роботодавця та роботоотриму�
вача щодо умов праці і винагородою за неї в певних
формах.

3. Власники виробничих ресурсів не завжди самі зай�
маються господарською діяльністю: вони дають мож�
ливість іншим підприємливим людям використовувати
їхнє майно в господарських цілях на певних умовах. Тоді
між власником і підприємцем виникають відносини гос�
подарського використання майна. Останній одержує
реальну можливість тимчасово володіти і користувати�
ся об'єктом чужої власності. У цьому разі власник ста�
вить за мету збільшення благ на основі вже існуючих,
без особистої участі в процесі виробництва. Такі відно�
сини не мають форми ринкових відносин типу "відчу�
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ження — присвоєння", оскільки власник об'єкта влас�
ності не змінюється. Серед них найбільш поширені орен�
да, лізинг, прокат, за яких власник засобів виробництва
не сам організовує процес виробництва, а передає
об'єкти своєї власності в користування іншим суб'єктам
господарювання (делегує функцію "користування", за�
лишаючи за собою функцію "належності").

Життєві блага, які є об'єктами власності певної осо�
би, використовуються нею для задоволення особистих
потреб. Тут має місце використання людиною певних
властивостей своєї речі, її споживчої вартості.

Викладене вище подано на рисунку 1.
На особливу увагу заслуговує такий аспект влас�

ності як її форми.
Поняття "форма" власності найчастіше розглядаєть�

ся як зовнішній прояв сутності відносин власності. Вони
характеризують історично визначений спосіб присвоє�
ння й належності речей.

Стосовно класифікації відносин власності з метою
виділення видів і форм їх прояву використовуються різні
критерії. Відповідно в економічних публікаціях можна
знайти не кілька, а десятки форм власності. Для певних
аспектів дослідження відносин власності — це, напев�
не, доцільно. З точки зору виробничо�господарського
аспекту власності, ми пропонуємо використати такий
узагальнений критерій, як хто є суб'єктом власності. За
найбільш узагальненого підходу можна виділити одно�
осібного суб'єкта власності (окрема людина); певне їх
об'єднання (різних рівнів — сім'я, колектив, група лю�
дей, держава, суспільство) тощо. Такий підхід дає мож�
ливість з'ясувати дві важливі соціально�економічні по�
зиції:

— кому (яким суб'єктам) належить економічна вла�
да в суспільстві — хто привласнює виробничі ресурси,
здійснює управління господарською діяльністю;

— кому дістаються результати виробництва, хто і
як їх привласнює.

Варто відмітити, що вітчизняними науковцями вже
ставилося питання узагальненого підходу до класифі�
кації форм власності. Критерій розподілу має бути та�
ким: "усе недержавне є приватним" [13, с. 32—33].

На нашу думку, використовуючи принцип переходу
від абстрактного до конкретного доцільно виокремити
дві ключові форми власності.

1. Приватна (особиста, одноосібна) — її об'єкт на�
лежить окремій особі, яка, виходячи із своїх потреб та
інтересів, використовує і розпоряджається ним. У всі
віки й у всіх народів — це найбільш поширена форма
власності.

2. Спільна (колективна або сумісна) форма власності —
її об'єкти належать певним об'єднанням людей. Цю

форму власності у свою чергу можна розподілити на
різновиди. Головні з них — неперсоніфікована спільна
власність, без виокремлення частки окремих суб'єктів.
Найбільш поширеними її різновидами є: державна і ко�
мунальна власність, спільна власність трудових колек�
тивів, різних об'єднань людей (профспілок, політичних
інституцій, церкви тощо).

На певному етапі розвитку продуктивних сил у ряді
галузей і сфер господарської діяльності навіть мінімаль�
ний рівень концентрації виробництва потребував знач�
них інвестицій. Індивідуальна приватна власність ви�
явилася неспроможною освоювати і розвивати нові види
виробництва. Об'єднання об'єктів приватної власності
(головним чином капіталів) з метою їхнього спільного
використання стало об'єктивно необхідним. Цьому про�
цесу сприяла також і конкуренція товаровиробників. З
одного боку, вона спонукає людей конкурувати один з
одним, а з іншого — підштовхує їх у напрямі встанов�
лення добровільного співробітництва та створення
різного роду об'єднань. Так з'явилася нова форма влас�
ності на засоби і результати праці й відповідні їй госпо�
дарські структури. У науковій літературі вона отрима�
ла назву "Спільна часткова власність. Це власність
фізичних осіб (хоч може бути власністю і юридичних, а
також юридичних і фізичних осіб… Кожний співвлас�
ник спільної часткової власності має право розпоряд�
ження належною йому часткою у цій власності…" [8, с.
111].

Термін "спільна часткова власність", напевне, не
зовсім вдалий. На першому місці має бути поняття "при�
ватна". Адже така власність і відповідні їй форми гос�
подарювання за походженням і глибинною суттю є при�
ватними, оскільки члени асоціації залишаються приват�
ними (персоніфікованими) власниками своїх об'єктів. До
речі, окрім акціонерних товариств, при бажанні вони
можуть вийти з об'єднання, отримати свою частку влас�
ності й знову стати одноосібним власником. Водночас
об'єднання майна (капіталу) з метою його спільного
використання позбавляє власника здійснення деяких
прерогатив індивідуальності. Зокрема розпоряджатися
своєю часткою і результатами виробництва такий влас�
ник�господар може тільки спільно, з огляду на інтере�
си усіх членів об'єднання. Такі організаційно�правові
форми є приватними за базовою ознакою і спільними
за здійсненням господарської діяльності, управління
нею. А тому об'єднану персоніфіковану власність більш
доцільно визначати як "приватно�спільну".

Відносини власності на виробничі ресурси, а відпо�
відно їх форми, є базовими щодо відносин господарю�
вання. У господарських одиницях відносини власності
поєднуються з відносинами господарювання, утворю�

Використовує у господарській 
діяльності сам власник 

Ресурси використовує власник і
наймані працівники 

Виробничі 
ресурси Оренда 

Ресурси передаються у тимчасове 
користування іншим суб’єктам

Споживаються безпосередньо 
Життєві 
блага 

Лізинг і 
прокат 

Задовольняють потреби людей, 
залишаючи свою натуральну форму 
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Рис. 1. Належність об'єктів власності та можливі напрями їхнього використання власником
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ють власницько�господарські відносини. При цьому
форма власності безпосередньо визначає соціально�
економічний спосіб поєднання факторів виробництва,
форми управління підприємством, способи розподілу
результатів виробництва, характер праці, економічно�
правовий статус суб'єктів господарської діяльності та
їх економічний інтерес.

Для нас важливо висвітлити такий ключовий аспект
власницько�господарських відносин як їхній вплив на
результати виробничо�комерційної діяльності еконо�
мічних суб'єктів. Тобто "…власність цілком правомірно
розглядати як мотиватор чи засіб задоволення особис�
того матеріального інтересу" [4, с. 26].

Якщо йдеться про форми власності в контексті мо�
тиватора продуктивності і економічної ефективності
виробництва, то потрібно підкреслити, що в постра�
дянські часи більшість науковців почали "романтизува�
ти" приватну власність. Вона "…найефективніша форма
власності, оскільки через схильність власника до ризи�
ку піддається найбільш частій санації і оновленню ре�
чового субстрату на новій технологічній основі" [1, с.
13]. І взагалі, "Інститут приватної власності є найбіль�
шим завоюванням людської цивілізації" [2, с. 125—126].

В обох випадках мова йде про приватну власність
взагалі. Але приватний власник виробничих ресурсів
може їх використовувати особисто або наймати для
цього працівників. У першому випадку науковці нерідко
використовують словопоєднання "тотожність (єдність)
власності і праці". При цьому деякі з них вважають, що
органічна єдність індивідуальної праці і приватної тру�
дової власності є першим фундаментальним законом
господарської діяльності людини. Він виражає
внутрішні необхідні, сталі і суттєві зв'язки між індиві�
дуальною працею людини і приватною трудовою влас�
ністю на результати цієї праці. Цей закон найбільшою
мірою відповідає біологічній природі людини [7].

Більшість вітчизняних науковців наголошували, що
"Особливе значення така тотожність має в аграрному
секторі, де в процесі праці робоча сила поєднується з
особливим засобом виробництва — землею (в рослин�
ництві безпосередньо, в тваринництві — через живі
організми тварин). Однак посередником при цьому ви�
ступають засоби виробництва — знаряддя праці. Тому
найбільшої ймовірності така тотожність досягається в
умовах, коли людина є працюючим власником незалеж�
но від форми власності (приватної, корпоративної чи
іншої" [8, с. 155]. "Найвища ефективність виробництва
досягається за умов тотожності власності і праці" [10,
с. 10]. Тобто йдеться про приватні або приватно�сумісні
форми господарювання, що не використовують найма�
ну працю. "Суб'єкт власності індивідуально реалізує свої
права на землю та майно (земельні і майнові паї), а та�
кож на всю одержану продукцію чи весь одержаний
прибуток. У найбільшій мірі таку можливість мають
фермерські господарства, особисті присадибні госпо�
дарства та інші приватні власники" [14, с. 33].

Водночас мали місце й альтернативні точки зору,
згідно з якими "Приватна власність — це вчорашній день.
Вона суперечить досягнутому рівню розвитку продук�
тивних сил і веде в минуле, до реставрації капіталізму зі
всіма негативними його наслідками. Госпрозрахункова
власність — це сьогоднішній день, рух вперед, та
власність, яка зберігає суттєві властивості трудової при�
ватної власності виробника в умовах існування суспіль�
ної власності, що відповідає суспільному характеру ви�
робництва. Ринкова економіка, побудована на приватній
власності, веде до відродження малоефективного
дрібнотоварного виробництва, а на промисловій стадії
його розвитку — до появи нетрудової приватної влас�
ності, олігархів і соціального паразитизму, до продов�
ження віковічної боротьби бідних з багатими" [9, с. 77—
78].

При оцінці ролі власності взагалі і приватної форми
зокрема, як чинника впливу на результати господарсь�

кої діяльності, необхідно розглянути деякі теоретичні
питання, з урахуванням історичних і сучасних світових
умов функціонування сільськогосподарських підпри�
ємств.

Почнемо з того, що власність, як і будь�яка інша
економічна категорія, персоніфікується в поведінці
людей. Тому вона не може бути фактором безпосеред�
нього впливу на результати їхньої господарської діяль�
ності. Таким є суб'єкт господарювання, працівник,
людський фактор виробництва. Він поєднується з уре�
чевленими факторами, приводить їх у дію, доцільно вит�
рачає свою робочу силу. Тобто здійснює процес праці
на конкретному робочому місці відповідно до техніко�
технологічних параметрів останнього. В іншому разі
працівник не зможе виконувати роль фактора виробниц�
тва.

Разом з тим чимало працівників здатні на більше. І
це може слугувати джерелом створення підприємниць�
кого надприбутку. Як привести його в дію? Відповідь
однозначна — зацікавити працівника до прояву не
тільки сумлінного, але і творчого виконання своїх ви�
робничих функцій, зрозуміло, відповідно до конкрет�
ного робочого місця. Здійснити це можна за такими на�
прямами.

Забезпечити передусім тотожність власності і праці.
Відповідно в господарській діяльності самореалізуєть�
ся в повній мірі "людський капітал" власника�працівни�
ка і менеджера.

Відносно сільського господарства це означає, що в
будь�яких індивідуальних (на практиці, як правило,
сімейних) трудових агрогосподарствах, фермерських
зокрема, має місце органічна єдність індивідуальної
праці і приватної трудової власності. На цих засадах
забезпечується найвища із можливих мотивацій влас�
ника�господаря до ефективної господарської діяль�
ності. Найманець не може працювати краще, ніж пра�
цюючий власник і члени його сім'ї.

Віддаючи належне позитивному впливу на прибут�
ковість чинника трудової приватної власності, важли�
во наголосити, що безпосередньо господарську моти�
вацію до прояву підприємницької поведінки (сумлінно�
го і творчого ставлення людини до праці), максимізації
прибутку створює статус працівника як господаря. А це
можливо і при використанні "чужих" виробничих ре�
сурсів (оренда землі, лізинг техніки, кредити, оренда
всієї ферми тощо). По�іншому, за умови економіко�пра�
вової самостійності у виробничо�комерційній діяльності
і власності на її результати, суб'єкт господарювання
зацікавлений у прояві підприємницької поведінки, сум�
лінному і новаторському відношенні до праці. Звідси
важливий висновок: забезпечити тотожність власності
і праці в сільському господарстві України можливо було
і без приватизації земельних ресурсів.

У контексті економічного значення чинника при�
ватного господарювання, логічно виникає питання:
чому навіть за більш�менш однакових умов господа�
рювання в приватних трудових господарствах аграр�
ного сектору має місце істотна диференціація щодо
результатів господарювання в цілому і прибутковості
зокрема? Адже в них у повній мірі самореалізується
підприємницький потенціал. Відповідь на це питання
може бути одна. Останній реалізується через конк�
ретних власників�господарів, які різняться професі�
оналізмом у широкому розумінні цього поняття (при�
родні задатки, досвід, рівень підприємницької пове�
дінки тощо). Відповідно результати їх господарської
діяльності будуть неоднакові. Інакше кажучи, коли
йдеться про економічний потенціал тієї чи іншої фор�
ми господарювання, треба враховувати фаховий
рівень, якість підготовки, тобто людський капітал
господаря�працівника і менеджера. Саме цим пояс�
нюється той відомий факт, що за більш�менш одна�
кових умов та одних і тих же формах господарюван�
ня різні результати.
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Про тотожність власності і праці можна вести мову
й щодо трудових асоціацій, які функціонують на заса�
дах спільного використання об'єктів приватної влас�
ності. Такими є, наприклад, партнерські (сумісні) фер�
ми, створені кількома сім'ями, які зазвичай перебува�
ють у родинних зв'язках, виробничі сільськогоспо�
дарські кооперативи. Суб'єкти таких асоціацій є одно�
часно власниками, господарями і працівниками. Відпо�
відно вони прагнуть до ефективного ведення госпо�
дарської діяльності, підвищення прибутковості. Голов�
на мета таких трудових об'єднань — підвищити рівень
концентрації виробництва в первинній виробничій оди�
ниці і на цих засадах використати "ефект масштабу".
Розвиток продуктивних сил зумовлює більш високий
рівень оптимальних розмірів аграрних господарств. І це
посилює процес концентрації в сільському господарстві,
значимість розміру підприємства. Великі господарства
можуть утворюватися шляхом капіталізації прибутку,
а також кредитів, оренди землі. Це тривалий шлях, який
потребує чималих коштів. Більш доступний — об'єдна�
ти вже функціонуючі приватні господарства. Так доб�
ровільно створюються різні об'єднання порівняно не�
великих господарств. Прикладом тут може бути
сільське господарство США (табл. 1).

Наведені дані показують, що господарська струк�
тура в сільському господарстві США відносно стабіль�
на. Це ж стосується й економічної ролі зазначених
агроструктур. Сімейні ферми за кількістю лідирують,
але виробляють лише половину товарної продукції. Для
нас важливо наголосити, що в сільському господарстві
США за період 2002—2012 рр. мала місце тенденція
зменшення економічної ролі сімейних ферм за вказани�
ми вище показниками і відповідного зростання різних
агроструктур несімейного типу. Принагідно зазначимо,
що вони більш продуктивно використовували землю
(їхня частка до загальної земельної площі становила в
2012 р. 38,5%, а до обсягу продаж 50,1%, у 2002 р. відпо�
відно 33,7% і 48,0%).

Разом з тим у таких асоціаціях у певній мірі зни�
жується ефект приватної власності. Він, образно кажу�
чи, розмивається в міру збільшення учасників об'єднан�
ня. Колективна зацікавленість і відповідальність, при�
родно, менш дієві в порівнянні з особистою. Але фак�
тор "розміри підприємств" "компенсує" цей недолік.

Поява і розвиток різних виробничих об'єднань є
відносно новою тенденцією в розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва, передусім в США.

Слід звернути увагу, що на сьогодні однією з най�
актуальніших проблем, притаманних більшості дрібних,
малих і середніх ферм, є недостатній (нижче оптималь�
ного) рівень концентрації виробництва. Певною мірою
вона розв'язується шляхом їх спеціалізації, кооперації
та інтеграції із підприємствами третьої сфери АПК. Крім
того, процес надконцентрації виробництва в сільсько�
му господарстві в багатьох країнах світу свідомо галь�
мується державою.

Вона не допускає витіснення повністю малих і навіть
мікроферм, надає їм допомогу насамперед із метою збе�
реження образу життя аграріїв та водночас гальмуючи
депопуляцію. Тобто йдеться про соціальний аспект про�
блеми. У соціальному плані державі вигідніше їхнє збе�
реження, ніж забезпечення вивільнених власників ферм
житлом, роботою, грошовою допомогою тощо.

Відносна життєстійкість "мікроферм" і більшості
дрібних та малих ферм пояснюється не тільки держав�
ною їх підтримкою. По�перше, для багатьох власників
ферм зайнятість поза нею стає основною, частка доходів
від неї сягає 50—60% від їх загальної суми. Ферма ра�
зом із землею фактично слугує насамперед місцем про�
живання для власників дрібних ферм. Деякі з них пере�
даються в оренду іншим агроструктурам або міським
жителям для літнього відпочинку. По�друге, власники
багатьох ферм водночас є власниками оброблюваних зе�
мель. Останніми десятиліттями зросла кількість влас�

ників дрібних ферм, котрі здають землю в оренду вели�
ким агроструктурам, одержуючи орендну плату.

 ВИСНОВКИ
Головний напрям аграрної реформи — кардиналь�

на перебудова відносин власності і господарювання в
аграрній сфері економіки вже здійснено. У контексті
"багатоукладності" щодо організаційно�правових форм
підприємницької діяльності сільське господарство
України навіть переважає економічно високорозвинені
країни. На сьогодні в сільському господарстві функ�
ціонують три сектори господарювання — приватний;
приватно�спільний; спільний.

Приватний базується на приватній власності на за�
соби й результати праці. За кількістю агрогосподарств
цей сектор є найбільш великим. Так, на кінець 2015 р.
він був представлений 4,1 млн особистих селянських гос�
подарств, 32,3 тис. фермерських господарств і 3,6 тис.
приватних підприємств. У ньому виробляється не мен�
ше половини сільськогосподарської продукції. За ви�
ключення фермерських господарств і приватних під�
приємств — земля практично повністю знаходиться у
власності приватних агродомогосподарств.

До приватних підприємств деякі вчені�аграрники
відносять сільськогосподарські виробничі кооперативи
і товариства (усіх видів). Але вони не є приватними, ос�
кільки функціонують на засадах об'єднання об'єктів
приватної власності і спільного їхнього використання.
Приватна власність, образно кажучи, не зникає — відбу�
вається її певна трансформація — від приватної до
спільної. Утворюється гібрид приватної й спільної влас�
ності. Інакше кажучи, має місце і приватна, і колектив�
на (сумісна, спільна) форми власності водночас.

У контексті функціонуючих на даному етапі орга�
нізаційно�правових форм сільськогосподарських під�
приємств приватно�спільними є товариства з обмеже�
ною відповідальністю, командитні товариства, акціо�
нерні товариства (закритого і відкритого типу), вироб�
ничі кооперативи. На 1 листопада 2015 р. сектор при�
ватно�спільних агроформувань включав 8317 одиниць
(7721 господарських товариств, 526 кооперативів).
Кількість підприємств інших недержавних форм госпо�
дарювання становила 891 одиниці. Державний сектор на
кінець 2015 р. охоплював лише 241 підприємство. Їхня
частка у виробництві всієї сільськогосподарської про�
дукції становила — 0,9% [11, с. 50].

Цілком очевидно, що формування "багатоукладно�
го" сільського господарства — не самоціль, а засіб підви�
щення його продуктивності й ефективності і на цих за�
садах підвищення добробуту селян та всього населен�
ня. Натомість у цьому контексті очікуваного потужно�
го імпульсу приватної власності поки що не досягнуто.
Питання соціоекономічного ефекту аграрної реформи
в цілому і перебудови власницько�господарських відно�
син зокрема, потребує спеціального дослідження. Тут
лише відмітимо, що з початку ринкової трансформації
аграрного сектора економіки України минуло понад
чверть століття. Цей процес виявився складним і супе�
речливим. До 2000 р. він не забезпечив позитивних зру�
шень у контексті розширення виробництва в сільсько�
господарських підприємствах і підвищення його ефек�
тивності. Навпаки, індекс валової продукції сільського
господарства в 2000 р. до 1990 р. становив лише 53,4%,
продуктивність праці в сільськогосподарських підприє�
мствах відповідно 53,7, а рівень рентабельності вироб�
ництва зменшився з 37,3% в 1990 р. до 9,0% в 2000 р. І
нині не має підстав стверджувати про суттєві і стабільні
позитивні зрушення в сільському господарстві за період
2000—2015 рр. Індекс сільськогосподарської продукції
в 2015 р. щодо 2000 р. — становив 163,9, але не досяг
рівня 1990 р. (88,2%) [11, с. 40; 48]. Зумовлено це низ�
кою об'єктивних і суб'єктивних факторів. Серед основ�
них чинників, що гальмують економічне зростання та
розвиток галузі — це переоцінка реформаторами мож�
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ливостей, ефекту інституту власності в цілому і приват�
ної власності зокрема. Особливо це стосується прива�
тизації земель сільськогосподарського призначення. Не
реалізовано первісний задум земельної реформи "зем�
лю тим, хто її обробляє". У секторі сільськогосподарсь�
ких підприємств процеси землеволодіння і землекорис�
тування уособлені майже на 9/10 на засадах оренди
землі у власників земельних паїв. Саме це і є основною
причиною зниження природної родючості сільськогос�
подарських угідь.

Стосовно ідеології трудової приватної власності на
землю, тобто "земля належить тим, хто її обробляє", то
слід погодитися з тими дослідниками, які стверджують:
"Йдеться не про заперечення приватної власності на
землю, а навпаки — про вироблення цивілізованих ме�
ханізмів її поступового закріплення за тими, хто її об�
робляє. Неофіти приватної власності неспроможні зро�
зуміти, що для реалізації переваг приватної власності
на землю необхідно створити відповідно умови" [5, с.
52].
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Показники 

Сімейні ферми Партнерства Корпорації Кооперативи та інші 
агроструктури сімейні несімейні 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012
До кількості 
ферм 

 
89,7 

 
86,7 

 
6,1 

 
6,5 3,1 4,5 0,3 

 
0,5 0,8 1,7 

До земельної 
площі 

 
 
66,3 

 
 
61,5 

 
 
15,6 

 
 
17,1 

 
 
10,5 

 
 
14,4 

 
 
1,0 

 
 
1,4 

 
 
6,6 

 
 
7,1 

До обсягу 
продаж 

 
52,0 

 
49,9 

 
18,4 

 
21,8 21,9 26,6 6,5 

 
5,4 

 
1,2 1,7 

Таблиця 1. Частка різних форм господарювання в загальній їх кількості, земельній площі і обсягах ринкових продаж
(без урядової допомоги)

Джерело: розраховано за даними [15].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пріоритетними завданнями підприємств в умовах

глобалізації та диджиталізації є проектування фунда�
ментальної бізнес�моделі та ефективна реалізація ко�
ректно визначеної альтернативної конкурентоспро�
можної стратегії діяльності, що враховує домінуючі
digital�тренди. Превалюючого значення при здійсненні
швидкої адаптації діяльності підприємств відповідно до
сучасних digital�тенденцій набуває вирішення питань
щодо їх digital�трансформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти digital�трансформації досліджені відо�

мими вченими та економістами, серед яких вагомий вне�
сок зробили Боннет Д., Крей П., МакАфі А., Ману А.
[2], Ніл Д., Уейд М. [1], Уестерман Г., Хаузер С. Розгляд
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DIGITALGТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
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DIGITALGTRANSFORMATION OF ENTERPRISES' ACTIVITIES

За результатами моніторингу діяльності підприємств в умовах глобалізації та диджиталізації, іденG

тифіковано і наочно наведено ключові блоки їх digitalGтрансформації. Встановлено, що трансформація

практичного досвіду роботи з покупцями / клієнтами включає три базових елементи, а саме: розуміння

переваг, персоналізацію продажів та конструювання взаємовідносин. Виявлено, що трансформація

внутрішніх операційних бізнесGпроцесів підприємств є підгрунтям прийняття раціональних управлінсьG

ких рішень, складовими якої виступають диджиталізація бізнесGпроцесів, віртуалізація індивідуальної

роботи співробітників та транзакційні системи продуктивності. Докладно описано трансформацію бізнесG

моделі підприємств з деталізацією переліку можливих форм, зокрема розкрито специфіку бізнесGмоделі
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моделі підприємств з урахуванням тенденцій digitalGглобалізації. Обгрунтовано доцільність виокремлення

digitalGможливостей як фундаментального блоку digitalGтрансформації діяльності підприємств.

The key blocks of the digitalGtransformation are identified and clearly shown, which based on the results of

the enterprises' activities monitoring in the context of globalization and digitalization. It is established that the

transformation of the practical experience of working with buyers / clients includes three basic elements, namely

as advantages understanding, sales personalization and relationships construction. It is revealed that the

implementation of internal enterprises operational business processes transformation is the basis for

rationalization making managerial decisions, which are the components of business process digitalization,

virtualization of employees' individual work and transactional productivity systems. The transformation of the

enterprises business model with a detailed list of possible forms are determined, in particular, the specificity of

the enterprises business model with partial digital changes; business models of new digital enterprises; adaptive

business model of enterprises, that takes into account the trends of digitalGglobalization are disclosed. The

expediency of digitalGpossibilities allocation as a fundamental block of digitalGtransformation of enterprises

activities are grounded.
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засад щодо раціональної digital�трансформації діяль�
ності підприємств та докладне вивчення специфіки її
здійснення наразі є актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та деталізація складо�

вих digital�трансформації діяльності підприємств, а та�
кож ідентифікація особливостей її реалізації за резуль�
татами моніторингу та діагностики практичного досві�
ду підприємств, що функціонують на ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Digital�трансформація діяльності підприємств пе�
редбачає зміну ключових блоків їх діяльності: практич�
ного досвіду роботи з покупцями / клієнтами; опера�
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ційних бізнес�процесів; бізнес�моделі (рис. 1). У кож�
ному з блоків є різні елементи. Ці дев'ять елементів ут�
ворюють набір складових digital�трансформації. Згідно
з дослідженнями [5], в Україні жодне підприємство ще
не трансформувало повністю дев'ять елементів, зазна�
чених на рисунку 1. Керівники обирають серед блоків
лише ті, що, на їхню думку, є важливими для підприєм�
ства. Блок digital�можливості є важливою складовою
digital�трансформації діяльності підприємства, що
сприяє його перетворенню за напрямами функціонуван�
ня.

Розглянемо детально блоки digital�трансформації
діяльності підприємства та їх складові. Трансформація
практичного досвіду роботи з покупцями / клієнтами
включає три елементи:

1. Розуміння переваг.
Відповідно до проведених досліджень [3—6], під�

приємства використовують результати попередніх інве�
стицій у проведення маркетингових досліджень, для де�
тального вивчення переваг споживачів конкретних гео�
графічних регіонів, тобто сегментів ринку, а також
здійснюють моніторинг соціальних мереж, щоб зрозу�
міти ступінь їх задоволеності. Підприємства створюють
нові онлайн�спільноти для консультування і підвищен�
ня лояльності постійних клієнтів.

Також певна кількість підприємств розширює власні
аналітичні можливості для більш глибокого розуміння
клієнтів. Деякі — вдосконалюють товарний портфель,
змінюють структуру витрат за допомогою андеррайтин�
гу та ціноутворення на основі маркетингової аналіти�
ки. Інші підприємства проводять аналітичні експеримен�
ти, щоб стимулювати поведінку клієнтів — активно про�
водять експерименти з ціноутворення та просування
магазинів мереж, тому що саме експерименти допома�

гають динамічно корегувати ціни на товари залежно від
поточного попиту на ринку.

2. Персоналізація продажів.
Підприємства використовують digital�технології

для збільшення обсягів особистих продажів за до�
помогою застосування різних девайсів і гаджетів. Та�
кож можливе застосування мобільних інструментів,
щоб допомогти продавцям в здійсненні аналітично�
го планування, краще розуміння покупців / клієнтів
допомагає у трансформації досвіду продажів.
Підприємства інтегрують дані про покупки клієнтів,
щоб забезпечити більшу персоналізацію продажів і
краще обслуговування клієнтів. Деякі підприємства,
що займаються локальним маркетингом, використо�
вують концептуальні брендові магазини в якості
флагманів для власних інновацій у сфері digital�про�
дажів, інші — пропонують інвесторам інтегрований
з зовнішніми послугами процес, що демонструє за�
гальну концепцію діяльності головного підприєм�
ства.

Деякі підприємства прагнуть поліпшити якість об�
слуговування клієнтів, спрощуючи бізнес�процеси на
базі використання digital�плагіну. Роздрібний прода�
вець автоматично завантажує останній онлайн�список
покупок клієнта на свій сайт електронної торгівлі, що
спрощує процес онлайн�покупки, дозволяючи клієнтам
приділяти більше часу на вибір інших товарів, після
чого вони обирають прийнятний спосіб доставки то�
варів.

3. Конструювання взаємовідносин.
Digital�ініціатори значно поліпшують обслуговуван�

ня клієнтів, адже саме швидке і прозоре вирішення про�
блеми формує довіру клієнтів. Створення облікових за�
писів підприємства в соціальних мережах сприяє швид�

Рис. 1. Складові digital#трансформації діяльності підприємства

Джерело: складено автором на основі [1—4].
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кому реагуванню на скарги клієнтів, тому багато під�
приємств, особливо у сферах роздрібних і фінансових
послуг, здійснюють комплексну багатоканальну кому�
нікаційну діяльність, що вимагає подання та впровад�
ження ІТ�інновацій у взаємовідносинах з клієнтами та
внутрішніх операційних бізнес�процесах. Деякі підприє�
мства виходять за рамки простих багатоканальних
бізнес�моделей, щоб реалізувати нову форму digital�
стратегії.

Також підприємства пропонують самообслугову�
вання клієнтам за допомогою digital�інструментів, що
дозволяють зекономити час клієнтам та заощадити гро�
шові кошти підприємства одночасно. Класичні мобільні
додатки надають клієнтам доступ до інформації обліко�
вого запису або до клієнтів в засобах масової інфор�
мації. Слід зазначити, що адаптовані ІТ�додатки роз�
робляються підприємствами з метою поліпшення якості
їх обслуговування, а саме — додатки для смартфонів
зв'язані з профілем клієнта, дозволяють інтегрувати
дані у SMS�повідомлення та додатки у соціальних ме�
режах. Окремо існують програми з геолокацією і допов�
неною реальністю з метою надання допомоги клієнтам
у знаходженні місць продажу та пошуку спеціальних
асортиментних пропозицій з одночасною e�mail розсил�
кою.

Незважаючи на те, що трансформація практичного
досвіду роботи з клієнтами є ключовим аспектом digital�
трансформації підприємств, здійснення трансформації
внутрішніх операційних бізнес�процесів також висту�
пає пріоритетним завданням при прийнятті обгрунто�
ваних управлінських рішень в умовах диджиталізаціі,
складовими якої виступають:

1. Диджиталізація бізнес�процесів.
З метою розробки більш ефективних, масштабова�

них бізнес�процесів підприємства здійснюють автома�
тизацію даних для прийняття раціональних рішень.
Так, ERP забезпечує значну ефективність і підвищен�
ня якості в основних транзакційних, фінансових бізнес�
процесах і ланцюгах поставок, створює центральну
digital�платформу для головних бізнес�процесів, та
загальну digital�модель для підприємств у мережі брен�
дових магазинів.

Широко поширені системи самообслуговування
співробітників, особливо у такій сфері, як управління
персоналом. Деякі підприємства виходять за рамки
традиційної автоматизації задля отримання додатко�
вих конкурентних переваг. Автоматизація дозволяє
підприємствам орієнтувати співробітників на швидке
виконання стратегічних завдань. Підприємства�вироб�
ники можуть централізувати функції персоналу, що за�
ощаджує певні грошові кошти та, одночасно, дозволяє
зосередитися співробітникам на збільшенні їх управл�
інських навичок і підвищенні рівня їх компетентності.
У свою чергу, існує можливість автоматизації бізнес�
процесів, складовою яких є проведення досліджень та
ІТ�розробок. Автоматизація дозволяє підприємствам
зосередитися на інноваціях, а також створює потоки
даних, які можуть бути використані при подальших
спробах збору і синтезуванні маркетингової інфор�
мації.

Інноваційні ІТ�технології розширюють спектр заз�
начених переваг від автоматизації. Підприємства ма�
ють змогу створювати повністю автоматизовані уста�
новки, що значно скоротять витрати на працю, покра�
щать якість продукції і підвищать працездатність пер�
соналу. З огляду на специфіку діяльності торгових
підприємств, у деяких з них є можливість використан�
ня digital�дизайну за умов співпраці з рекламними аген�
тствами або компаніями, що надають аналогічні послу�
ги. Digital�технології ліквідують необхідність у відправ�
ленні фізичних прототипів замовнику, скорочуючи
життєвий цикл розробки продукту на 30% [6], що доз�
воляє підприємствам швидко реагувати на зміни рин�
ку.

2. Віртуалізація індивідуальної роботи співробіт�
ників.

Підприємства використовують у діяльності digital�
технології, digital�інструменти, у тому числі додатки на
гаджетах, зокрема для спільної роботи і відеоконфе�
ренцій. Персонал регулярно контактує з потенційними
покупцями, з яким він ніколи не зустрічається особис�
то, у віддалених місцях або регіонах. Мобільні гаджети
дозволяють співробітникам залишатися на зв'язку з
офісом у будь�який час і працювати вдома, коли вони
не можуть перебувати в офісі, тобто digital�інструмен�
ти дозволяють співробітникам контактувати з колега�
ми, партнерами та споживачами незалежно від місце�
знаходження, що створює підгрунтя для подальших
трансформацій, пов'язаних з глобалізацією. Віддалена
робота персоналу — віртуалізований відділений робо�
чий процес окремих співробітників від місця роботи,
тому підприємствам доцільно вивчати нові можливості
віртуалізації окремих робочих процесів.

У більш широкому сенсі digital�трансформація зам�
інює обмежений однобічний вертикальний зв'язок з
покупцем або клієнтом на використання інтегрованих
комунікаційних каналів, що є як вертикальними, так і
горизонтальними, тому підприємства можуть підтриму�
вати двобічний зв'язок масштабовано, а співробітники
можуть взаємодіяти з покупцями і клієнтами різними
ІТ�способами, які раніше були неможливі на практиці.
Інструменти, які віртуалізують індивідуальну роботу
співробітників стали потужними інструментами для об�
міну знаннями. Наприклад, співробітники підприємства
можуть застосовувати digital�інструменти для спільної
роботи, для ідентифікації думок експертів, здійснення
консультацій в режимі онлайн, отримання доступу до
єдиного глобального реєстру клієнтів підприємства.

3. Транзакційні системи продуктивності.
Забезпечення прозорості відображення продуктив�

ності є ключовим моментом у діяльності підприємства,
завдяки чому керівники більш поінформовані про по�
точні умови функціонування та економічний стан
підприємства, та приймають обгрунтовані управлінські
рішення. Транзакційні системи продуктивності надають
можливість керівникам підприємств більш глибоко ро�
зуміти уподобання покупців / клієнтів щодо вибору то�
варів на базі реальних даних [2; 4]. Рівень деталізації
ефективності бізнес�процесів також збільшується за
результатами аналізу динаміки показників діяльності
підприємств співробітниками. Зазначене спонукає до
збору та інтеграції додаткових маркетингових даних у
зв'язку з усвідомленням керівництва підприємств важ�
ливості онлайн�поінформованості покупців / клієнтів у
маркетинговому середовищі.

Крім того, що digital�трансформація є каталізато�
ром онлайн�поінформованості підприємств, вона фак�
тично змінює бізнес�процес прийняття стратегічних
рішень. Співробітники, використовуючи digital�інстру�
менти спільної роботи для стратегічного планування,
фокусуються чіткіше на баченні можливих альтернатив
вирішення існуючих проблем.

Трансформація бізнес�моделі, як і попередні два
блоки, включає також три складових елементи:

1. Бізнес�модель підприємств з частковими digital�
змінами.

Зазначена бізнес�модель передбачає пошук способів
збільшення фізичних можливостей підприємств за до�
помогою digital�пропозицій і використання digital�кон�
тенту для спільного використання в організаційних схо�
вищах. Це означає, що підприємства здійснюють тради�
ційну діяльність та використовують digital�технології
для трансформації і підвищення результативності діяль�
ності. Так, деякі підприємства створюють безкоштов�
ний e�mail, прикріплений до кожної фізичної адреси, що
може бути використана підприємством у якості заміни
фізичного e�mail клієнта; інші — впроваджують інно�
ваційні digital�технології просування для певних асор�
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тиментних позицій, що вимагають меншої кількості за�
лучених співробітників.

2. Бізнес�модель нових digital�підприємств.
Підприємства впроваджують digital�послуги, які

доповнюють традиційні асортиментні позиції, змінюють
бізнес�моделі, розширюючи межі своєї діяльності за
допомогою digital�технологій, що, у цілому, надає по�
купцям і клієнтам інтегрований багатоканальний досвід
взаємодії в онлайн�просторі.

3. Адаптивна бізнес�модель підприємств з урахуван�
ням тенденцій digital�глобалізації.

Підприємства, що виробляють або просувають на
ринок бренди або відомі торгові марки, трансформують�
ся з багатонаціональних у глобальні. Digital�технології
у поєднанні зі своєчасною маркетинговою інформацією
дозволяють підприємствам отримувати глобальний си�
нергетичний ефект, здійснюючи при цьому власну
діяльність на місцевому рівні. Ці підприємства є цент�
ралізованими і децентралізованими одночасно. Гло�
бальні спільні ІТ�служби підприємств підвищують ефек�
тивність їх діяльності і знижують ризики, а також спри�
яють глобальній гнучкості. Головне підприємство може
розміщувати виробничі потужності по всьому світу і
контролювати у режимі онлайн збої у виробництві,
приймати рішення з регулювання надлишкового попи�
ту на ринку.

Окремо слід розглянути digital�можливості з огля�
ду на те, що вони безпосередньо пов'язані з трьома бло�
ками digital�трансформації діяльності підприємства.
Незважаючи на те, що ІТ�директора та існуючі ІТ�
відділи є провідними digital�ініціаторами на різних
підприємствах, вони звертаються до окремих структур�
них підрозділів для координації бізнес�процесів при
digital�трансформації. Digital�можливості включають
чотири складових елемента, що утворюють фундамен�
тальний блок для digital�трансформації, а саме:

1. Уніфікація даних і бізнес�процесів.
Фундаментальна технологія, необхідна для digital�

трансформації — це digital�платформа інтегрованих
даних і процесів. Складність діяльності підприємств по�
лягає у відсутності digital�платформи, особливо при
здійсненні багатоканальних операцій. Інтеграція даних —
актуальна проблема при наданні digital�послуг пов'яза�
них з самообслуговуванням, вибором онлайн�стратегії
та підтримкою онлайн�партнерства. Загальна digital�
платформа підприємства дозволяє підприємству об�
мінюватися контентом на різних рівнях, що передбачає
використання розробленого медіа�контенту на схожих
споживчих ринках.

2. Гнучкість ІТ�рішень.
Підприємства потребують модифікації своїх бізнес�

процесів і впровадження інноваційних методів ведення
діяльності з використанням digital�платформи.
Більшість ІТ�відділів мають надійні методи розробки, які
часто не орієнтовані на використання digital�технологій.
Для діяльності в області аналітики потрібні певні знан�
ня і характерні риси, яких типові ІТ�розробники не ма�
ють, тому ІТ�відділам доцільно створювати спеціальні
підрозділи для набуття персоналом нових ІТ�навичок.

3. Використання аналітичних інструментів.
Об'єднання інтегрованих даних з аналітичними

інструментами розглядається підприємством як спосіб
отримання стратегічної переваги перед конкурентами.
Підприємства використовують аналітику з різною інтен�
сивністю, деякі лише починають краще використовува�
ти дані доступні з транзакційних систем, швидше реагу�
ючи на зміни в своїй діяльності; а підприємства з інтег�
рованими даними можуть розробляти і реалізовувати
більш ефективну стратегію, у тому числі завдяки про�
гнозам продажів.

4. Інтеграція бізнесу та ІТ.
Digital�трансформація, більше, ніж інші зміни в

бізнесі, вимагає сильної інтеграції між ІТ�технологія�
ми і керівництвом підприємства. Підприємства, що ма�

ють сталі ІТ ділові відносини, відчувають труднощі при
спробі здійснити digital�трансформацію, з огляду на те,
що не самостійно управляють ІТ�інфраструктурою, тоб�
то складною ІТ�архітектурою, що не інтегрована з цими
і поточними бізнес�процесами.

ВИСНОВКИ
За результатами моніторингу діяльності підпри�

ємств ідентифіковано та наочно наведено ключові чо�
тири блоки їх digital�трансформації. Встановлено, що
трансформація практичного досвіду роботи з покуп�
цями / клієнтами включає три базових елементи, а
саме: розуміння переваг, персоналізацію продажів та
конструювання взаємовідносин. Виявлено, що транс�
формації внутрішніх операційних бізнес�процесів
підприємств є підгрунтям прийняття раціональних уп�
равлінських рішень, складовими якої виступають дид�
житалізація бізнес�процесів, віртуалізація індивіду�
альної роботи співробітників та транзакційні систе�
ми продуктивності. Докладно описано трансформа�
цію бізнес�моделі підприємств з деталізацією пере�
ліку можливих форм. Обгрунтовано доцільність ви�
окремлення digital�можливостей як фундаментально�
го блоку digital�трансформації діяльності підпри�
ємств, що безпосередньо пов'язані з трьома блоками
digital�трансформації діяльності підприємства та
включають чотири складових елемента: уніфікація
даних і бізнес�процесів; гнучкість ІТ�рішень; викори�
стання аналітичних інструментів; інтеграція бізнесу
та ІТ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна дійсність характеризується надшвидкими

змінами умов функціонування національних економік
та потужним накопичення масивів нової інформації, що
вимагає від суб'єктів господарювання надзвичайної
адаптивності та гнучкості. У такій ситуації на розвиток
економік та соціально�економічне зростання впливають
не лише традиційні фактори (трудові ресурси, засоби
виробництва, природні ресурси), але і абсолютно нові,
які створюють своєрідний плацдарм для функціонуван�
ня цих економік. Одним з таких факторів є формування
сучасного розвиненого громадянського суспільства,
адже саме воно, спираючись на традиції правової дер�
жави (а високий рівень розвитку громадянського су�
спільства можливий лишень за умови існування розви�
неної правової держави), є основою формування взає�
мозв'язків та залежностей між всіма соціально�еконо�
мічними явищами та процесами, визначає їх суть, якість
та характер.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У незалежній Україні проблеми існування і розвит�

ку громадянського суспільства постійно були об'єктом
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суспільства.

Актуальність теми спричинена посиленням досліджень громадянського суспільства та його інстиG
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The economic component of the civil society in the past and present scientific studies is investigated.

It is grounded that it is important to count economic component of civil society in the process of its

investigation as the inherent component of it.
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обговорення науковців, політиків та журналістів. Най�
більшої інтенсивності такі обговорення набували в пе�
ріоди піків розвитку демократії (початок 90�х рр., пері�
од Помаранчевої революції 2004—2005 рр., Революції
Гідності 2013—2014 рр. тощо).

Чимало уваги приділялося цим проблемам і у пра�
цях вітчизняних та зарубіжних науковців. Так особли�
вий внесок у вивчення громадянського суспільства вне�
сли такі зарубіжні вчені як: Александер Дж., Гелнер І.,
Едвардс М., Круасан А., Лаут Г., Левіс Д., Меркель В.,
Розенблюм Н., Спарк К., Токвіль А., Хабермас Дж.,
Шейд Дж., Юнг І. А також такі вітчизняні науковці як
Карась А., Копейчиков В., Лєвін І., Моргун В., Ново�
скольцева Л., Павленко Ю., Павловський М., Поліщук О.,
Пухкал О., Рабінович П., Розова Т., Філик Н., Хом'яков Л.,
Чувардинський О.

Проте, не зважаючи на значний науковий доробок
вищезгаданих мислителів минулого і сучасності, не мож�
на сказати, що громадянське суспільство є повністю
вивченим, оскільки найбільше уваги вчених приділяло�
ся або вивченню проблеми загалом, або таким його ок�
ремим аспектам як історичний, політичний, правовий,
соціальний, культурний тощо (що можна пояснити тим,
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що громадянське суспільство практично завжди було
об'єктом вивчення саме цих наук), у той час як така важ�
лива складова громадянського суспільства, як економі�
чна залишалася фактично поза увагою або ж не роз�
кривалася у повній мірі.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення місця економічної скла�

дової в теоретичних дослідженнях громадянського су�
спільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Різні етапи існування людства по своєму вбачали
роль людини і держави у суспільстві. Відповідно і підхо�
ди до осмислення і трактування громадянського су�
спільства теж були різними.

Поняття "громадянське суспільство" як самостійний
термін почало використовуватись лишень у XVII—
XVIII ст., хоча філософські ідеї близькі за змістом до
цього поняття були розкриті значно раніше такими мис�
лителями, як Платон і Аристотель. Аристотель вперше
використав поняття "громадянське суспільство" як по�
хідне від слова "громадянин" і за ним воно означало су�
спільство громадян, які є вільними і освіченими.

Більшість сучасних підходів до визначення грома�
дянського суспільства спричинені внеском філософів
минулого. Так Дж. Локк (1632—1704) зробив умовний
поділ між політичним суспільством (регулює відноси�
ни між громадянами і урядом) та громадянським сус�
пільством (регулює відносини між громадянами). Гро�
мадянське суспільство є сферою відокремленою від
держави, що володіє власними правами. Люди утво�
рюють спільноту, в якій їх життя розвивається і, в
якому держава не має права голосу. Ця сфера є пер�
винно політичною або неполітичною. Найголовнішим
завдання громадянського суспільства є захист особи�
стих прав і власності від держави та її свавільного
втручання [4].

Шарль Л. Монтеск'є (1689—1755) розробив свою мо�
дель поділу влади [5], в якій як і Локк розділив грома�
дянське і політичне суспільства. Проте на відміну від
Локка вбачав значно менший контраст між цими сфе�
рами. Він підкреслює баланс між центральною владою і
соціальними мережами (корпусом посередників), де
центральна влада (монархія) повинна контролюватися
верховенством права і обмежуватися компенсаційною
силою незалежних організацій (мереж), які працюють
всередині і ззовні політичної структури [4, p. 5].

Фрідріх Гегель (1770—1831) розглядав громадянсь�
ке суспільство не як природне вираження волі, а як істо�
ричний продукт економічної модернізації та буржуаз�
но керованої економіки, що розташовувався між сфе�
рами держави і сім'ї [3, pp. 50—55]. Громадянське су�
спільство, за Ф. Гегелем, складається з величезної
кількості суб'єктів, в тому числі представників ринко�
вої економіки, соціальних класів (в тому числі буржу�
азії), великих корпорацій, представників інтелігенції та
державних службовців, тобто всіх соціальних суб'єктів,
що не залежать прямо від держави (в час Гегеля). Ге�
гель підкреслював, що всі суб'єкти громадянського сус�
пільства знаходяться в постійній протидії, а тому задля
їх спільного існування воно повинне знаходитися під
контролем сильної держави (в наш час це сильна право�
ва держава) [3, p. 53].

Карл Маркс (1818—1883) зазначає, що громадянсь�
ке суспільство може розвиватися лишень разом з бур�
жуазією і визначає, що це поняття містить в собі всю
взаємодію матеріальних відносин між особами на пев�
ному етапі розвитку продуктивних сил [8; 1, p. 82]. Як і
у вченні Гегеля, такий підхід включає в себе велику
кількість суб'єктів, в тому числі економіку і ринок. Про�
те, на відміну від Гегеля, вбачає в громадянському
суспільстві основу капіталістичної моделі панування,

яка підпорядковується і регулюється державою, остан�
ня таким чином стає інститутом пануючого класу [1, pp.
75—76]. Тобто громадянське суспільство являється
структурною базою, а держава — надбудовою, що за�
безпечує капіталістичне домінування за допомогою
сили.

Олександр де Токвіль (1805—1859) ще більше під�
креслив роль незалежних асоціацій як складових гро�
мадянського суспільства (De la Democratie en Amеrique).
Розглядав їх, як школи демократії, в якій демократичні
мислення, погляди і поведінка засвоюються разом з ме�
тою захистити особистісні права від потенційно авто�
ритарних режимів і тиранічної більшості в суспільстві.
Ці асоціації повинні будуватися на добровільній основі
та на всіх рівнях (місцевому, регіональному, національ�
ному). Таким чином, такі громадянські чесноти, як тер�
пимість, прийняття, чесність і довіра є дійсно інтегро�
ваними в характер громадян, роблячи свій внесок у до�
віру і впевненість, або, як Putnam пізніше описав його,
соціальний капітал [6, c. 19—26].

Антоніо Грамші (1891—1937) розглядав громадянсь�
ке суспільство під марксистським теоретичним кутом.
Він підкреслив, потенційно опозиційну роль грома�
дянського суспільства, відокремлену від держави і рин�
ку, в якій ідеологічна гегемонія оскаржується. Грома�
дянське суспільство містить широкий спектр організацій
та ідеологій. При чому і перші, і другі створюють виклик
існуючому ладу, в той же час підтримуючи його. Полі�
тична і культурна гегемонія правлячого класу і су�
спільний консенсус формується в рамках громадянсь�
кого суспільства.

Юрген Хабермас (1929) зосередив свою концеп�
цію на ролі громадянського суспільства у межах пуб�
лічної сфери. Політична система, згідно вченню Ха�
бермаса, потребує артикуляції інтересів в публічно�
му просторі, для того щоб відстоювати різні інтереси
на політичному порядку денному. Маргінальні групи,
зокрема, бажають знайти спосіб відстоювання своїх
інтересів. Це необхідно, оскільки політичні партії і
парламенти повинні "отримувати поінформовану гро�
мадську думку понад закріплені силові структури" [2,
c. 374].

Важливо, що історично різні сенси й тлумачення
громадянського суспільства вплинули на подальші тео�
ретичні дебати та емпіричні дослідження суті та значен�
ня громадянського суспільства. При чому у всіх фунда�
ментальних теоретичних концепціях громадянського
суспільства червоною ниткою так чи інакше проходять
економічні концепти. Всі вони, незалежно від характе�
ру їх походження — чи то захист прав власності у Дж. Лок�
ка, чи особливості дії компенсаційної сили соціальних
посередників стосовно держави у Ш. Л. Монтеск'є, чи
ринкову економіку у Ф. Гегеля та буржуазію у К. Мар�
кса як основу громадянського суспільства, чи вплив
інститутів громадянського суспільства на формування
соціального капіталу О. де Токвіля, чи опозиційну роль гро�
мадянського суспільства до держави та ринку А. Грамші,
чи відстоювання маргінальними групами своїх інтересів
(в тому числі економічних) на державному рівні у Ю. Ха�
бермаса — існують у безпосередньому зв'язку з грома�
дянським суспільством, при чому від них багато в чому
залежить бачення громадянського суспільства тим чи
іншим філософом.

Філософські концепти минулого чинили значний
вплив на формування сучасного бачення суті та значен�
ня громадянського суспільства. Таким чином, сьогодні
існує багато його тлумачень, які не лишень сильно
різняться, але і висвітлюють різні його сторони. Зміст
основних, на нашу думку, з них, які існують у вітчиз�
няній науковій думці, адже саме вони є відображенням
об'єктивних процесів у формуванні громадянського сус�
пільства України, відображено у таблиці 1.

Як бачимо, мислителі минулого та сучасності виді�
ляють таку складову громадянського суспільства, як
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економічна. При цьому не можемо не відмітити, що ці
теорії були та залишаються найбільш дослідженими
та затребуваними часом, і з часом не втрачають своєї
актуальності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Громадянське суспільство є складним та неодно�

значним (з точки зору впливу на перебіг суспільних та
державотворчих процесів) феноменом, дослідженню
якого було присвячено чимало уваги мислителям та
науковцям минулого і сучасності. Більшість дослідників,
які розглядали проблеми функціонування громадянсь�
кого суспільства, виділяли таку невід'ємну від нього
складову як економічна. Відповідно, процеси, що є ха�
рактерними для економіки, є важливими і для грома�
дянського суспільства, в той час як розвинене грома�
дянське суспільство створює належні умови функціо�
нування для всіх економічних суб'єктів та сприяє захи�
сту їх прав і свобод. Тому на сучасному етапі суспіль�
но�економічного розвитку України надзвичайно важли�
во розглядати громадянське суспільство через призму
економічних процесів, що йому характерні, водночас не
забуваючи, що саме розвинене громадянське суспіль�
ство є основою стабільного економічного зростання і
добробуту.
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Таблиця 1. Суть основних підходів до трактування громадянського суспільства у вітчизняній науковій думці

Джерело: складено автором на підставі [9—12].

Автор Зміст
Рабінович П. розглядає громадянське суспільство в контексті «держави соціально-демократичного типу», де воно 

одержує нове значення – «громадянське суспільство – це спільність вільних, рівноправних людей та 
їхніх об'єднань, яким держава забезпечує юридичні можливості бути власником, а також брати активну 
участь у політичному житті» [9] 

Філик Н. розглядає громадянське суспільство як суспільство з розвиненими економічними, політичними, 
духовними та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах 
демократії та права [11, с. 61] 

Соколов В. звертає особливу увагу на елементи консолідації, злиття, єднання окремих індивідів, що перетворює 
групи людей на суспільство. Проте, відзначаючи роль такої соціальної характеристики громадянина як 
власництво та свобода підприємництва, зазначає, що його не можна вважати абсолютним елементом 
консолідації [10, с. 24] 

Хом’яков Л. під громадянським суспільством розуміє «соціальну, політичну і культурну реальність, відому як 
західноєвропейська цивілізація, де суспільний добробут, свободи і права громадян забезпечуються 
ефективно діючою системою демократичних інститутів» [12, с. 55] 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна проблематика міжнародних економічних

відносин охоплює найбільш актуальні питання розвит�
ку суспільства, тим самим виявляючи вектори їх модер�
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нізації. Адже політика економічної діяльності перебу�
ває під зростаючим впливом екологічних факторів, що
задають нові посили до конкурентних і комунікативних
дій агентів національного, регіонального, міжнародно�
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го та світового ринків. Обрання курсу на оновлення ме�
ханізмів господарювання і природокористування,
сприяє включенню до них різних суб'єктів і об'єктів еко�
логічного спрямування. Причиною цьому є інтернаціо�
нальний запит акторів глобалізації, котрі прагнуть ви�
користовувати ресурсний потенціал світу, виходячи з
інтересів перспектив і влади.

Очевидним є те, що іміджеві позиції країн можуть
підсилюватися за рахунок інтегративного представлен�
ня їх конкурентних переваг (природних, геополітичних,
енергетичних, фінансових, інвестиційних) із викорис�
танням можливостей інформаційного моделювання. В
такому разі міжнародний діалог, комунікація і медіати�
зація еколого�економічного простору знаходиться у
траєкторії багаторівневої контактності між стратегіч�
ними, торговельними й діловими партнерами, громадсь�
кими рухами та агентами взаємовпливу (політичного,
ринкового, інституціонального, інноваційного, мереже�
вого), що викликано необхідністю досягнення комуні�
кативної дієвості між ним.

Наразі визначення реального стану світового гос�
подарювання відбувається переважно на фоні еколо�
гічних експонентів. Це спонукає країни до напрацюван�
ня контенту адаптивності й дипломатичності в реагу�
ванні на виклики екологічного змісту. Навіть дискурс
місії віденської системи в міждержавних відносинах і
магістральних напрямках великої політики осмислюєть�
ся у контексті винайдення таких технологій домовле�
ностей, які б могли створити нове інституційне утворен�
ня держав — "планетарний концерт".

Важливо брати до уваги, що міжнародні резонансні
події екологічного характеру містять дуалістичні квінте�
сенції. Саме тому прогресивні спільноти здійснюють
чисельні запити на отримання правдивої екологічної
інформації, демонструють ініціативність у медіатизації
екологічної політики та дипломатії аби протистояти
агресивним намірам ринкового позиціонування з мож�
ливими негативними екстерналіями. У зв'язку з цим,
шлях до порозуміння між країнами має бути віднайде�
ний комунікативними засобами екологічної дипломатії як
ознаки цивілізованості епохальних звершень у ХХІ ст.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові підходи в дослідженні екологічної дипло�
матії розглядаються зарубіжними та вітчизняними вче�
ними з огляду різних питань: міжнародної екологічної
політики, глобальної економічної безпеки, регулятив�
них механізмів екологізації контрагентних взаємодій,
диверсифікації напрямів економічної дипломатії, інтен�
сифікації міжнародних еколого�економічних контактів
(О. Блізнецька, R. Bohac, L. Lipkova, Н. Грущинська, А. Ма�
заракі, Н. Рогожина, М. Скрипник, К. Фліссак, В. Ціва�
тий, І. Шевченко [1—9]).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ І МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета дослідження полягає у визначенні комуніка�
тивних можливостей агентування екологічної дипло�
матії з огляду посилення інформаційного впливу на роз�
ширення форм співробітництва. У відповідності до мети
дослідження в статті використовуються загальні та
спеціальні наукові методи макроекономічного аналізу,
що значно поглиблюють інтерпретаційну модуляцію
концепту екологічної дипломатії. Комплексний підхід
забезпечує фокусування уваги на екологічній пробле�
матиці з метою розширення діапазону міжнародного
діалогу та ведення переговорів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Міжнародна економіка є однією з провідних сфер
діяльності щодо потенціалу генерування суспільством
нових устремлінь у перетворенні довкілля. Це відобра�

жається на стані та якості навколишнього природного
середовища, що за своїми властивостями та екологіч�
ними законами видозмінює життєвий і культурний
простір. Внаслідок цього виникають умови для настан�
ня різних періодів у формаціях людства (трансформац�
ійних, революційних, біфуркаційних), що сприймають�
ся ним як певні виклики, загрози, катаклізми, випробу�
вання й можливості.

Одним з головних генераторів і каталізаторів еко�
логічних проблем у світі є нестримність науково�техні�
чного прогресу, а також прагнення потужних ринкових
агентів за будь�якої ціни входити до когорти світової
гегемонії. Демонстрація лідерських намірів характери�
зується великою різноманітністю дій його учасників, які
взаємодію між собою в той чи інший спосіб, незважаю�
чи на їхній еко�активний чи еко�пасивний характер. Вод�
ночас багато з них (керуючись комерційними вигодами)
ігнорують або заперечують факт зростання екологіч�
ної кризи, тим самим піддаючи небезпеці свої, сусідні
та інші країни.

Причинно�наслідкові зв'язки у просторі та часі
свідчать про збільшення кількості природних аномалій,
транскордонних екологічних конфліктів і соціально�
економічних дисбалансів між країнами. Зростання чи�
сельності населення Землі (2015 р. → 7,3 млрд; прогноз
до 2024 р. → 8 млрд, до 2040 р. → 9 млрд), призводить до
ескалації ресурсних війн (енергетичних, водних, тери�
торіальних), розширення географії злочинності, екст�
ремізму, тероризму, екоциду тощо. Внаслідок цього
щороку зростає кількість біженців і екологічних міг�
рантів (якби вони створили свою країну, вона була б на
п'ятому місці щодо кількості населення, бл. 215 млн). На
порядку денному світової політики — посилення міжна�
родного екологічного контролю та захист "ойкумени
людства"!

Розуміючи складність механізмів екологізації по�
літики та економіки, під егідою ООН формується аф�
ілійована мережа з питань розробки рішень в галузі
еко�стійкого розвитку (Європа, Америка, Ближній
Схід, Південна Азії, Африка, Океанія). Це має спри�
яти налагодженню міжнародної співпраці за участі
науково�дослідних інститутів, університетів, еколо�
го�інноваційних компанії, бізнесу та розширювати
мережу агентування екологічної дипломатії. Разом з
тим, входження до системи міжнародних еколого�
економічних відносин стратифікує всіх учасників за
ознаками спроможності до інформаційно�комуніка�
ційного потенціалу. У контексті наявних тенденцій на
ринку, розбіжності можуть бути зменшені або усу�
ненні засобами різної дипломатії (економічної, тор�
говельної, комерційної, фірмової), що посилюється
можливостями цифрового означення (internet�дипло�
матія, digital�дипломатія, web�дипломатія, media�дип�
ломатія).

Особливістю дипломатії є те, що вона може бути
дотичною до процесу виявлення та упередження явищ,
пов'язаних з екологічними проблемами у міжнародній
практиці. У зв'язку з цим, відому фразу Г. Томаса мож�
на продовжити: "В давні часи найбагатшими країнами
були ті, природа яких була найбільш рясною; нині най�
багатші крани — ті, в яких людина найбільш діяльна, …
комунікативна та добре поінформована щодо екологіч�
ної ситуації у світі".

Експерти констатують, що нові медіа�технології
активно впливають на збільшення каналів і динаміку
політико�дипломатичних комунікацій, а також знач�
но трансформують медіа�пейзаж, розширюють дос�
туп до інформаційних ресурсів, утворюють певні
аудиторії відповідно до політичних уподобань су�
спільства і зумовлюють еволюцію міжнародної по�
літичної ментальності [10].

Наявні інформаційні технології в дипломатії різних
країн відрізняються за ступенем адаптивності, інтегро�
ваності та захищеності, а також екологічності посилів
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у соціум. Зазвичай, більшість дипломатичних служб ма�
ють внутрішні закриті електронні мережі, оперативна
інформація до яких надходить у зручному неформаль�
ному вигляді та є доступною в системі. Виконання по�
точних завдань враховує політичну, інноваційну, куль�
турологічну та соціальну змінність у свідомості людства.
Одночасно до уваги беруться прояви радикальних рухів,
природа виникнення суспільної фрагментації, дестабі�
лізації й напруги в світі, що спонукає до різних форм
медіації1 та врахування екологічних наслідків її засто�
сування. Міжнародна потреба країну в застосуванні та

модифікації засобів екологічної дипломатії стає загаль�
но визнаною.

Особливе значення у розвитку зазначених процесів
належить "а'ктору" у широкому спектрі його тлумачен�
ня: 1) суспільна одиниця, яка володіє достатнім рівнем
організації й самостійної діяльності в налагодженні ко�
мунікацій; 2) будь�яка особа, що відіграє важливу роль
у міжнародних відносинах і може авторитетно сприя�
ти об'єднанню інших суб'єктів ринку; 3) цілість, що
впливає на розвиток світогосподарських процесів за�
собами дипломатії. Доцільно відзначити, що актори__________________________________________

1 Медіація (англ. mediation — посередництво) — вид альтернативного врегулювання конфліктів, метод вирішення спорів із
залученням посередника (медіатора), який сприяє добровільній угоді між конфліктуючими сторонами, відновленню процесу кому�
нікації й конструктивізму. У дипломатичній практиці є поширеною тактика: розпочати конфлікт, а потім пропонувати кандидатуру
для квазімиротворця, отримуючи низку прорахованих вигод; ініціювати медіаційну процедуру задля недопущення посилення однієї
із конфліктуючих сторін, яка є небезпечною для країни�медіатора.
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Рис.  1. Комунікативна дієвість у форматі екологічної дипломатії

Авторська розробка.
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можуть відігравати різну роль у процесах екологізації
конкурентних відносин [11]. Спроможність акторів
може бути незначна, якщо вони виконують роль "ста�
тистів", або — значна чи визначальна у сфері міжна�
родної економіки та екології, якщо виконують роль
"атрактора". Крім того, визначення дієвості ринкових
актор можлива в параметрах, що надають їм окресле�
ної статусності при вирішенні ряду екологічних зав�
дань:

— "партнера" (учасники розвивають еколого�еконо�
мічну співпрацю на конструктивній, діловій чи стра�
тегічній основі);

— "фактора" (учасники по різному впливають на ха�
рактер і зміст взаємодії, мають протилежні екологічні
орієнтири та наміри в господарюванні);

— "медіатора" (учасники виступають як посередни�
ки в системі екологічної дипломатії, переговорних про�
цесах і конфліктних ситуаціях);

— "комуніканта" (учасники, які беруть участь у ко�
мунікативних процесах і сприяють дієвості взаємодії або
інформаційно�екологічному впливу).

Завдяки активації прогресивних напрямів екологіч�
ної дипломатії на різних інформаційних платформах,
застосовується більш комплексний підхід у її апробації
в міжнародній економіці через розширення основного
формату: діалогового, публічного, інтерактивного,
культурного та ін. (рис. 1).

На нашу думку, визначаючи потенціал агентування
екологічної дипломатії у світі з використання інформа�

ційно�комунікаційних технологій доцільно враховува�
ти комплекс показників рейтингів країн за рівнем роз�
витку:

— електронного уряду (відображає оцінку ступеня
охоплення і якість надання інтернет�послуг, рівня ІКТ�
інфраструктури, людського капіталу);

— інформаційно�комунікаційних технологій (вклю�
чає параметри доступності й використання ІКТ, навич�
ки і обсяг практичних знань цих технологій населенням
країн, що відображає соціально�економічне їх благопо�
луччя);

— digital�дипломатії (містить результати залучення
новітніх технологій та інтернету для досягнення дип�
ломатичних цілей (включає 210 міністерств закордон�
них справ, 1098 цифрових даних в 33 соціальних мере�
жах та ін.));

— екологічної ефективності (враховує різні аспек�
ти стану навколишнього середовища й екологічних си�
стем, збереження біологічного різноманіття, протидія
змінам клімату, обсяги впливу господарювання на дов�
кілля, ефективність державної екологічної політики);

— глобальної конкурентоспроможності країн (ба�
зується на інтеграції ряду показників: якість інститутів,
макроекономічна стабільність; ефективність ринків то�
варів, послуг, фінансів, праці; рівень технологічного
розвитку, рівень конкурентоспроможність компаній,
інноваційний потенціал).

Систематизовані дані у таблицях 1 і 2 наочно де�
монструють відповідні тенденції щодо позиціонуван�

1 Лідери серед 193 країн (The United Nations E�Government Survey 2014).
2 Лідери серед166 країн (International Telecommunication Union: The ICT Development Index 2015).
3 Лідери за інформацією URL: https://digdipblog.com 2016.
4 Лідери серед 180 країн ( Law and Policy: The Environmental Performance Index 2016).
5 Лідери серед 138 країн (World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016).
Джерело: розроблено автором за джерелом URL: http: //gtmarket.ru

Таблиця 1. Лідерська "10" країн#світу в рейтингах успішності розвитку

Впровадження 
електронного уряд 1 

Інформаційно-
комунікаційні технології 

(ІКТ)2 

Активна 
Digital- дипломатія 3 

Рівень 
екологічної 
ефективності4 

Глобальна 
конкуренто-
спроможність5 

1. Півд. Корея 1. Півд. Корея 1. Великобританія 1. Фінляндія 1. Швейцарія
2. Австралія 2. Данія 2. Франція 2. Ісландія 2. Сінгапур 
3. Сінгапур 3. Ісландія 3. США 3. Швеція 3. США 
4. Франція 4.   Великобританія 4. Росія 4. Данія 4. Нідерланди 
5. Нідерланди 5. Швеція 5. ЄС 5. Словенія 5. Німеччина
6. Японія 6. Люксембург 6. Ватикан 6. Іспанія 6. Швеція 
7. США 7. Швейцарія 7. Індія 7. Португалія 7. Великобританія
8. Великобританія 8. Нідерланди 8.  Ізраїль 8. Естонія 8. Японія 
9. Нова Зеландія 9. Гонконг 9. Мексика 9. Мальта 9. Гонконг 
10. Фінляндія 10. Норвегія 10. Швейцарія 10. Франція 10. Фінляндія
… … … … … 
87. Україна 79. Україна 11. Україна 44. Україна 85.Україна 

Таблиця 2. Контент#спроможність країн#лідерів "10" в активації екологічної дипломатії

Джерело: розроблено автором за джерелом URL: http: //gtmarket.ru

Позиції країн 
у можливостях 
нарощування  
еко-контенту 

Електронний уряд ІКТ Digital- 
дипломатія 

Екологічна 
ефективність 

Глобальна
конкуренто-
спроможність 

«10» індекс «10» індекс «10» «10» індекс «10» індекс 
1. Великобританія  0.8695 8.75 87.38  5.5
2. Швейцарія  0.7276 8.56 86.93  5.8
3. США  0.8748 8.19 84.72  5.7
4. Франція  0.8938 8.12 88.20  5.2 
5. Нідерланди  0.8897 8.53 82.03  5.6
6. Фінляндія  0.8449 8.36 90.68  5.4
7. Ісландія  0.7970 8.86 90.51  5.0
8. Швеція  0.8225 8.67 90.43  5.5
9.  Сінгапур  0.9076 8.08 87.04  5.7
10. Півд. Корея  0.9462 8.93 70.61  5.0
 … … … … … … … … … …
 Україна  0.5032 5.23 76.69  4.0
 
 Примітка:   країни, які входять до «10» найкращих за показником

 країни, які посідають інші місця в рейтингу за показником
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ня країн у можливостях нарощування еко�контенту
з використанням сучасних інформаційно�комунікац�
ійних технологій. Лідерами, які входять до рейтингу
"10" найкращих за обраними параметрами досліджен�
ня періоду 2014—2016 рр. можна вважати: Великоб�
ританію, Швейцарію, США, Францію, Нідерланди,
Фінляндію, Ісландію, Швецію, Сінгапур, Південну
Корею. Власне ці країни мають високий рівень еко�
номічного, фінансового, інформаційного, технічного
та кадрового забезпечення щодо реалізації стратегій
екологічного поступу, управління мережами агенту�
вання у сфері екологічної дипломатії, удосконален�
ня міжнародної екологічної політики, включення еко�
компонентів у різні моделі дипломатії та бізнес�діяль�
ності.

Наприклад, Фінляндія, країна�лідер за рейтингом
екологічної ефективності, досягає успіхів і світового
визнання також за рахунок активної внутрішньої еко�
логічної дипломатії, що включає: публічну еко�
діяльність і співпрацю муніципалітетів, лобіювання
екологічних інтересів у політичному істеблішменті
країни, широку репрезентацію екологічних досягнень
і реальних дій. Якщо порівнювати фінських "зелених"
із представниками "зелених" інших країн Європи, то
лише у Фінляндії рейтинг цієї партії не знижувався у
той час, коли вона була в уряді. В інших державах, "зе�
лені" втрачали підтримку, навіть перебуваючись у
складі правлячої коаліції (Німеччина, Швеція, Бель�
гія, Італія).

Таким чином, до головних завдань агентування
екологічної дипломатії можна віднести: 1) стиму�
лювання інформаційної взаємодії суспільства через
форми екологічної дипломатії (внутрішню, зовніш�
ню, публічну, медійну); 2) створення "міжнародно�
го клімату порозуміння й партнерства" між країна�
ми через утвердження еко�імперативу в політичних
і економічних рішеннях; 3) виявлення мотивів, доц�
ільності та специфіки формування екологічних ме�
седжів у політиці іноземних держав; 4) застосуван�
ня конструктивної та превентивної медіації задля
поліпшення еколого�економічної ситуації в країнах
і регіонах світу; 5) популяризацію медійних про�
ектів екологічного змісту, що базуються на інфор�
маційному моделюванні, прогнозуванні та застосу�
ванні інтелектуальних програмних агентів; 6) іден�
тифікацію "віртуальних ризиків" у національному та
інтернаціональному медіа�середовищі дипломатії;
7) запровадження стандартів екологічної культури
в розвитку інтерактивного діалогу і середовища
безпеки.

ВИСНОВКИ
Перспективність і масштабність впровадження

інформаційних технологій у сферу дипломатичної
діяльності є пріоритетним завданням у контексті
посилення конкурентних позицій країн у глобаль�
ному економічному просторі. Комунікативні мож�
ливості забезпечують цілий ряд переваг у ринковій
взаємодії, що пов'язано з економізацією та еколо�
гізацією дипломатичних проектів, інвестуванням
коштів у створення віртуальних дипломатичних
офісів, автоматизації функціональних дій представ�
ництв країн за кордоном і покращення рівня опе�
ративності в реагування на екологічну ситуацію у
світі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуючі моделі функціонування об'єктів експлуа�

тації не повністю враховують особливості процесу тех�
нічного обслуговування і ремонту об'єктів судового об�
ладнання суден. Тому у статті поставлено завдання
здійснення формалізованого опису процесу технічного
обслуговування і ремонту суднових комплексів та їх
складових у вигляді регенеруючого процесу відновлен�
ня, на підставі якого проведено обгрунтування форми
показників та критерію оптимальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Як показано у [3—5] сучасні судна є складними техні�

чними системами, що складаються зі значної кількості си�
стем, модулів, вузлів, агрегатів (блоків) та окремих еле�
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THE CHOICE OF CRITERION OF OPTIMALITY SYSTEM RESTORE MARINE COMPLEXES

У статті розглянуто математичну модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів.
Сучасні судна розглянуто, як складні технічні системи, що складаються з великої кількості модулів, вузлів, агреG
гатів (блоків) та окремих елементів, які є джерелами відмов у роботі з різними закономірностями зміни їх інтенсивG
ності, можливостями їх виявлення та усунення протягом експлуатації.

Математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів дозволить отримати
кінцеві аналітичні вирази для розрахунків відповідних показників ефективності процесу.

Також модель дозволить оцінити вплив системи відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів конG
тролю, діагностичних і ремонтних засобів, комплектів запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об'єктом
експлуатації за встановленими правилами, на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту.

The article considers the mathematical model of process of maintenance and repair of ship systems. Modern vessels are
considered as complex technical system, consisting of a large number of modules, assemblies, components (blocks) and
individual elements that are sources of failures with different patterns of change in their intensity, their detection and
removal during operation.

The mathematical model of process of maintenance and repair of ship complexes will allow to obtain the final analytical
expression for calculation of the relevant indicators of the effectiveness of the process.

Also, the model will allow to evaluate the impact of the recovery system of marine parks set of controls, diagnostic and
repair tools, spare elements, performers interacting with the object of exploitation by the established rules, on the efficiency
of the process of maintenance and repair.

Ключові слова: судно, судноплавні комплекси, математична модель, критерії ефективності, технічне
обслуговування, ремонт.

Key words: the ship, shipping systems, mathematical model, performance criteria, maintenance, repair.

ментів, які є джерелами відмов з різними закономірностя�
ми зміни їх інтенсивності, можливостями з їх виявлення
та усунення протягом експлуатації. У зв'язку з цим для
адекватного опису процесу технічної експлуатації судна
як складної технічної системи доцільне представлення
його як виріб, що складається з множини комплектуючих
виробів. Наприклад, сукупність модулів окремого блоку
функціональної системи (ФС) судна, сукупність блоків ФС
судна, сукупність функціональної систем судна тощо.

Особливостями розроблення математичної моделі про�
цесу технічного обслуговування суден займалися В.І. Бо�
гом'я, Лавриненко В.Ф., Стадник А.И., Тарохтей. Ще од�
нією особливістю [5; 6; 7; 9], яку необхідно враховувати при
дослідженні ефективності системи відновлення та її впли�
ву на ефективність процесу технічного обслуговування і
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ремонту судна, є те, що в реальній експлуатації відновлен�
ня працездатності складових елементів судна проводиться
за фактом виявлення відмови об'єкта контролю, незважа�
ючи на його працездатність в цей момент. Наприклад, ви�
явлено відмову резервного елементу працездатного об'єкту
суднових комплексів призводить до його заміни на повністю
справний з подальшим відновленням працездатного стану.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробка формалізованого опису процесу техніч�

ного обслуговування і ремонту об'єктів суднових ком�
плексів та їх складових у вигляді регенеруючого проце�
су відновлення, на підставі якого можна провести об�
грунтування форми показників та критеріїв ефектив�
ності для уникнення недоліків існуючих моделей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках цього дослідження будемо вважати, що
відмова будь�якого основного елемента (вузла, блока,
агрегату) призводить судно до непрацездатного стану.

Таким чином, при розгляді судна як сукупності функціо�
нальних систем представимо його у вигляді СТС з елемента�
ми, що з'єднані за надійністю (безвідмовністю) послідовно.

У цьому випадку імовірність безвідмовної роботи суд�
на (за умови відсутності або обмеженого обмінного фон�
ду агрегатів) визначається згідно з формулою 1 [5; 7; 8]:

( ) ( )∏
=

=
K

k
kС tPtР

1
, ( ) ( )tРtQ СС −=1 , ( ) ( )tntN kkоф <<  (1),

де ( )tРС  — ймовірність безвідмовної роботи судна;
 ( )tPk  — ймовірність безвідмовної роботи k�го комплек�
туючого виробу; ( )tQС  — ймовірність відмови судна;

( )tN
kоф  — кількість об'єктів k�го типу в обмінному фонді

експлуатанта;  ( )tnk  — кількість відмов об'єкту, k�го типу
за період експлуатації.

Таке представлення дає змогу вважати судно системою,
що є визначеним узагальненням послідовних систем, для
кожної з яких може бути знайдено свій показник ефектив�
ності. В цьому випадку судно формалізовано як систему з
мультиплікативним коефіцієнтом ефективності і згідно з
обраними в [5; 6] показниками ефективності визначимо ста�
ціонарний коефіцієнт готовності судна гСК  як [6]:

∏
=

=
k

j
гjгС КК

1
(2),

де гjK  — стаціонарний коефіцієнт готовності  j�ї
підсистеми, а

)t(M)t(M
)t(M

K
jвj

j
гj +
=

0

0

(3),

де )t(M j0  — середній час знаходження j�го об'єкта
в справному стані;

)t(M jв  — середній час відновлення  j �го об'єкта суд�
нових комплексів.

Основними вимогами до показників ефективності є:
простота, інформаційна забезпеченість, достатня точність,
чутливість, повнота та відсутність надмірності [4].

У практиці оцінки ефективності експлуатації таких
складних технічних систем, як судно, застосовуються
різні форми показників ефективності: ймовірність ви�
падкової події, ступінь ймовірнісної гарантії досягнен�
ня результату не нижче заданого рівня, середній резуль�
тат, середній квадрат відхилень результату від того, що
вимагається, дисперсія результату тощо [9].

Враховуючи розроблений формалізований опис про�
цесу технічного обслуговування і ремонту як стохастич�
ного процесу відновлення справності об'єктів суднових
комплексів, визначимо формально показник його ефек�
тивності як математичне очікування загальної функції
відповідності ρ мети, що досягнута  Y R  тій, що вимагається

Y R
в , при використанні варіанту  Uu∈  [2; 4]:

 
( ) ( ){ }[ ] Y  ,uY  MuW RR

вρ=
→

, Uu∈  (4),

де ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ,  ,  ,    ,  ,    uTuFuTruCuguY rrrrrR
K54321= ;

( )nj u,,u,,u,uU KK21=
  — множина допустимих варіантів (стратегій) по�

будови процесу відновлення, що формуються, з множи�
ни керованих параметрів процесу ТО і Р об'єктів СК.

Процес ( )tω  визначається вектором параметрів процесу
відновлення, як керованих параметрів  { }luuuu ,,, ΛΛΛΛ K21=

так і некерованих  { }VkVVV ,,, ΛΛΛΛ K21= ; а також параметра�
ми, що характеризують умови застосування судна

{ }RnRRR ,,, ΛΛΛΛ K21= . Як правило, при формуванні системи
відновлення бортового обладнання судна до керованих па�
раметрів будемо відносити: види контролю, засоби контро�
лю, що застосовуються на різних етапах технічного обслу�
говування і ремонту, повноту та глибину контролю, дос�
товірність, періодичність контролю, повноту відновлення, чи�
сельність та кваліфікацію особового складу тощо.

До некерованих параметрів VΛ  відносяться — кон�
структивні характеристики та надійність об'єктів СК,
трудовитрати на контроль і пошук місця відмови з зас�
тосуванням цього засобу контролю.

До параметрів RΛ  віднесено інтенсивність рейсів, їх
тривалість, характер завдань, що виконуються та ін.

Зміна хоч однієї компоненти вектору управління  u на
етапах технічного обслуговування, що розглядаються, при�
зводить до створення нового варіанту побудови процесу
відновлення.

У реальних умовах кількість можливих варіантів об�
межена. Виходячи з цього, завдання вибору раціонально�
го варіанту організації процесу відновлення суднових ком�
плексів вдається звести до задачі у варіантній постановці,
при якій з множини альтернативних варіантів необхідно
обрати найбільш сприятливий. Альтернативні варіанти ju
формуються зміною значень компонентів вектору u [6],

( )T,,Q,q,P,x,,u ημλ= (5),
де  λ — інтенсивність відмов об'єкта суднових комп�

лексів; μ  — інтенсивність самостійного прояву відмови
об'єкта суднових комплексів;  x — періодичність конт�
ролю; P — імовірність виявлення відмови засобом конт�
ролю; q — імовірність надання засобом контролю інфор�
мації про "хибну" відмову; Q — повнота відновлення
об'єкта суднових комплексів в експлуатуючої організації;
η — повнота контролю відмов (пошкоджень); T — три�
валість експлуатації об'єкта суднових комплексів.

У зв'язку з тим, що залучення об'єктів суднових ком�
плексів в різноманітні стани процесу реальної експлуа�
тації статистично повторюються, а в якості його фор�
мального опису обрано схему регенеруючого процесу,
то для оцінювання ефективності такого процесу буде�
мо використовувати показники ефективності матема�
тичного сподівання результату [6]:

( ) ( )[ ].uYMuW R=
→

, ( ) ( )[ ]uyMuW rr = , r = R ,1 ,  Uu∈ (6),
де  )u(W r  — часткові показники ефективності викори�

стання u�го варіанту організації процесу відновлення суд�
нових комплексів судна, надійності (безвідмовності) еко�
номічної та інших видів ефективності експлуатації судна;

( )uyr  — часткові характеристики результату експ�
луатації судна.

Показник (3) є частковим випадком показника ефек�
тивності [6; 7], при якому функція відповідності дорів�
нює реальному результату [6; 9]:

 ( ){ } ( )uYY,uY RR
в

R =ρ (7).
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Показники середнього результату знайшли широке
розповсюдження у дослідженнях ефективності складних
технічних систем [6]. Це обумовлено властивістю їх ади�
тивності, що значною мірою спрощує їх оцінку, та поля�
гає в тому, що у випадку можливості представлення ре�
зультату )u(Y R  процесу експлуатації судна у вигляді
суми результатів окремих його етапів  )u(Y R

i  [5; 8]:

( ) ( )∑=
i

i
RR uYuY (8),

то середній результат процесу, що розглядається,
представимо у вигляді суми середніх часткових резуль�
татів, незважаючи на можливу їх стохастичну за�
лежність [1; 4]

( ) ( )[ ]uYMuYM i
R

ii
i

R ∑∑ =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

(9).

Вибір та обгрунтування показників ефективності
суднових комплексів судна дозволяє оцінити різні вар�
іанти (стратегії або режими) їх відновлення та обрати
для сформульованого критерію Κ  "найкращій" варіант
 u∗при заданих умовах експлуатації Λ. Як відомо [2; 3; 5;
7; 8], критерій ефективності Κ є правило, що дозволяє
порівняти варіанти Uu∈ , що характеризуються різним
ступенем досягненням мети, та здійснити направлений
вибір варіантів u з множини припустимих U . При вико�
ристанні концепції оптимізації застосовуються критерії
найбільшого результату у формі: найбільшого середнь�
ого результату, найбільшої імовірнісної гарантії резуль�
тату, найбільшого гарантованого результату та ін.

При використанні в якості показників ефективності
процесу відновлення об'єктів суднових комплексів показ�
ника середнього результату (3), виберемо найбільш прий�
нятний критерій оптимальності стратегії, що розглядаєть�
ся: Uu∈  — відновлення суднових комплексів судна — кри�
терій найбільшого середнього результату [9]. Згідно з цим
критерієм оптимальним є той варіант u∗, при якому [4,9]:

( ) ( )[ ] R ,r   ,uyM (min) maxuW (min) max:u rUurUu

* 1==
∈∈

(10).

Тоді критерієм оптимальності процесу є отримання
максимуму економічного виграшу при зміні організації
процесу відновлення за умови забезпечення заданого
рівня коефіцієнту готовності [1; 4]:

 ( )[ ] ( )[ ]{ }
існk ггkвіснв

n,k
KKпри,uCMuCMmaxW ≥−= ∑∑

=1
(U) (11),

де ( )nk u,u,,u,uU KK21=  — множина визначених до�
пустимих варіантів організації процесу відновлення;

mlk uuu ∪=  — множина параметрів процесу експлуатації;

( )офjl k,Qu =  — множина керованих параметрів про�
цесу експлуатації;

( )АРЗзакiiiijjjm T,T,q,,,x,T,,u Ρημλ=  — множина неке�
рованих параметрів процесу експлуатації;

( )[ ]існв uCM ∑  — середня сумарна вартість відновлен�
ня суднових комплексів судна за період, що розгля�
дається при існуючої організації системи відновлення;

 ( )[ ]kв uCM ∑  — середня сумарна вартість відновлен�
ня суднових комплексів судна за період, що розгля�
дається при альтернативних варіантах організації сис�
теми відновлення.

ВИСНОВКИ
Розроблено формалізований опис процесу техніч�

ного обслуговування і ремонту об'єктів суднових ком�
плексів та їх складових у вигляді регенеруючого проце�
су відновлення, на підставі якого обгрунтовані форма
показників та критерію ефективності. Здійснено мате�
матичну постановку часткових задач дослідження.

На підставі формалізації розроблено математичну мо�
дель процесу технічного обслуговування і ремонту об'єктів
суднових комплексів, що дозволяє отримати кінцеві аналі�

тичні вирази для розрахунків відповідних показників ефек�
тивності процесу. Модель дозволяє оцінити вплив системи
відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів
контролю діагностичних і ремонтних засобів, комплектів
запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об'єктом
експлуатації за встановленими правилами, на ефективність
процесу технічного обслуговування і ремонту.

У межах розробленої моделі розглядаються підхо�
ди щодо визначення впливу на ефективність процесу
технічного обслуговування і ремонту об'єктів суднових
комплексів їх повноти відновлення в умовах експлуа�
танта та багатоетапності процесу технічного обслуго�
вування з урахуванням повноти контролю технічного
стану об'єктів суднового обладнання.
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INTRODUCTION
Corruption of economics history dating back nearly half

a century ago, and in all democratic and non�democratic
regimes is a common disease. Studies done in developing
countries indicate that corruption has a negative effect on
economic growth in the long term [1], in terms of lexical
word "corruption" root "Fsd" Concept vain that build, catch
and prevent acts whose sound is [2]. Corruption in English
as "Corruption" Latin roots "Rumpere" applies, which
means breaking up and breaking up. Something is broken
or violated, it can be administrative regulations or rules.
[3] the terms of any kind of illegal possession of government
property and illegal use and abuse of a position of authority
and Power refers to the use of financial resources, which
have instances such as embezzlement, bribery, extortion and
economic rents, harvesting and illegal manipulation of funds
and property, the use and exploitation concessions and
financial other various forms [4].
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Point of view of economists and economic corruption and illegal rentGseeking activities Originally incidence

of corruption state economy and stateGowned companies stateGowned enterprises have always been an important

resource for the benefit of political parties is considered. Economic freedom against an unusual state monopoly

toward emancipation and economic development and prosperity of the national economy. Obviously requires

economic release process management changes, the basic steps are necessary specialized expertise planning

programs to increase the efficiency of achieve economic efficiency profiteers seeking opportunities for illicit

profit otherwise protect the privatization process of the state of the economy may be admitted to the economic

and financial corruption into.

В статье рассматриваются аспекты, в которых согласно исследованиям многих ученыхGэкономистов

подчеркивается тот факт, что нелегальные доходы и коррупция в национальной экономике многих стран,

а также корпорациях, созданных посредством, всегда было источником определенных преференций разG

личных политических партий. В этом контексте по мнению авторов обеспечение экономической свобоG

ды направлено против государственной монополии в национальной экономике и способствует ее развиG

тию и процветанию. В статье утверждается очевидность того, что в процессе регулирования национальG

ной экономики необходимо проведение определенных изменений в управленческой системе государG

ства, разработка конкретного плана мероприятий по борьбе с субъектами, стремящимися получить неG

легальные доходы, обеспечение защиты процесса приватизации от различного рода несанкционированG

ных вмешательств со стороны государственных структур, устремлений к финансовой коррупции и т.д.
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 One of the main factors of economic and financial
corruption of government in the economy lies in their
high power for distribution of powers between the
interests of different groups. In countries with economies
in transition (from a command economy to a free market
economy) countless opportunities to achieve high profits
and windfall wealth (of rents) created and organized
corruption networks, network corruption, chaos has
replaced the former. Ground to achieve high profits and
windfalls due to abuse of governmental regulations, the
economy has provided fertile ground for the growth of
corruption. The division of authority and allocation of
resources to government officials and the market is
thriving corruption and bribery. Prevalence of cor�
ruption in developing countries and the transition to a
free market economy, mainly due to the availability of
financial corruption in the management of public
companies is.
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The main characteristic of Iranian state�owned
enterprises, the ownership structure of its management. The
public nature of the company's management is integral to
the nature of the property because of the government's
ownership interests are not aligned with the interests of
managers at all and almost no appropriate mechanism for
this alignment does not exist. Therefore, effective
management of supply are not government property.
Discussed the issue of political and economic conditions are
relatively successful in some countries faire system,
supervising and controlling things are appropriate.

Political factions in the government's performance,
security and military and civil institutions are very pale and
dismissal of managers' Apart from the considerations of
public interest and public companies have realistic goals and
interests of different factions often follows power.
Performance of any public company, usually the power
actions and reactions are as follows:

1. President, elected by a faction usually has special
powers.

2. Board members are usually elected by the different
power factions.

3. Formal and informal organizations within companies
are often dependent on external power factions. (Such as
the Islamic Society of mobilization, the Council and
informal classes).

4. Institutions, agencies, offices and departments of
government, military, religious, security out of the neigh�
borhood because of local or national importance and the
various ways Financial aid application or use of such
property, or the terms on receipt of gifts and management
affect firm performance. These four forces, which often have
different needs and interests, and even within each of those
groups and individuals may also have different interests and
desires.

 In terms of "stagflation" and the continued expansion
of its enduring popularity and otherwise lawless conflict of
interest with the interests of all the group, the actual, the
real goal of increasing performance, takes away the day.

Given the above, a significant portion of time spent
adjusting and responding to the demands of public
companies hospital groups which imposes corporate tax
burden. Although the government representing the people,
is in possession of property owned enterprises, but due to
the dominance of power over the management of their
wings, the wings of power in fact, they are the actual owners.
Thus, public companies, depending on their size and activity,
threats of doing similar activities in the private sector tend
to act in their favor and against the government monopoly
and privileged to have the private sector.

The ownership structure of public companies,
management, monitoring and evaluation mechanisms, it is
incomplete and contradictory. In public companies, as
opposed to the managing directors of the Commercial Code
shall be selected by the board and the board will monitor
their performance; Board members are usually regarded as
Executive Vice President and paid him. Furthermore, as the
highest executive director, Typically the president of the
board and its members. In other words, the base board of
directors should continue to monitor its performance!

Dominant power factions in the government companies,
almost no monitoring of levels of organization (employees),
the performance of the managers are not monitored. Even
if such institutions, managers often have the leverage
administrative, financial and security challenges, and they
neutralize their criticism. Inevitable result of the facts
mentioned in the chaotic structure of administrative,
technical, market and end structure is deteriorating financial
state enterprises .

Owned enterprises are often swelling Human Resources.
Quantity and quality of employment, typically leveraging
the power of factions and interests away from being done.
Composition of the workforce in terms of expertise, often
severe failure.

Because of the possibility of state�owned enterprises
enjoy a monopoly or limited competitive environment, the
market interactions, are less sensitive. Customer�
orientation, limited to the following slogans Official
Newspaper dry and none of the employees have no incentive
to provide better service to customers. Usually maintenance
programs for machinery, plant, equipment, buildings and
renovate them or not. In public companies, due to the
secrecy of accounting and billing system, accounting is not
applied correctly. Usually state�owned enterprises With low
profitability or are insolvent, but these accounts do not
reflect reality. The important point to note is that
monopolistic activities of some companies with high
profitability should have expected, but extremely high
administrative costs and public�service, less the possibility
of such provides state�owned enterprises have always been
a major source of corruption, especially political
corruption, and in many cases to finance activities of
political parties and their fans are used to provide
employment [5]. This is typical in Italy and many countries
in Latin America and Iran can be seen. Privatizing
monopolies unusual, it is necessary to reduce corruption,
because the tools often used for political corruption,
Destroys. Unfortunately, the process of economic freedom
Privatization public companies, opportunities and situations
for some people, like ministers Senior officials and major
political decisions that have been handed to them and they
can privatization process Can use to your advantage. Such
problems have been reported in all regions of the world
view, but most often, the world is in transition. In countries
in transition squandered assets and privatization of such
terminology to describe nominal and apparent violations
associated with the transfer of ownership of state�owned
enterprises to the private sector, Is used. Group of people
in these countries because of the very rich and wealthy have
exploited the opportunities in front of many people Are
skeptical of the benefits of economic freedom the results of
those consequences have led to protest acts of the whole
world. Joseph Stiglitz, Columbia University professor and
Nobel laureate in economics, says in this regard [6]:

"Protesters demanding the modern world, a chance to
use their skills, work well with the legal right to adequate, a
more fair society and economy. Hoping they change
dynamically, not selfish and anarchic. The other hand, they
want a democracy and an economy expected what they do.
These two demands, they are related. As we have seen, not
the market, will lead to economic and political crises.
Markets work in that direction by setting the appropriate
governmental work and the framework structure can be
established only in a democracy that reflects the general
public's interests and is nor is the direction of the interests
of a particular group".

Wave of privatization began in the seventies and
intensified in recent years, it has had a particular aversion
to the law. Experience shows that successful countries The
"unfettered markets" such as "Drunken Elephant" that leads
Destruction everything in its path.

 Privatization in Iran until the end of 1389 the figure
was estimated at around 80 billion dollars That ninety
percent of it was done in six years against the total revenue
from oil sales figure ever since the discovery of oil equivalent
950 billion dollars to 650 billion dollars (due to high oil
prices) in the recent period, which shows the The best years
of low economic growth and access to oil revenues, most
Divestiture property is taken for public! Unfortunately,
research shows In line with the objectives of privatization
and the privatization of Public and unrealized economic
development of the markets for financial traders And has
been in business., In this regard, the establishment or
purchase of private banks as a means of financing public
market traders as an important objective of Applications
Similar Bank Demand nonprofit school founded in the early
eighties. According to published reports, Mr. May made by
biggest scam on the bank name which is also known as Amir
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Mansour Aria Nash originally from the village of Gilan;
director "Amir Mansour Arya Investment Development
Company" and together with the Chairman of Iranian banks
involved in sports damash Theorem Taken. The holding
company has a wide array of companies and industries face
different parts of the sport is. He was apparently created in
May 1382 and returned to Iran since returning from
Germany at the time and tried to close his and precursors
in relation to the unseen Obtaining a loan in 1383 through
the early return of Amir Mansour Arya Investment
Company (which apparently is his father's name) on 28 June
1385 with 50 million USD investment Enter the rentier
operation cycle in this way also enjoys the support of specific
groups have been named in line with Article 44 of the
constitution of the Islamic Republic of Iran The measures
would suspect 94.96 percent stake Machine Lorestan, Iran
Steel Industrial Group 95.2% stake, 95% stake in the
Engineering and Rail ways (Tie) and 39.5 percent of auxin
Khuzestan Steel shares to buy. Demand that the Federal
Reserve Bank in 89 years From October to December, which
puts pressure on them to be part of the 89 founders paid in
Khosravi Since February 89 the victim pays contributions
And it is the twenty�March the beginning of the story seems
to be the same thing. Iranian lawmaker Mohammad Reza
Khabbaz recommendations of the Executive And orders of
the Office of the incidence of these crimes, he noted: railway
sleepers for a price of USD 217 billion Through talking to
seven percent of the money that is left to cool for about 15
to 16 billion dollars, and paid nearly 200 billion The bank is
owed more quickly than men who are otherwise The person
on the other railway tenders worth 200 thousand dollars to
the winning bid and the bid is only about ten percent of the
120 billion dollars Pays. Some companies set "Amir Mansour
Arya Investment Development" have been identified so far
include:

 Amir Mansour Amir Mansour Arya Investment
Development Company Broadcast Network Iran National
Steel Industrial Group Industrial Glass Marlik Gilan Gilan
damash mineral water industry Nemouneh M. Gillan and
consulting firm resource management systems, re source
planning Mansour Aria Reserve Bank Club damash Iranian
Chemical transparent plastic Food Lorestan Lake Gohar
Iron and Steel Company loshan stars Dorfak tourists and
corporate Wide basement style car makers loshan Loreston
Nemouneh M. Gillan mine damash transport gap Tehran
Iran Gilan Agricultural Service Convention Trchyn cook
Iranian food industry, e�commerce innovators Developers
Mansour Arya Golden Persians Cement Stone Co.
achievements Northern Consulting Engineers Zeman Line
Services and Technical Construction Company Inc.
Innovative electronics industry Qom bright pearl tie Aria,
Development Co. magnesium Khuzestan Steel Company
auxin transport an item safely transport inside stars Iranians
Amir Mansour Arya insurance plan.

 The walk is an example of private banks used by another
actor in the years 1384�85 shows that the Lord Jesus A car
parts company with close ties to the installment purchase
and glee of mortgaging property It amounted to about 60
billion dollars in private bank loan and the loan is to buy
34% stake in a private bank, Ssps stock purchased in the
bank collateral (contrary to the regulations of the Central
Bank) and the same 60 billion USD loan and this time its
established private bank private acts And immediately after
the re�licensing of the bank's shares in the newly established
Bank of 57 billion USD loan to the bank ended The de facto
capital of the bank and the supervisory authority of the same
problem apparently no offer Pirates show! So why were
these gentlemen believe that it is right and proper operation
of corruption is staggering!

 In many companies, such as corporate bonds, Amir M.
Khan of the financial statements to obtain credit and
beautiful colors indicate high profits, Financial and tax
expression yield losses are reported. Despite the lack of focus
on the financial information of the Minister of Economic

Affairs and Finance Senior Money and Credit Council and
is a member of the Association of Banks, the banks, the
financial information contained in tax matters Tax Agency
Contrary to the provisions of Article 231 did not result in
violation of tax law, it remains undiscovered. Reform Act
of 1345 and the provisions of the Direct Taxes Code Next
up before the Act came into force, the current Minister of
Economic Affairs and Finance, possibly as prosecutor tax
against tax fugitives or economic corruptors lawsuit but
denied that the judicial authorities may even plan a tax
dispute This relationship has been over 50 years! In fact,
the state's tax per day rather than the middle classes tax
squeeze is better Similar in all countries of the world
capitalist "rich hunting" for taxes on high incomes and
examples of corruption can be detected as "meaty prey" to
be in tax net. For example, when large files such as
documents abuses Shahram Jazayeri Foundation prophecy,
the Mansour Arya and ... Ministry of Economic Affairs and
Finance occur regardless of economic crimes such as tax
claims, the plaintiff must first be trading? Let us not forget
that America was able to tax police "Al Capone" America
mafia leader to bring to justice the fork F — B — ID over
the years, it was not able to? More recently showed that
the roots of corruption, bank holding companies (set of
companies under a single ownership) Before the revolution
of banking facilities is considered as one of the solutions for
the global application of this approach is that In its most
awful form Enron and corporate America invest in America
took police investigation after it was revealed that many
companies face and paper companies are known as the. Due
to limited financial resources in the shout of the strategy
was heavily favored Pirates of the samples exposed by
Shahram Jazayeri (In the press as an entrepreneur and an
elite university admissions .... Sirjan was introduced) and Mr (x)
large paper companies face numerous capital market scams
and fraud deceptive names as established by international
investors And through a network of millions in bank loans
from the capital market to buy cheap and sell shares and
payment of the final outcome was a fugitive ! Quote the
Minister of Economic Affairs and Finance on earth the great
entrepreneurial economy seems to appeal to international
organizations should define entrepreneurship as has been
"The Nobel Prize in Chemistry" Iran must be given to some
financial education. Established Overview of private banks
in Iran, especially a bank that has recently become known
that the general and specific A large part of the banking
institutions to establish itself as a non�cash goodwill with
business units to provide real estate prices are much higher
than the actual price of the property And begin offensive
operations by providing real doubt your own business right
price than the actual market price, established businesses
have the same capital gains [7]. Development as Freedom
by Amartya Sen approach as the systems approach, the
approach is developed in discussion with emphasis on the
role of human agency as the development tools, Can meet
the country's need for a comprehensive approach for the
design of development strategies. This approach also recall
the various political constituencies, Economic, social and
cultural development in the light path in the process of
creating possibilities for human freedom in these areas and
believes that development should aim to achieve a variety

The freedoms include the right to economic facilities,
Social opportunities, Economic and political freedoms, and
so is. In other words "development" and the main purpose
of freedom of extract, delete Lack of freedom (Unfreedom)
and increase the range of human choice. Developed a life of
its own cultural identity of the community's vision of
freedom, political liberty and freedom of speech just as it
can not be completely And freedom of economic activity
and access to resources and gifts of enjoyment of life, the
possibility of using social opportunities Such as education,
employment and economic security and future job
encompasses. Within this approach, if a man is faced with
any exclusions and limitations, A lack of liberty and freedom
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will expand the production capacity as executor of her will
be destroyed. Even in view of the absence of people exposed
to natural disasters and famine and the like would, because
people with economic disparities make a significant
difference Lack of freedom are common in economic theory
views this approach is that the emphasis and focus on past
theories of economic growth, and if they have issues like
income distribution, education and human development
emphasis is placed on, they were instrumental role in
economic development through the process. While
freedom�centered approach, the economy and issues of
freedom as it is one of the five pillars. Amartya Sen at the
viewpoint keyword Unfreedom (non�free) in the sense that
development is achieved when the "lack of freedom" wiped
out the free exchange of ideas and freedom of exchange of
goods. In this view, humans are still developing and the
developed tool [8].

TEN VARIABLES OF ECONOMIC FREEDOM
UNDERLIES

In the following article, ten variables are introduced and
the forming of Economic Freedom Index in each of these
variables is investigated. Moreover, each country is ranked
in ten variants of the 100, a score is given. Whatever the
situation is better in each of these variables is close to 100
and the undesirable situation may be close to zero.

1 — Freedom Business. Release consists of ten operating
business is a variable related to business in a country. These
factors include: 1 — the number of bureaucratic steps in
starting a business (including businesses). 2 — Number of
days to start a business (for example, registration of a
company) is spent. 3 — The cost of starting a business.
(Administrative costs) 4 — number of processes to get a
license to start economic activity. 5 — The number of days
that require licensing. 6 — Number of bureaucratic licensing
procedures. 7 — cost permit. 8 — since the dissolution of
economic activity is spent. 9 — The economic costs of
liquidation and 10 — Rate of return on investment when a
business liquidation. As you can see in Figure A score of 70
is the highest index score (100) was awarded to New Zealand.
The mean number of days to start a business in liquidation
of 9 days. The cause of the global average of 35 days and is
in good condition. But the licensed business to start in 322
days, which is a high figure compared with the global
average of 218 days. Generally, the range of scores (70) than
the overall economic freedom index score (43) is better.

2 — reedom of Trade. These variables are related to the
import of foreign goods tariff applies. To calculate the
variable rate tariff restrictions and are considering non�
tariff. Advantage of this indicator is 50. Singapore and
Switzerland have the greatest freedom of trade and a 90�
point scale.

3 — Freedom Tax (Fiscal
freedom) This indicator focuses on
the issue of taxes. Taxation is a tool
that is used by government spending
and economic activities of indivi�
duals and companies affected. This
variable consists of three factors:
the maximum tax rate on individual
income, corporate tax rate and the
amount of state income tax Percent
of GDP. Diameter of approximately
100 score is the best country in the
index. People and businesses in the
state income tax is zero. However
almost 3% of government revenue
comes from taxes. According to the
report, 35 percent of the maximum
income tax rate and tax rate
Corporate income is 25 percent.
However, only 6 percent of govern�
ment revenue through taxation.

The total score of the index is 81 and has not changed in
recent years.

4 — Government Expenditure. Levels of government
spending (percentage of GDP) in many economic studies as
a mediating variable and is used to measure the size of
government And high government spending relative to
national income (G / GDP) indicates that the larger size.
Percent of government spending About 26 percent of GDP.
Burmese government spending that obtained the highest
score in the index relative to GDP, about 7 percent. This
shows that the government should try to get a better score
on the index and further reduce their costs.

5 — Freedom of money (Monetary Freedom). Both
pests for economic markets, government intervention and
control in prices and inflation is high.

Monetary freedom index contains the two variables.
Using the formulas for calculating the index of average
inflation over the past three years and the degree of
government control on prices is calculated. Average of 26%
for the three years prior to 2009, and inflation of the price
controls Electricity, gas, gasoline and various goods that
are normally not so good points of this index is provided.
Advantage of this indicator is 54. Japan has the highest score
with 89 points. Japan's average inflation rate in the three
years prior to 2009, about 1.5 percent. The high inflation of
the 179 countries surveyed, eight countries.

6 — Freedom of Investment. Figure investment with
minimal legal restrictions And bureaucratic entry and exit
is possible in the fields of international capital is unrestricted
and can be easily Be allocated to the appropriate rating for
this indicator. The advantage of a numerical index equal to
zero. One of the points that have been mentioned in this
report, the total realized foreign investment in Iran's
parliament has even To abolish. In banking, telecom�
munications, transportation and border security, and
limited foreign investment in the oil and gas fields is
prohibited. Foreign investment is not permitted to buy land
and permission for foreign investment creates several
limitations, An important factor of the scores on this index
is lowered to zero.

7 — Financial Freedom. Ownership and state control
Financial institutions in the banking and insurance sector
and the freedom to determine the factors affecting the credit
score for the index. Advantage of this index is 10 of 100.
The index of the control and management of government
interference, even in private banks to determine the interest
rate and the reduction of government interference in the
sector considers these points. After North Korea with a
score of zero, and a few other countries with the worst score
of 10 variables have financial freedom.

8 — Property Rights . Protection of property rights Has a
wide range of natural and legal persons. With a score of 10 out
of 100 for the index. Few rules of intellectual property are

Diagram 1. Number of variables compared to the best country in 2013 according Index
of Economic Freedom, [10]
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protected. Copyright law, in
particular the widespread use of
free software, Violation of
trademarks, industrial designs
and copyright ownership of the
factors associated with loss of
points in the index.

9 — Freedom from
corruption. Among 179 countries
of rank for this indicator is 144 feet
and countries like Cameroon, the
Philippines, Yemen and Ban�
gladesh. Advantage of this indi�
cator is 23. Denmark with a score
of 93 out of 100, the best situation
is in this range.

10 — Freedom of Labor.
Calculate this indicator vari�
ables Such as the minimum
wage to the average value ad�
ded per worker, the working
poor, Difficulty of firing wor�
kers and additional payments for separation from the service
is used. Of scores for this indicator is 55. This reduces the
advantage of those enumerated in the rules, there are
difficulties in recruiting Reduces the possibility of
employment and growth. Other employment costs, but
wages are very high. Council approved the dismissal of an
employee must work to be done. Hard labor adjustment
makes plants are growing risk of bankruptcy, Rise time and
the rules are very rigid. In Saudi Arabia, the index is greater
than 74. Rules employed in this country are extremely
flexible. Hiring and firing of employees and labor costs are
very low and there is no problem with the rules is very
flexible working hours.

One of the most important principles of economic
freedom in countries economic development of the annual
assessment shall be measured and monitored. Heritage
Foundation, one of the institutions is every year, the report
will attempt to measure the economic indicators. It follows
Key findings of the report in 2012. In each country, the
report points Is calculated based on 10 key indicators,
business freedom, trade freedom, fiscal freedom,
government spending, monetary freedom, investment
freedom, financial freedom, property rights, Freedom from
corruption and labor freedom. The final score is calculated
from 100 countries, which means the country's score is
closer to 100, more open economy would in the ranking of
countries, Hong Kong, Singapore, Australia, Tuesday, and
at the top end of the spectrum allocated to North Korea is
effortless score in the lowest level of economic freedom
index [10].

SURVEY OF ECONOMIC FREEDOM
The Heritage Foundation in 2013, obtaining a score of

42.3 ranked 171th among the 179 countries of the world has.
However, the average of the 59/5, in the 59/9 and in countries
with economies open 84/7 is. With these points in the 17
countries of the region (Middle East and North Africa)
accounted for only ranked sixteenth in Libya is of lower rank.
Rank the potential of the area is very thought provoking.

Two state of economic freedom in the figure is shown during
1996 to 2013. As you can see from 1998 Until 2002 in terms of
economic freedom in the constant improvement is not seen over
the years. Considerable growth in 2003 to Since 2005, scores of
this index is over 50. Unfortunately, in 2006, faced with the loss
of 5 points and the index to remain steady in 2008 And then,
with a slight drop to 42.3 points this year, it seems. The following
diagram shows the general direction of the open economy,
despite being slow in recent years also in the reverse direction.

CONCLUSION
From the beginning of the human societies emergence,

the limitation of the economic sources and human

unlimited needs caused that economic intellectuals
considered about the optimum allocation of the sources.
"ADAM SMITH" was the first one who proclaimed the
subject of free�marker economy andthe mechanism of
supply and demand. The occurrence of his World War II
and the economic impacts caused by world war II resulted
to the emergence of state economy by the other economist
called "JOHN MINARAD KINZ". The existence of the
terrible economic crisis in the world posed the of the
economic freedom henomenon or the privatization as the
only ideal (or desirable) solution for the economic
Structure improving and exiting from financial crisis.
Economic freedom is: ceding of ownership or management
from governmental department to private department. It
causes to increase the effectiveness of the economic units
and the economic growing. Short�term prioritization
phenomenon may have problems like decreasing of
employment and increasing of living cost of people, but
long�tem privitization with transferring of technology and
investment to the production department lead to flowering
of national economy, increasing employment at society and
decreasing inflation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Події 2013—2014 рр., що призвели до підписання й

ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, остаточно закріпили євро�
пейський вектор розвитку нашої держави й довели не�
обхідність трансформації системи державного управ�
ління, зокрема у частині запровадження реальної, а не
декларативної децентралізації владних повноважень.
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Актуальність статті визначається необхідністю подальшого теоретичного обгрунтування запровадG

ження в Україні широкої фінансової децентралізації, зокрема у частині її боргової компоненти, спрямоG

ваної на забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування у питаннях виконання

покладених на них завдань. У статті розглянуто теоретичну сутність децентралізації, її складові. ПроанаG

лізовано спільні та відмінні риси понять фінансової, бюджетної, фіскальної та податкової видів децентG

ралізації. Досліджено взаємозв'язок між такими видами децентралізації. Проведено порівняльний аналіз

зарубіжного і вітчизняного досвіду щодо визначення поняття, що характеризує фінансовий аспект деG

централізації. Обгрунтовано необхідність виокремлення боргової децентралізації як складової фінансоG

вої децентралізації й представлено авторське визначення цього поняття. Запропоновано модель реаліG

зації боргової децентралізації.

Relevance of the article is determined by the need for further study of theoretical justification of fiscal

decentralization in Ukraine, particularly in its debt component, which is aimed on the ensuring of local authorities'

financial autonomy in matters of their functions performance. In the article the theoretical essence of

decentralization and its components was considered. The common features of financial, budgetary, fiscal and

tax types of decentralization was analyzed. The relationship between these types of decentralization was

investigated. The comparative analysis of foreign and Ukrainian experience of the definition which characterizes

the financial aspect of decentralization was done. The necessity of separation of debt decentralization as part of

the financial decentralization was substantiated and the author's definition of this category was presented. The

model of debt decentralization was proposed.
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Однак така децентралізація без реформування систе�
ми міжбюджетних відносин й забезпечення твердої
фінансово�матеріальної основи органів місцевого са�
моврядування, у тому числі й у частині вільного їх дос�
тупу до боргових джерел фінансових ресурсів є непов�
ною й неефективною. Тож, починаючи з 2014 р., коли
було схвалено Концепцію реформування місцевого са�
моврядування та територіальної організації влади в
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Україні [1], український уряд працює у напрямку реа�
лізації реформи децентралізації влади та фінансової
децентралізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань децентралізації фінансових

повноважень присвячені роботи багатьох зарубіжних і
вітчизняних науковців, серед яких: Дж. Б'юкенен, Ч. Ті�
бу, В. Оутс, Дж. Стігліц, Р. Масгрейв, В.Л. Андрущенко,
І.С. Волохова, В.І. Кравченко, О.П. Кириленко, В.М. Фе�
досов, В.І. Кравченко, І.О. Луніна, Л.Л. Тарангул, Ю.Б. Іва�
нов, Л.І. Якобсон. Незважаючи на вагомий внесок цих
відомих науковців у розробку питань фінансової децен�
тралізації, учені здебільшого розглядають її окремі
практичні аспекти у контексті вирішення широкого ком�
плексу питань упорядкування елементів бюджетного
процесу. Питання ж забезпечення децентралізації бюд�
жетних повноважень у сфері залучення і використання
позикових коштів органами місцевого самоврядування
до цього часу залишалися поза увагою учених та грун�
товно не розглядались.

ПОСТАВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у проведенні аналізу сучасних

наукових поглядів щодо визначення сутності складових
фінансової децентралізації, теоретичному обгрунту�
ванні доцільності виокремлення компоненти фінансо�
вої децентралізації у окрему її форму — боргову децен�
тралізацію, й представленні авторського бачення моделі
її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "децентралізація" не є новим у науковій
літературі: у середині ХІХ ст. його ввів А. де Токвіль,
який писав: "...Французька революція почалася з по�
штовху до децентралізації... але стала, зрештою — роз�
ширеною централізацією" [2, с. 10]. На семантичному
рівні децентралізація (з лат. de — "заперечення",
centralis — "центральний", "середній") трактується як
скасування або послаблення централізації [3, с. 290].
М. Белл під децентралізацією розуміє "спосіб виміру
величини переходу національної економіки від адміні�
стративно�командної до ринкової" [4, с. 30]. І.Я. Чугу�
нов зазначає, що децентралізація являє собою переда�
вання владних повноважень від органів центральної
влади до органів регіонального рівня та органів само�

врядування [5, с. 723]. У широкому розумінні децент�
ралізація — це розширення повноважень органів місце�
вого самоврядування за рахунок повноважень цент�
ральних органів виконавчої влади з метою оптимізації
і підвищення ефективності управління суспільно важ�
ливими справами, найповнішої реалізації регіональних
і місцевих інтересів [6, с. 34]. Тобто реалізація політи�
ки децентралізації, яка сприяє передачі ключових по�
вноважень "згори�вниз", передбачає необхідність уз�
годження політичних інтересів держави та органів
місцевого самоврядування.

О.М. Бориславська [7] наголошує, що децентралі�
зація є складним поняттям, яке можна розкривати че�
рез його вплив на: адміністративно�територіальний
устрій держави, систему органів публічної влади, роз�
поділ між нею функцій, повноважень та фінансових ре�
сурсів. Такий стан речей призводить до появи великої
кількості видів децентралізації, серед яких: економічна
(ринкова), адміністративна, політична, екологічна,
фіскальна, бюджетна, фінансова, податкова тощо [7; 8;
9]. У рамках даного дослідження буде здійснено розг�
ляд саме фінансових аспектів децентралізації. Адже у
своїх працях учені [8; 9] одностайно наголошують, що
ключову роль у забезпеченні реалізації державної полі�
тики децентралізації займає розмежування дохідних і
видаткових повноважень між центральним і місцевими
рівнями влади й забезпечення останніх фінансовими
ресурсами, достатніми для вирішення власних і делего�
ваних повноважень. При цьому українські науковці од�
ночасно використовують у своїх роботах різні категорії,
пов'язані з фінансовим аспектом децентралізації:
"фінансова децентралізація" [10; 11], "бюджетна децен�
тралізація" [4; 8; 12], "фіскальна децентралізація" [11;
13], "податкова децентралізація" [9; 14], й найчастіше ви�
користовують їх як синонімічні терміни (табл. 1). Тож
важливим є розгляд сучасних наукових поглядів щодо
визначення сутності даних понять та їх порівняння.
Адже, на нашу думку, кожній з цих категорій властиві
певні особливості й рівень охоплення складових місце�
вих фінансів.

За двома виокремленими у таблиці 1 видами децен�
тралізації — фіскальною та фінансовою — просте�
жується суттєва близькість: дослідниками відзначаєть�
ся, що вони обидва охоплюють усю систему місцевих
фінансів й визначаються розширенням фінансової са�
мостійності органів місцевого самоврядування. Урахо�
вуючи також, що застосування категорії "фіскальна де�

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо трактування сутності окремих видів децентралізації
у контексті її фінансового аспекту

Джерело: складено автором самостійно.

Поняття Визначення поняття

Фіскальна 
децентралізація 

Це здатність місцевого самоврядування незалежно і ефективно забезпечувати суспільними послугами шляхом 
узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями [15] 
Це розширення прав і компетенцій місцевих органів влади у сфері місцевих фінансів [16] 
Це розширення прав місцевих органів влади у сфері фіскальної політики, самостійного управління фінансовими 
ресурсами з урахуванням потреб територіальних спільнот та особливостей розвитку адміністративно-
територіальних одиниць [6] 

Фінансова 
децентралізація 

Це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між центральним і 
локальним рівнями управління [10] 
Це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів та видаткових повноважень між державною владою та 
органами місцевого самоврядування [15] 
Слід розглядати не лише передачу фінансових ресурсів. Цей процес значно ширший та включає також передачу 
повноважень у фінансовій сфері (видаткових, дохідних, податкових) [9] 

Бюджетна 
децентралізація 

Сукупність взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади, що виникають у процесі 
розмежування прав та відповідальності в сфері прийняття рішень щодо формування та використання 
бюджетних ресурсів [8] 
Це процес розподілу функцій, компетенцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їх використання між 
центральним і місцевими рівнями влади та управління [17] 
Слід розуміти будь-які види мобілізації фінансових ресурсів у бюджетах органів місцевого самоврядування [4]

Податкова 
децентралізація 

Процес розширення і зміцнення прав та повноважень місцевого та регіонального самоврядування стосовно 
незалежного прийняття рішень та виконання делегованих державною владою повноважень щодо формування 
територіальних бюджетів за рахунок надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів [9] 
Характеризує процеси формування бюджетів органів місцевого самоврядування щодо використання податків і 
зборів, а також їх впливу на подолання територіальних диспропорцій [15] 
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централізація" (fiscal decentralization) є переважно по�
ширеним у західній науковій літературі, а поняття
"фінансова децентралізація" — у розробках вітчизня�
них учених, ми приходимо до висновку про їхню то�
тожність. Використання поняття саме фіскальної децен�
тралізації у західній науковій літературі є традиційним:
у зарубіжну наукову дискусію фіскальна децентраліза�
ція увійшла ще у середині XX ст. Американський еко�
номіст Ч. Тібу, який є одним з основоположників ідеї
фіскальної децентралізації, у своїх працях "Чиста тео�
рія локальних витрат" (1956 р.) [18] та "Економічна тео�
рія фіскальної децентралізації" (1961 р.) [19] довів, що
видатки органів місцевого самоврядування відповідати�
муть індивідуальним уподобанням і потребам спожи�
вачів суспільних благ лише за умови фіскальної авто�
номії цих органів влади. На думку Ч. Тібу, фіскальна де�
централізація сприяє зростанню автономії органів
місцевої влади у питаннях фінансування і забезпечення
ними надання суспільних благ. Він висуває свою відому
гіпотезу, що стосується механізму визначення уподо�
бань індивідів�споживачів суспільних благ (так звана
"гіпотеза чи модель Тібу"), яка знайшла свій розвиток у
роботах Л.І. Якобсона та сформульована наступним чи�
ном: "…при наличии большого числа территориальных
единиц и интенсивной миграции населения бюджетная
децентрализация способствует Парето�улучшениям,
так как она создаёт предпосылки для адекватного вы�
явления предпочтений, касающихся локальных обще�
ственных благ, и наиболее полной реализации этих
предпочтений" [20, с. 338—339]. У такому разі модель
Тібу є подібною ринковому механізму, де кожний
індивід, переїжджаючи у іншу місцевість, вибирає для
себе найбільш прийнятний кошик суспільних благ та
його ціну — податки. Тобто, врешті�решт, мова йде про
конкуренцію у сфері надання чи виробництва суспіль�
них благ. Таку ж думку розділяє і відомий український
економіст Ю.Б. Іванов, який зазначає, що "фіскальна де�
централізація призводить до виникнення конкуренції
між субнаціональними утвореннями" [21, с. 184].

Інший відомий економіст Р. Масгрейв у своїх пра�
цях звернув увагу на питання розмежування повнова�
жень між ланками управління: він розробив класифіка�
цію суспільних завдань, яка визначає доцільність закрі�
плення тих чи інших функцій за відповідними рівнями
управління [15, с. 137]. Учений вважав, що децентралі�
зація сприяє ефективному розміщенню ресурсів: "…за�
безпечення суспільними благами на місцевому рівні
ефективне у випадку, коли вигоди від споживання діста�

ються місцевим мешканцям, як, наприклад, при освіт�
ленні вулиць. Забезпечення суспільними благами на дер�
жавному рівні ефективне у випадку, коли вигоди від спо�
живання є загальнонаціональними, наприклад, націо�
нальна оборона" [22, с. 105]; у цьому й полягає алока�
ційна функція державних фінансів, яку уперше було за�
пропоновано саме цим американським ученим.

Вагомий внесок у розвиток теорії фіскальної децен�
тралізації зробив англійський економіст В. Оутс, який
вивів теорему децентралізації: якщо децентралізація не
впливає на рівень витрат, то децентралізовано ухвале�
не рішення щодо постачання локального суспільного
блага має бути більш ефективним за централізоване або
не поступатися йому з точки зору ефективності [23].
В. Оутс поступово доводить, що децентралізація сприяє
кращому забезпеченню потреб місцевого населення в
умовах асиметричності інформації органами місцевого
самоврядування, ніж центральною ланкою управління.

Як уже вище зазначалося, у вітчизняній економічній
думці широко вживаним є поняття фінансової децент�
ралізації, яке практично повністю ототожнюється з
поняттям фіскальної децентралізації. Водночас ви�
окремлення ще й податкової децентралізації ускладнює
процес класифікації видів децентралізації за її фінан�
совим аспектом. Однак податкова децентралізація не є
тотожною фіскальній, вона ураховує лише процес роз�
ширення доходних повноважень органів місцевого са�
моврядування, перш за усе, їх компоненти, пов'язаної
зі справлянням місцевих податків і зборів. Щодо визна�
чення сутності категорії "бюджетна децентралізація",
то в наукових працях учених остання уособлює процес
розподілу повноважень і фінансових ресурсів між рівня�
ми бюджетної системи, й визначає відповідальність у
сфері формування і використання бюджетних ресурсів
органів місцевого самоврядування. Л.І. Якобсон наго�
лошує, що бюджетна децентралізація є основою фіс�
кального федералізму [20].

Таким чином, у результаті аналізу різних видів де�
централізації у фінансовому аспекті автор доходить
висновку, що найбільш комплексним поняттям є по�
няття фінансової (фіскальної) децентралізації, скла�
довими якої є бюджетна і податкова децентралізація.
Водночас пов'язана з формуванням власної доходної
бази органів місцевого самоврядування податкова де�
централізація є складовою бюджетної децентралі�
зації. Тим не менш, проведений аналіз підходів до виз�
начення фінансової та інших видів децентралізації
свідчить про те, що усі вищенаведені складові децен�

Рис. 1. Складові фінансової децентралізації

Джерело: складено автором самостійно.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113www.economy.in.ua

тралізації фінансових ресурсів не ураховують аспек�
ти, пов'язані зі зростанням повноважень органів
місцевого самоврядування щодо здійснення і викори�
стання місцевих запозичень. Важливість місцевих за�
позичень є беззаперечною: в умовах дефіциту влас�
них та закріплених джерел доходів місцевих бюджетів
саме запозичення стають передумовою реалізації
інвестиційних та інноваційних проектів, розвитку гро�
мад тощо. І хоча в Україні через низку об'єктивних та
суб'єктивних причин ринок місцевих запозичень пе�
ребуває у зародковому стані, світовий досвід переко�
нує у його великих перспективах. Тож важливим є ви�
окремлення такого різновиду децентралізації, який би
ураховував розширення ступеня фінансової свободи
органів місцевого самоврядування у якості учасників
ринків позикових капіталів. Тому автором запропо�
новано ввести у науковий обіг поняття боргової де�
централізації (або децентралізації повноважень у
сфері запозичень), як одну зі складових бюджетної
децентралізації, нарівні з податковою децентраліза�
цією. Боргову децентралізацію пропонується розг�
лядати як комплексне поняття, що охоплює процес
розширення прав і повноважень органів місцевого
самоврядування зі здійснення і використання місце�
вих запозичень, що має на меті забезпечення їх фінан�
сової самостійності у вирішенні власних самоврядних
функцій, пов'язаних з забезпеченням сталого соціаль�
но�економічного розвитку регіону (міста).

На рисунку 1 представлено авторське бачення взає�
мозв'язку структурних складових фінансової децентра�
лізації, у тому числі й боргової децентралізації.

На нашу думку, ключова роль у розвитку ринку
місцевих запозичень належать саме борговій децентра�
лізації, оскільки її основу має складати модель (ме�
ханізм), що забезпечує зростання повноважень органів
місцевого самоврядування з планування, формування і
використання позикових коштів, а також спрощення
процедури їх залучення (рис. 2). Зрозуміло, що будь�
який механізм має мету, завдання, суб'єкти, об'єкти,
методи, функції та інструменти. Запропонований ме�
ханізм ураховує як методи, так і інструменти управлін�
ня цим явищем.

На наш погляд, для досягнення цілей боргової де�
централізації й, відповідно, забезпечення зростання
самостійності органів місцевого самоврядування з при�
воду формування й використання місцевих запозичень
має бути забезпечена взаємодія усіх складових механі�
зму її реалізації.

ВИСНОВКИ
Таким чином, автором було розглянуто сутність де�

централізації, представлено і проаналізовано її види. У
результаті зосередження уваги на фінансових аспектах
цього процесу було проведено грунтовний аналіз
співвідношення категорій "фінансова децентралізація",
"бюджетна децентралізація", "фіскальна децентраліза�
ція" й "податкова децентралізація", що дозволило ви�
значити складові фінансової (фіскальної) децентралі�
зації: бюджетну і податкову децентралізацію. Зважаю�
чи на те, що вищенаведені складові фінансової децент�
ралізації не ураховують аспекти, пов'язані з забезпечен�
ням зростання повноважень органів місцевого самовря�
дування щодо здійснення і використання місцевих за�
позичень, автором було запропоновано виокремлення
ще однієї складової фінансової децентралізації — бор�
гової децентралізації, й представлено модель її реалі�
зації. На думку автора, децентралізація повноважень у
сфері запозичень має убезпечити місцевим органам вла�
ди прямий доступ до ринків позикового капіталу, що
сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів.
За належної децентралізації повноважень у сфері за�
позичень зростає й ефективність самої фінансової де�
централізації. Зрозуміло, що наразі такий механізм є
дещо спрощеним, однак він дає теоретичний базис для
подальших розробок у цьому напрямі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції економічного розвитку перекон�

ливо свідчать, що забезпечення сталого зростання на�
ціональної економіки та соціально�гуманітарний роз�
виток суспільства неможливий без застосування інно�
ваційних процесів у всіх сферах суспільного життя.

Сучасна економіка передбачає активну участь дер�
жави в розвитку інноваційної сфери. Держава виступає
в ролі суб'єкта економічних відносин, регулюючого і
керуючого органа. Необхідність державного втручан�
ня в процес впровадження інновацій пояснюється три�
валістю науково�виробничого циклу, високими витра�
тами і невизначеністю кінцевого результату. Ринок не
може вирішити проблему довготривалих ризикових
інвестицій при здійсненні інноваційної діяльності, тому
ці функції повинна на себе брати держава.
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СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
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THE ESSENCE OF THE METHODS AND TOOLS OF STATE REGULATION OF INNOVATION

У статті було досліджено сутність державного регулювання інноваційної діяльності з різних точок

зору, запропоновано найбільш оптимальне його визначення щодо сучасних умов господарювання. ОбG

грунтовано необхідність здійснення державного регулювання інноваційної діяльності для ефективного

розвитку господарюючих суб'єктів та економіки в цілому. Визначено методи та інструменти державного

регулювання інноваційної діяльності. Охарактеризовано сутність та механізм дії інструментів впливу на

господарюючі суб'єкти. Проаналізовано доцільність використання методів та інструментів впливу дерG

жави на регулювання інноваційної діяльності.

In the article the essence of state regulation of innovation activity was investigated from different points of

view and was offered the most optimal definition for modern management conditions. The necessity of state

regulation of innovative activity is substantiated for effective development of economic entities and the economy

as a whole. The methods and tools of state regulation of innovation activity are determined. The essence and

mechanism of action the are characterized instruments of influence on economic entities. The methods and tools

is analyzed on the influence at the state regulation of innovation activity.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню державного регулювання у сфері

інноваційного розвитку присвячено роботи багатьох за�
кордонних вчених, серед яких: Локтева М.С. [5], Пол�
тавський П.А. [9]. Серед вітчизняних вчених вивченням
питання державного регулювання інноваційної діяль�
ності займалися: Буряк Я.В. [1], Гончарова В.Г. [2], Жа�
ровська Н.Ю. [3], Кизим М.О. [4], Малиш Н.А. [7], Мир�
городський Д.Ю. [6], Петровська І.П. [8], Савостенко
Т.О. [10], Федулова Л.І. [11] та ін. Однак, детально ана�
лізуючи наукові літературні джерела можемо конста�
тувати, що питання державного регулювання іннова�
ційної діяльності є актуальною проблемою економіки
не лише в Україні, а й у цілому світі. Тому дане питання
потребує подальшого дослідження та опису в науковій
літературі.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — визначити сутність державного ре�

гулювання інноваційної діяльності. Охарактеризувати
методи та інструменти, за допомогою яких держава
може здійснювати регулювання інноваційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення поняття "державного регулювання інно�
ваційної діяльності" є складовою частиною державно�
го регулювання економіки, тому для повноти та пра�
вильності його визначення потрібно визначити більш
загальне поняття.

Державне регулювання економіки є об'ємним понят�
тям, що включає в себе всі види впливу держави на
суб'єкти господарювання та економічну систему вціло�
му. В. Орешин визначає державне регулювання еконо�
міки як діяльність органів влади щодо впливу їх на про�
цес суспільного відтворення з метою досягнення сусп�
ільно корисних результатів [7, с. 93].

Науковець Д. Ю. Миргородський вважає, що держав�
не регулювання — це процесс управлінського впливу дер�
жави на стан окремих сегментів ринку (реального ринку,
грошового ринку, ринку праці, зовнішньоекономічного
сегмента) за рахунок зміни мікро і макроекономічних
параметрів з метою досягнення збалансованого зростан�
ня (економічного зростання при повній зайнятості всіх
факторів) економічної системи. Отже, державне регулю�
вання — це система заходів держави задля забезпечення
виконання усіх своїх функцій [6, с. 92].

Поняття державного регулювання в науковій еко�
номічній середовищі трактується по�різному. Одні вчені
дотримуються думки про те, що воно є формою цілеспря�
мованого впливу держави на функціонуючу економічну
систему з метою забезпечення або підтримання певних

процесів, зміни економічних явищ або їх
зв'язків. Інші розглядають державне регулю�
вання як вплив за допомогою економічних
регуляторів на розвиток народного госпо�
дарства, інші — як механізм реалізації еко�
номічної політики зі своєю теорією, методи�
кою і практикою здійснення.

Ми дотримуємося думки Л.Г. Голова�
ча, який вважає, що під державним регулю�
ванням економіки слід розуміти сукупність
використовуваних державою економічних,
адміністративних, правових форм і методів
впливу на об'єкт регулювання [9, с. 53].

Таким чином, під державним регулю�
ванням економіки слід розуміти прямий або
непрямий вплив державних органів, спря�
мований на ефективне функціонування
економіки країни в цілому і зміну поведін�
ки господарюючих суб'єктів зокрема з ме�
тою досягнення пріоритетних соціально�
економічних завдань. Воно може бути
спрямоване не тільки на збільшення вироб�
ництва, а й на його обмеження. Державне
регулювання базується на виборі пріори�
тетів, стратегічних напрямів соціально�еко�
номічного, науково�технічного та іннова�
ційного розвитку. Завданням державного
регулювання інноваційної діяльності є про�
ведення комплексу заходів щодо організа�
ційно�правової, фінансово�ресурсної під�
тримки суб'єктів господарювання.

У рамках цього підходу визначення тер�
міну "державне регулювання інноваційної
діяльності" можна дати більш детальне
трактування, спираючись на думку Д.І. Ко�
куріна, державне регулювання інновацій�
ної діяльності — цілеспрямований вплив
органів державного управління на еко�
номічні інтереси інститутів інноваційної

сфери, що припускає в якості умови своєї ефективності
передбачення реакцій цих інститутів на дії державних
організацій [5, с. 57].

На думку Л. І. Федулова, під державним регулюван�
ням інноваційної діяльності розуміють цілеспрямований
вплив органів державного управління на економічні
інтереси інститутів інноваційної сфери [11, с. 391].

Таким чином, під державним регулюванням інновац�
ійної діяльності слід розуміти, цілеспрямований вплив дер�
жави на поведінку учасників інноваційної діяльності за
допомогою певних методів і засобів з метою забезпечен�
ня пріоритетів державної інноваційної політики, підвищен�
ня економічної зацікавленості суб'єктів господарювання,
розробки та просування інноваційної продукції.

У зв'язку з недосколістю ринкового середовища та
умов здійснення інноваційної діяльності підприємниць�
ких суб'єктів держава в особі уповноважених органів
має здійснювати регулювання інноваційної діяльності
задля задоволення соціально�економічних потреб су�
спільства. В економічній літературі більшість вчених вва�
жають, що державне регулювання інноваційної діяль�
ності здійснюється за допомогою методів, які поділя�
ються на прямі і непрямі. Дотримуючись такої позиції,
проведемо класифікацію методів державної підтримки
суб'єктів інноваційної діяльності (рис. 1).

Пряма державна фінансова підтримка носить, як
правило, адресний характер та орієнтована в основно�
му на досягнення певних цілей держави та пріоритетів
промислової політики. Вона дозволяє в більшій мірі
здійснювати контроль за бюджетними фінансовими по�
токами. Для механізму прямого впливу характерні більш
високі супутні ризики та адміністративні витрати.

Методи прямої дії характеризуються наявністю
інструментів підтримки суб'єктів, що здійснюють інно�
ваційну діяльність:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи державного регулювання інноваційного розвитку 

Методи прямого впливу Методи опосередкованого впливу 

Фінансування інвестиційної 
діяльності за рахунок бюджетних 

коштів 

Здійснення цільових державних 
закупівель 

Фінансування національних 
науково-дослідних програм 

Інвестування бюджетних коштів 
у венчурні фонди 

Пільгове оподаткування 
компаній, які здійснюють 
інноваційну діяльність

Проведення політики 
прискореної амортизації  

Зниження, відстрочка та 
звільнення від державних мит 

Забезпечення захисту 
інтелектуальної власності 

Зниження ризиків і відшкодування
ризикових збитків 

Розвиток інноваційної 
інфраструктури 

Надання державних гарантій 

Надання пільгових кредитів 

Створення державних фондів  
впровадження інновацій 

Розвиток лізингових відносин в 
інноваційні сфері 

Рис. 1. Методи державного регулювання інноваційного розвитку
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— Надання субсидій.
— Здійснення державних замовлень та закупівель.
— Надання державних гарантій.
— Здійснення пільгового кредитування суб'єктів, що

здійснюють НДДКР.
— Розвиток інноваційної інфраструктури.
Однією з найбільш поширених форм фінансування

різних етапів інноваційної діяльності є субсидії. У разі
надання субсидій бюджетні асигнування виділяються на
безоплатній і безповоротній основі з метою відшкоду�
вання витрат або недоодержаноних доходів у зв'язку з
виробництвом (реалізацією) товарів, виконанням робіт,
наданням послуг. Субсидія, хоча і є безповоротною, але
вимагає у відповідь певної ринкової поведінки одержу�
вача. Мета субсидії — мотивувати або, навпаки, обме�
жити зростання обсягів випуску, попиту, пропозиції,
споживання, використання тих чи інших товарів, послуг,
виробничих факторів. Субсидії виплачуються на конк�
ретні види продукції або на виробництво в цілому. Суб�
сидія на деякий вид продукції може представляти со�
бою певну грошову суму в розрахунку на одиницю то�
вару або послуги, може обчислюватися відповідно до
вартості продукції як визначений відсоток від ціни за
одиницю товару або послуги. Крім того, субсидія може
обчислюватися як різниця між встановленою планової
та ринкової ціною.

Механізму надання субсидії можуть мати форму
прямих грошових виплат або форму непрямих субсидій.

Прямі грошові виплати — найпростіша форма суб�
сидій, коли виробник отримує фінансування від держа�
ви пропорційно обсягу виробництва продукції. Можли�
ва і зворотна ситуація, коли держава платить виробни�
кам за скорочення випуску небажаного товару.

Непрямі субсидії існують у вигляді:
— надання товарів і послуг за цінами, нижчими від

ринкових;
— державних закупівель товарів за цінами, вищими

за ринкові [1, с. 63].
Також виділяють субсидії в натуральній формі, вони

використовуються, коли держава реалізує приватним
виробникам товари (послуги) за цінами, нижчими від
ринкових. Підприємство отримує більше товару, ніж він
міг би купити на ринку. Цей надлишок товару, оцінений
за фактичною ринковою ціною, може розглядатися як
опосередкована форма субсидії.

Державні закупівельні субсидії дозволяють купува�
ти у приватних виробників їх товари (послуги) за ціна�
ми вище існуючих на ринку, що стимулює певний вид
діяльності. Цей вид субсидій широко використовується
в сільському господарстві для підтримки цін і стимулю�
вання експорту.

Здійснення пільгового кредитування суб'єктів, що
здійснюють НДДКР є важливим інструментом регулю�
вання інноваційної діяльності, адже за його допомогою
підприємство може отримати достатній рівень фінансо�
вих ресурсів для виробництва інноваційних продуктів.
Пільгове кредитування відбувається у наступних на�
прямках:

— повного безвідсоткового кредитування пріори�
тетних інноваційних проектів за рахунок коштів держав�
ного бюджету та коштів місцевих бюджетів;

— часткового безвідсоткового кредитування іннова�
ційних проектів за рахунок коштів державного бюджету
та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до
фінансування проекту решти необхідних коштів виконав�
ця проекту інших суб'єктів інноваційної діяльності;

— повної чи часткової компенсації відсотків за ра�
хунок коштів державного бюджету та коштів місцевих
бюджетів, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяль�
ності комерційним банкам та іншим фінансово�кредит�
ним установам за кредитування інноваційних проектів;

— надання державних гарантій комерційним банкам,
що здійснюють кредитування пріоритетних інновацій�
них проектів;

Важливим інструментом прямого державного регу�
лювання інноваційної діяльності є розвиток інновацій�
ної інфраструктури. Значення його у створенні вироб�
ничо�технологічної структури (технопарків, інновацій�
но�технологічніх центрів, бізнес�інкубаторів, інновац�
ійно�технологічних та інжинірингових фірм), об'єктів
інформаційної системи (аналітичних і статистичних
центрів, інформаційної бази і мережі), організації по
підготовці і перепідготовці кадрів в області технологіч�
ного менеджменту, фінансові структури (позабюд�
жетні, венчурні, страхові фонди, кредитно�гарантійні
організації небанківського сектора, банки, фінансово�
промислові группи, орієнтовані на технологічну інно�
ваційну діяльність), системи патентування, ліцензуван�
ня і консалтинга з питань охорони, захисту, оцінки і
використання інтелектуальної власності, оцінки комер�
ціалізації наукових результатів [3, с. 195].

Обмеженість фінансових ресурсів держави, необ�
хідних для прямої підтримки інноваційної діяльності,
робить актуальним використання непрямих інстру�
ментів, які в більшій мірі орієнтовані на інтереси су�
б'єктів, що реалізують наукові досягнення. Значення
методів непрямої державної підтримки інновацій виз�
начається тим, що закладений у них механізм стимулю�
вання вимагає значно менших бюджетних витрат в по�
рівнянні з прямим бюджетним фінансуванням, отже,
ними може бути охоплено більшу кількість суб'єктів, які
здійснюють інноваційну діяльність. Методи непрямої
державної підтримки забезпечують автономність і не�
залежність господарюючих суб'єктів, визначають їх
економічну відповідальність за вибір і масштаби напря�
мків досліджень і винаходів. Механізм реалізації даних
методів забезпечує єдиний підхід до стимулювання інно�
ваційної діяльності незалежно від її специфіки, сфер і
масштабів поширення, етапу реалізації.

Методи опосередкованої дії характеризуються на�
явністю інструментів підтримки суб'єктів, що здійсню�
ють інноваційну діяльність:

— податкові пільги;
— прискорена амортизація.
Податкові пільги є найбільш поширеними серед ін�

ших методів непрямого стимулювання інноваційної
діяльності. Використання податків як інструмент дер�
жавного впливу на економіку засноване на реалізації
регулюючої функції податків. Вона проявляється в не�
рівномірному оподаткуванні різних об'єктів і категорій
платників податків. За рахунок цього досягається ефект
регулювання: послаблюючи податковий тиск у певному
напрямі за рахунок зміни елементів оподаткування, дер�
жава створює більш сприятливі умови для розвитку ок�
ремих видів діяльності. Податкове надходження як ос�
новне джерело формування доходної частини бюджетів
усіх рівнів забезпечують можливість стимулюючої дії
на економіку через видаткову частину бюджету. Сти�
мулюючий вплив податків відбувається через економіч�
но обгрунтовану систему пільг та інших преференцій,
що компенсують фінансові витрати, що виникають у
платників податків у ході здійснення господарської та
іншої діяльності. У загальному податкова пільга — це
передбачене податковим та митним законодавством
звільнення платника податків від обов'язку нарахуван�
ня та сплати податку та збору, сплата ним податку та
збору в меншому розмірі за наявності визначених
підстав. Конкретними видами податкових пільг можуть
бути:

— податковий кредит на здійснення дослідницької
та інноваційної діяльності, тобто відтермінування по�
даткових платежів у частині витрат з прибутку на інно�
ваційні цілі;

— зменшення податку на приріст інноваційних ви�
трат;

— "податкові канікули" протягом кількох років
щодо прибутку, отриманого від реалізації інноваційних
проектів [8, с. 60];
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— пільгове оподаткування дивідендів юридичних та
фізичних осіб, отриманих за акціями інноваційних
організацій;

— зниження ставок податку на прибуток, що спря�
мовується на виконання НДДКР;

— пільгове оподаткування прибутку, отриманого в
результаті використання патентів, ліцензій, ноу�хау та
інших нематеріальних активів, що входять до складу
інтелектуальної власності;

— зменшення оподатковуваного прибутку на суму
вартості приладів та обладнання, що передаються ви�
щим навчальним закладам, науково�дослідним інститу�
там та іншим інноваційним організаціям;

— виключення з оподатковуваного прибутку внесків
до благодійних фондів, діяльність яких пов'язана з
фінансуванням інновацій;

— зарахування частини прибутку інноваційної орга�
нізації на спеціальні рахунки з подальшим пільговим
оподаткуванням у разі використання цих коштів на інно�
ваційні цілі [10, с. 23].

Широко застосовуються різні методи амортизації
основних фондів або капітальних витрат, пов'язаних з
інноваційною діяльністю. Закордном застосовуються
два варіанти — "вільна" і прискорена амортизація.
"Вільна" амортизація передбачає для фірми можливість
прискореного або часткового списання всіх інновацій�
них капітальних витрат уже в перший рік. Прискорена
амортизація передбачає штучне прискорення нагромад�
ження суми амортизаційних відрахувань протягом пер�
ших років або всього амортизаційного періоду порівня�
но з реальними темпами втрати засобами праці своєї
вартості.

Метою прискореної амортизації є стимулювання
інвестицій, оскільки, інвестуючи капітал компанія отри�
мує право на відстрочку сплати податків. При приско�
реній амортизації прибуток фірми за вирахуванням суми
амортизаційних відрахувань, а отже, і її податкові зо�
бов'язання виявляються менше, ніж вони були б при
нормальній амортизації [2, с. 117].

ВИСНОВКИ
При вивчення механізму державного регулювання

інноваційної розвитку можна дійти висновку, що дер�
жавна підтримка інноваційної діяльності являє собою
сукупність фінансових інструментів, що забезпечують
підвищення економічної зацікавленості всіх учасників
інноваційного процесу в розробці та просуванні про�
дукції з новими споживчими властивостями. При здійс�
ненні інноваційної діяльності існують певні обмеження
та чинники, що перешкоджають її проведенню. З метою
уникнення даних факторів створюється необхідний
набір інструментів державної підтримки та їх оптималь�
не поєднання.

У залежності від способу дії на суб'єкти методи ре�
гулювання інноваційної діяльності поділяються на гру�
пи прямої та опосередкованої дії. Серед прямих методів
найбільшого поширення набули — бюджетне субсиді�
ювання, а серед непрямих методів — податкові пільги.

Державна підтримка у вигляді податкових пільг веде
до зниження податкового навантаження і вивільнення
фінансових ресурсів, необхідних господарюючим су�
б'єктам для здійснення інвестицій в інноваційну діяль�
ність, для створення і організацію виробництва прин�
ципово нової продукції, застосування нових або модер�
нізацію існуючих способів її виробництва.

Бюджетне субсидування характеризується більшою
порівняно з податковими пільгами цільовою спрямова�
ністю і обумовленістю надання державної підтримки.
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