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У статті запропоновано оригінальний підхід до управління економічними об'єктами, який, на відзнаку від
викладених у літературі шкіл та підходів, спрямований на ліквідацію або максимальне зменшення невизначеJ
ності поведінки об'єкта, а отже, досягнення мети системи шляхом побудови моделі простору управління, виJ
явлення повної множини задач управління та їх невідомих величин.
The article proposes an original approach to the management of economic objects, which, unlike the schools and
approaches described in the literature, aims at eliminating or maximizing the uncertainty of the object's behavior,
and thus achieving the goal of the system by constructing a model of management space, identifying a complete the
set of control tasks and their unknown quantities.
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тоди організації праці були спрямовані на підвищення її про
дуктивності та ефективності підприємства [3; 4]. Створений
Тейлором напрям отримав назву "науковий менеджмент",
але, на думку автора [5, с. 4], "якщо міркувати з точки зору
сучасного дослідника, цей так званий науковий менеджмент
можна вважати будьяким, але тільки не науковим".
Важливі кроки у визначеності сутності менеджменту
були зроблені французьким інженером і менеджером Анри
Файолем. Його роботи були основою формування школи
загального адміністративного управління (1920—1950) [1, с.
20]. У своїй праці "Промислове та загальне адмініструван
ня" Файоль визначив, що управління складається з елементів
планування, організації, керівництва, координації та конт
ролю [5, с. 9]. Науковий менеджмент Ф. Тейлора, функціо
нальний підхід А. Файоля визначають [6, с. 12] перший етап
розвитку менеджменту — ділове адміністрування.
Школу людських відносин (1930—1950), основними
представниками якої є Е. Мейо, М. Фолліт, визначають як
другий етап розвитку менеджменту [6, с. 15]. Вклад цієї
школи пов'язують з розробкою проблем людського факто
ра в організації, вмінням ефективного управління поведін
кою людей. Розробка та застосування у сфері бізнесу
кількісних підходів в управлінні суттєво впливає на якість
рішень що приймаються та ефективність виробництва.
На думку автора [6, с. 15], третій етап розвитку менеджмен
ту пов'язаний із принципами децентралізації бізнесу та інтенсив
ним розвитком маркетингу (А.П. Слоан, П.С. Дюпон). Четвер
тий етап розвитку менеджменту, етап соціального менеджменту
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
( з 1970 р.), пов'язують [6, с. 17] з ім'ям Пітера Ф. Друкера. На
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
його думку, кожне підприємство, окрім отримання прибутку, по
Створення школи наукової організації управління винно визначати соціальну відповідальність перед суспільством.
Дослідники історії менеджменту, окрім шкіл управлін
(1885—1920) пов'язують з ім'ям американського винахідни
ка та інженера Ф. Тейлора. Запропоновані принципи та ме ня, представляють також підходи, які в певній мірі базують

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Визначення майбутніх задач завжди пов'язано із прогно
зом, який неможливо скласти без аналізу та оцінки минулого
та теперішнього стану теорії менеджменту. В науковій літера
турі за останнє сторіччя представлено багато шкіл та підходів
щодо розвитку теорії менеджменту. Серед них школа наукової
організації управління, школа загального адміністративного уп
равління, кількісна школа, школа людських відносин [1, c. 20].
Визнаючи важливість кожної школи, підходу, виникає
питання, як їх оцінити, який з них обрати при прийнятті уп
равлінських рішень. Припустимо, два чи три різні теоретичні
підходи виробили різні управлінські рішення та передали їх
об'єкту управління. Але об'єкт має обрати лише одне. Яким
чином? Якщо кожна школа чи підхід має свої критерії оціню
вання, то вони не прийнятні з точки зору всієї системи (об
'єкта управління). А отже, доводиться визнати, що через
відсутність відповідної теорії орган управління неспромож
ний до кінця виконати свою функцію щодо інформаційного
впливу на об'єкт. Це ставить важливіше теоретичне питання
обгрунтування критерію оцінювання існуючих чи майбутніх
підходів та методів [2; 3]. Зрозуміло, що цей критерій має на
цілювати систему на досягнення поставленої мети. Обгрун
тування критерію та оцінювання різних теоретичних шкіл має
стати основою для виробки нового підходу, який максималь
но спрямований на ліквідацію невизначеності функціонуван
ня об'єкта та досягнення мети системи.
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ся на використанні згаданих шкіл. Ці підходи отримали на
зви: процесний, системний, ситуаційний [1, c. 21].
Процесний підхід розуміє управління як процес, що
складається з певних управлінських функцій. Зокрема
А. Файолем вихідними функціями були названі плануван
ня, організація, розпорядження, координація і контроль.
Інші автори до названих функцій додають мотивацію, ко
мунікацію, дослідження, оцінювання, прийняття рішень,
підбір персоналу, укладення угод та ін. [7].
Системний підхід має на меті розглядати організацію
(об'єкт управління) як сукупність взаємопов'язаних еле
ментів.
Як відповідь на недоліки інших підходів у кінці 60х років
виник ситуаційний підхід. При ньому менеджер має воло
діти знаннями, досвідом, які дозволяли б йому приймати
рішення виходячи з ситуації, яка може виникати в процесі
управління в майбутньому.
Наведений перелік шкіл, підходів, методів не може бути
названим вичерпним, тому що ні ознаки класифікації, ні
визначення відмінностей між школами та підходами не є
достатньо обгрунтованими. Різноманітність підходів, нау
кових шкіл вивчення менеджменту, недостатня їх обгрун
тованість стали підставою для американського вченого Ха
ролда Кунтца назвати їх "джунглями менеджменту" [8].
Через двадцять років він визнав, що джунглі з шести підходів
розрослися до одинадцяти.
Доцільно відмітити, що кожний з цих напрямів зай
мається дослідженнями одного й того ж предмета, а
відмінності відображають погляди та інтереси конкрет
них авторів. У роботі [9, с. 62] наведено аналогію з кла
сичною історією про сліпих та слона, яка автору наведе
ної роботи нагадує ситуацію з різноманітністю шкіл ме
неджменту. В цій історії кожна людина заявляє, що слон
подібний саме тій частині, яку він відчуває під рукою: пер
ший, що торкнувся боку слона, заявляє, що він схожий
на стіну; другий торкається хобота та каже, що він под
ібний до змії; третій по одному з бивнів припускає, що
слон схожий на спис; четвертий, доторкнувшись до ноги,
висловлює припущення, що слон нагадує дерево; п'ятий,
обмацавши хвіст, прийшов до висновку, що тварина схо
жа на мотузку.
Так само автори та дослідники різних шкіл та підходів
внесли певний вклад у розвиток тих чи інших сфер менедж
менту, але їх недостатньо для всебічного розуміння теорії
управління, оскільки кожна з них обмежує уявлення менед
жера про "слона" у цілому.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування критерію оцінювання
рівня різних шкіл управління та формування підходу до роз
витку теорії менеджменту, який спрямований на ліквідацію
невизначеності поведінки об'єкта, що є важливішою умо
вою досягнення системою цілі.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для обгрунтування призначення менеджменту відміти
мо склад системи управління, основні риси підсистем і чого
їм не вистачає для досягнення системою своєї мети.
Система включає дві основні частини (підсистеми):
об'єкт управління й орган (суб'єкт) управління. Об'єкт наді
лений основними матеріальними факторами (ресурсами),
використання яких уможливлює досягнення системою мети.
Однак об'єкт має на цьому шляху нескориму для нього пе
решкоду, — невизначеність щодо способів використання цих
факторів, які б забезпечили досягнення системою мети, тоб
то невизначеність поведінки об'єкта. Отже, якщо ця неви
значеність не буде ліквідована або, принаймні, суттєво змен
шена, наявні ресурси й фактори об'єкта не можуть бути
ефективно задіяні, тому й ціль системи не може бути досяг
нута.
А якщо ціль недосяжна, то й існування такої системи
втрачає сенс. Виходить, ліквідація або максимально мож
ливе зменшення невизначеності поведінки об'єкта є обов'яз
ковою процедурою. Для виконання цієї обов'язкової
функції в системі управління передбачений орган управ
ління. Основним призначенням органу управління є ліквіда
ція невизначеності поведінки об'єкта на його шляху до до
сягнення мети.
Що таке невизначеність із погляду об'єкта управ
ління? Поставленої мети можна досягти тільки через
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якісь дії об'єкта. У кожній ситуації й у кожний момент
часу перед об'єктом існує безліч можливих дій, але
тільки одна (або декілька з них) є тією або тими, які
приведуть систему до мети. Об'єкт не має інформації,
які з них є такими. Це і є невизначеність поведінки об
'єкта [10].
Таким чином, функція ліквідації невизначеності покла
дена на орган управління. Виконання цієї функції і є основ
ним призначенням, місією, органу управління. Відзначимо,
що орган управління — це підсистема, призначена для
інформаційного впливу на об'єкт управління для досягнен
ня системою поставлених цілей. І здійснюється цей вплив,
головним чином, за допомогою ліквідації невизначеності
поведінки об'єкта. Шляхом переробки вихідної інформації
орган управління одержує й передає об'єкту такі управ
лінські розв'язки, які ліквідують або, принаймні, суттєво
знижують невизначеність його поведінки. Реалізація таких
розв'язків об'єктом управління забезпечує досягнення сис
темою мети.
Таким чином, за критерій оцінювання теорій менедж
менту доцільно прийняти показник, що відображає міру
ліквідації невизначеності поведінки об'єкта, яку може за
безпечити відповідна теорія.
Виникає важливе теоретичне питання, яке має також
суттєве практичне значення: як за цим критерієм оцінити
згадані школи та підходи, обрати та запропонувати об'єкту
кращий з варіантів? З опису теоретичних підходів навряд чи
можна знайти достатньо інформації для кількісного оціню
вання їх якості, тобто ступеня зменшення невизначеності
поведінки об'єкта.
Оскільки інших критеріїв у літературі не обгрунтовано,
а питання вибору теоретичних підходів до вирішення прак
тичних управлінських задач залишається важливим, постає
актуальна проблема розроблення підходів, реалізація яких
забезпечить ліквідацію або суттєве зменшення невизначе
ності поведінки об'єкта.
Велика різноманітність можливих дій об'єкта обумов
лена значною кількістю невідомих змінних величин. Ця
множина пов'язана з різними керованими процесами, ви
дами продукції, ресурсів, складною ієрархічною виробни
чою структурою та динамічним характером цих процесів у
часі, а отже, представляє собою багатовимірну інфор
маційну систему високої складності. Саме в цьому багато
вимірному інформаційному просторі органом управління
мають бути знайдені ті дані, які дозволять виробити та пе
редати об'єкту управлінські рішення, що ліквідують або
зменшують невизначеність. Невизначеність полягає у тому,
що без інформації від органа управління об'єкт неспро
можний обрати ту множину дій, яка забезпечить досягнен
ня мети.
Пов'яжемо множину можливих дій об'єкта з множиною
змінних величин. Позначимо цю множину невідомих
змінних A. Щоб ліквідувати невизначеність функціонуван
ня об'єкта необхідно серед множини А невідомих змінних
(елементів) виділити ту підмножину В невідомих, знаход
ження яких є необхідною умовою досягнення мети систе
ми. Виходячи із призначення органа управління це і є його
основною функцією. На жаль, теорія менеджменту не
містить чітких методичних підходів щодо формування з
множини А підмножини невідомих В. Складність проблеми
полягає в тому, що об'єкт — це ієрархічна система, яка не
може бути описана однією підмножиною В, тому що вона
складається із значної кількості частин. Кожна з них харак
теризується специфічною невизначеністю, а отже, потре
бує для її ліквідації формування відповідних підмножин
невідомих.
Припустимо, множина А — універсальна множина, тоб
то містить всі невідомі змінні, які можуть впливати на ре
зультати діяльності об'єкта чи будьякої його частини на
протязі тривалого інтервалу часу, наприклад року.
Якщо об'єкт складається з m частин, i — номер части
ни, то кожна частина і об'єкта потребує формування відпо
відної підмножини, а саме: , i=1,2,…,m. Кожна з них вхо
дить до множини А: Bi ⊂ A, i = 1, m . Об'єднання (сума) всіх

B , , i = 1, m складає універсальну множину А:
B U B U ... U B = A. З метою виключення дублювання ре

підмножин
1

2

i

m

зультатів управлінських рішень необхідно накласти обме
ження, щоб підмножини Bi, i = 1, m , не мали спільних еле
m
ментів: Ii =1 Bi = Ø.
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Таким чином встановлено, що для кожної частини об'єк
та має бути знайдена властива їй підмножина змінних. Що
ж представляють ці частини та як їх визначити? Кожна скла
дова частина призначена для знаходження відповідних не
відомих змінних. Це дає підстави ідентифікувати їх як за
дачі управління. Для виявлення повної множини задач не
обхідно визначити ознаки розподілу системи управління на
складові частини, іншими словами, її декомпозиції на ок
ремі задачі. Позначимо систему управління S. Оскільки
предметом управління є процес, за першу ознаку декомпо
зиції обираємо вид процесу. Позначимо його k. Нехай їх
кількість дорівнює К. За цією ознакою система розподі
ляється на К частин: S={ S k , k= 1, K } .
Процеси протікають у певних підрозділах, з яких скла
дається організація. Отже, за другу ознаку декомпозиції
доцільно прийняти її виробничу структуру. Кожна з К час
тин за другою ознакою, — належність до виробничого
підрозділу, розподіляється на L частин, де L кількість ви
робничих підрозділів, l — номер підрозділу: Sk ={ S kl , l=1, L }.
В результаті декомпозиції системи за двома ознаками отри
мано K×L частин.
Відповідно до [2] управління представимо як процес
інформаційного впливу на об'єкт, що складається з по
слідовних фаз: планування, обліку, контролю, регулюван
ня. За ознакою фази управління кожна частина розподі
ляється: Skl = { S klp , p = 1,4 }, p номер фази управління (в за
гальному випадку кількість фаз позначимо Р). Кожна із
представлених частин відрізняється набором невідомих
змінних також в залежності від інтервалу часу, для якого
вирішується задача.
Отже, інтервал часу приймаємо за четверту ознаку де
композиції системи, внаслідок чого з кожної частини Sklp
буде створена множина: Sklp = { S klpt , t = 1, T }, де T — кількість
інтервалів часу на протязі року, t — номер інтервалу.
Декомпозиція системи управління за чотирма ознака
ми дала можливість виявити множину задач системи управ
ління організацією, кількість яких дорівнює M(S)=K×L×P×T .
Кожна задача управління Sklpt призначена для знаходження
невідомих величин (змінних) шляхом реалізації фази управ
ління p по відношенню до процесу k у виробничому
підрозділі l на інтервалі часу t.
Повна сукупність задач представляє чотирьохвимірний
дискретний простір системи управління організацією, мо
дель якого має вид:
S={k (1,2,…,K); l (1,2,…,L); p (1,2,…,P); t (1,2,…,T)} ,
де k, l, p, t — осі координат простору управління. Кож
на задача управління S klpt — одинична чарунка простору
управління, місце якої визначається конкретними коорди
натами по кожній з осей.
Вище було відмічено, що кожна iта частина системи
характеризується відповідною підмножиною Bi змінних. У
результаті виконаної декомпозиції системи отримано мно
жину частин (задач), кожній з яких властива своя невизна
ченість. Її подолання потребує формування із універсаль
ної множини А невідомих змінних підмножин для кожної
задачі. Позначимо ці підмножини невідомих Bklpt . Кількість
цих підмножин дорівнює кількості задач управління, тобто

M(B)= K×L×P×T .

Наведений підхід до опису простору управління дозво
ляє визначити повний перелік задач управління даною
організацією, а також відобразити їх характеристики. Кож
на задача — одинична чарунка (ячейка) цього простору,
розв'язання якої призначено для визначення результатів
протікання конкретного процесу у певному виробничому
підрозділі організації за заданий період часу відповідно до
конкретної фази управління. Саме визначення задачі є клю
чем формування множини невідомих величин кожної задачі.
Запропонований підхід, спрямований на ліквідацію
(зменшення) невизначеності функціонування об'єкта на
шляху до досягнення мети системи, може бути представле
ний основними етапами:
1. Побудувати модель простору управління такою
організацією, яка виявляє всю множину задач управління;
кожна елементарна чарунка цього простору представляє
задачу управління.
2. Для кожної задачі визначеного простору управління
сформувати підмножини невідомих змінних величин, влас
тивих кожній задачі.
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3. Вирішити кожну задачу управління, тобто знайти зна
чення невідомих змінних кожної підмножини.
4. Результати розв'язання задач передати об'єкту. От
римання цієї інформації зменшує чи ліквідує невизначеність
його функціонування, а отже, є необхідною умовою досяг
нення мети системи.

ВИСНОВКИ
Для досягнення організацією своєї мети необхідно по
долати таку перешкоду, як невизначеність поведінки об'єкта
управління. Призначенням органа управління є ліквідація
цієї невизначеності, яка має базуватись на теоретичних по
ложеннях менеджменту. В зв'язку із відсутністю такої тео
ретичної бази в статті запропонований підхід, що забезпе
чує класифікацію та упорядкування множини невідомих
змінних шляхом побудови моделі простору управління. Вона
дозволяє виявити повний перелік задач управління та їх
невідомі величини. Розв'язання задач визначить значення
невідомих змінних, використання яких у практичній діяль
ності об'єкта ліквідує його невизначеність на шляху до до
сягнення поставленої мети.
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ASSESSMENT OF UKRAINE'S HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT LEVEL UNDER CONDITIONS
OF GLOBALIZATION

У статті розглянуто сутність людського капіталу як одного з визначальних чинників соціальноJекономічного розJ
витку України. Представлено головні особливості формування та розвитку людського капіталу. Акцентовано увагу
на необхідності інвестування в людський капітал, а саме: в освіту, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток,
мобільність тощо.
Проаналізовано рівень розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації за основними показниками,
за якими здійснюється визначення індексу людського розвитку та індексу людського капіталу: ВВП на душу насеJ
лення, середня тривалість життя при народженні, рівень освіти. В ході дослідження надано оцінку рейтингового місця
України серед інших країн світу за даними Програми розвитку ООН та Всесвітнього Економічного Форуму.
Визначено, що Україна має значні резерви для розвитку людського капіталу, що потребує здійснення інституціJ
ональних перетворень як на макроJ, так і на мікрорівнях у соціальноJекономічній сфері. Запропоновано комплекс
заходів щодо підвищення ефективності використання та розвитку людського капіталу України в умовах глобаліJ
зації.
The article deals with the essence of human capital as one of the determinants of the socioJeconomic development of
Ukraine, presents main features of human capital formation and development, focuses on the necessity of investment into
human capital, namely education, health care, spiritual and physical development, mobility etc.
The article analyses the level of human capital development in Ukraine under globalization according to main factors that
are used to determine the index of human development and the index if human capital: per capita GDP, average life expectancy,
the level of education. The research assesses Ukraine's rating among other countries of the world according to the data of the
UN Development Programme and the World Economic Forum.
The article states that Ukraine possesses considerable reserves for human capital development that requires institutional
transformations at both macroJ and microJlevels in the socioJeconomic sphere and offers a range of measures for increasing
efficiency of use and development of Ukraine's human capital under globalization.
Ключові слова: людський капітал, інвестиції, рівень людського розвитку, держава, глобалізація.
Key words: human capital, investment, human development level, state, globalization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення глобалізаційних процесів роз
виток інноваційноінвестиційної моделі економіки
України залежить від рівня людського капіталу та інве
стицій в нього. Актуальність теми людського капіталу
зумовлена тим, що людину розглядають у центрі еко
номіки як невичерпний ресурс, який є основоположним
у функціонуванні національної економіки. У сучасному
світі визначальними стають інвестиції в освіту, науку та
охорону здоров'я, забезпечення свободи та можливос
тей для всебічного творчого розвитку людини. Людсь
кий капітал перетворився на один з головних чинників
соціальноекономічного розвитку.
Світові аспекти функціонування людського капіта
лу потребують більш глибокого вивчення. Для управ
ління людським капіталом на рівні світу, країни, регіо
ну виникає необхідність оцінки людського капіталу і
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його впливу на соціальноекономічний розвиток та
якість життя населення. На сьогодні вивчення пробле
ми формування та ефективного використання людсько
го капіталу країни є не просто актуальним, а має пер
шочергове значення в структурі соціальноекономічних
досліджень. Це передбачає проведення глибоких нау
кових досліджень цієї проблеми.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку людського капіталу присвя
чено багато наукових праць зарубіжних та вітчизняних
авторів. Різні аспекти концепції людського капіталу вис
вітлені у працях класиків економічної науки А. Сміта,
Д. Рікардо, В. Петті, К. Маркса, А. Маршалла, Л. Валь
раса, І. Фішера та ін. Як самостійний напрям теорія
людського капіталу сформувалася у 60х роках XX сто
ліття. Базова теоретична модель теорії людського капі
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Рейтинг деяких країн за Індексом людського
розвитку станом на 2015 рік (доповідь 2016 року)
Місце у
рейтингу
1
2
2
4
5
5
7
10
36
49
52
84
84
86
105
105
188

Країна
Норвегія
Австралія
Швейцарія
Німеччина
Данія
Сінгапур
Нідерланди
США
Польща
Росія
Білорусь
Вірменія
Україна
Йорданія
Мальдіви
Узбекистан
Центральноафриканська
Республіка

ІЛР за 2015 р.
(доповідь 2016 р.)
0,949
0,939
0,939
0,926
0,925
0,925
0,924
0,920
0,855
0,804
0,796
0,743
0,743
0,741
0,701
0,701
0,352

Джерело: складено авторами самостійно за даними [4].

талу була вперше викладена у працях американських
економістів Т. Шульца та Г. Беккера. У вітчизняній еко
номічній літературі проблемам формування та розвит
ку людського капіталу присвячено роботи таких авторів:
Д. Богині, О. Власюка, В. Геєця, О. Гришнової, М. До
лішнього, Г. Євтушенка, А. Колота, В. Куценка, Є. Ліба
нової, І. Лукінова, В. Мандибури, С. Мочерного, В. Они
кієнка, М. Соколика, І. Сороки, Г. Тарасенко, С. Тю
тюнникової та інших.
Дискусійність багатьох положень та наявність ве
ликої кількості невирішених проблем обумовлюють не
обхідність подальшого дослідження питань щодо фор
мування, використання та розвитку людського капіта
лу як головного фактору підвищення конкурентоспро
можності національної економіки.
МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження та аналіз показників, які
безпосередньо впливають на рівень розвитку людського
капіталу країни, оцінка рейтингового місця України серед
інших країн світу та визначення комплексу заходів щодо
підвищення ефективності використання та розвитку
людського капіталу України в умовах глобалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасному суспільстві людський капітал стає осно
вою багатства. Саме він визначає конкурентоспро
можність економічних систем, виступає ключовим ресур
сом їх розвитку. Здатність економіки створювати і ефек
тивно використовувати людські ресурси все в більшій мірі
визначає економічну силу нації, її добробут.
Людський капітал можна визначати як сформова
ний або розвинений у результаті інвестицій і накопиче
ний людьми певний запас здоров'я, знань, навичок,
здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей,
що цілеспрямовано використовується в тій чи іншій
сфері економічної діяльності, сприяє зростанню про
дуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростан
ня доходів його власника [1, с. 16].
Головними особливостями формування та розвит
ку людського капіталу є:
— в умовах посилення глобалізаційних процесів
людський капітал є визначальним чинником економіч
ного зростання та головною цінністю суспільства;
— людський капітал у вигляді навиків і здібностей є
певним запасом, тобто може бути накопичуваним;
— формування людського капіталу вимагає від самої
людини і всього суспільства значних витрат;
— людський капітал відрізняється від фізичного ка
піталу за ступенем ліквідності;
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— людський капітал може фізично зношуватися,
економічно змінювати свою вартість і амортизуватися;
— людський капітал невіддільний від його живого
носія — людини;
— використання людського капіталу незалежно від
джерел формування (державні, сімейні, приватні та ін.) і
отримання прямих доходів контролюється самою людиною.
Поняття "людський капітал" означає не лише усвідом
лення вирішальної ролі людини в економічній системі сус
пільства, а й визнання необхідності інвестування в люди
ну, оскільки капітал набувається і збільшується шляхом
інвестування і приносить тривалий економічний ефект.
Інвестиції в людський капітал є всі цілеспрямовани
ми витратами на розвиток людини в грошовій або іншій
формі (на освіту, охорону здоров'я, мобільність), які
сприяють вдосконаленню інтелектуального та профес
ійного зростання людини, підвищенню продуктивних
здібностей, що приносить у майбутньому дохід як інди
віду, так і суспільству в цілому [2, с. 34].
Економісти виділяють три види інвестицій в людсь
кий капітал:
— витрати на освіту, включаючи загальну і спеціаль
ну, формальну й неформальну, підготовку за місцем ро
боти;
— витрати на охорону здоров'я, що складаються з вит
рат на профілактику захворювань, медичне обслуговуван
ня, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов;
— витрати на мобільність, завдяки яким працівники
мігрують з місць з низькою продуктивністю.
З усіх видів інвестицій в людський капітал найбільш
важливими є вкладення в освіту та здоров'я. Загальна і
спеціальна освіта покращують якість, підвищують рівень
і запас знань людини, тим самим збільшують обсяг і
якість людського капіталу. Інвестиції ж у вищу освіту
сприяють формуванню висококваліфікованих фахівців,
висококваліфікована праця яких здійснює найбільший
вплив на темпи економічного зростання [3].
Отже, всі види витрат, які можна оцінити в грошовій
або іншій формі і які сприяють зростанню в майбутньо
му продуктивності та заробітків працівника, мають роз
глядатися як інвестиції в людський капітал, які можуть
здійснювати держава (уряд), підприємства, освітні за
клади, недержавні суспільні фонди й організації, міжна
родні фонди й організації, сім'ї та окремі громадяни.
Оцінка рівня людського капіталу може здійснюватись
за вже існуючими рейтинговими списками. Найбільш по
пулярним вважають Індекс людського розвитку (ІЛР) —
інтегральний показник, що розраховується щорічно для
міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя,
грамотності, освіченості і довголіття, як основних харак
теристик людського потенціалу досліджуваної території.
Індекс публікується в рамках програми розвитку ООН в
звітах про розвиток людського потенціалу. Основні по
казники, за якими визначається ІЛР: середня тривалість
життя, тривалість навчання та ВВП на душу населення.
Також враховуються дані про рівні соціальної захище
ності, показники здоров'я і культурного розвитку насе
лення, участі людей у прийнятті рішень, стану злочин
ності, охорони навколишнього середовища [4].
Рейтинг країн за індексом людського розвитку було
складено Програмою розвитку ООН (ПРООН) і опуб
ліковано в "Доповіді про людський розвиток 2016:
людський розвиток для всіх і кожного". Так, за цим по
казником згідно зі статистичними даними [4], у 2015 р.
Україна посіла 84те місце в рейтингу країн за індексом
людського розвитку серед 188ти країн світу (2014 року
Україна за індексом людського розвитку посіла 81 місце
із 188 країн, 2013 р. — 83, 2012 р. — 78, 2010 р. — 69).
Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія ста
новлять п'ятірку держав з дуже високим рівнем людсь
кого розвитку у світі. США знаходиться на десятому
місці, а Росія — на 49му місці.
Проаналізуємо рівень розвитку людського капіта
лу України за основними показниками, за якими
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Дол.

здійснюється визначення індексу людського розвитку:
0,746 0,747 0,743
0,76
0,734 0,739 0,744
— ВВП на душу населення;
0,74
— середня тривалість життя при народженні;
0,706
— рівень освіти.
0,72
Проаналізуємо динаміку ВВП на душу населення,
0,7
0,673
попередньо з'ясувавши загальний рівень ВВП та динам
0,68
іку чисельності населення, що представлені офіційни
0,66
ми даними Державної служби статистики, Міністерства
фінансів [5; 6].
0,64
За даними таблиці 2 можна зробити висновки, що чи
0,62
сельність населення України з кожним роком зменшуєть
1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ся. Це говорить про те, що смертність перевищує народ
Роки
жуваність. Щодо показника ВВП на душу населення спо
Значення індексу людського розвитку в Україні
стерігаємо негативну тенденцію зменшення значення
показника у 2009 році, що пов'язано з всесвітньою фінан
Рис. 1. Значення індексу людського розвитку в Україні
совоекономічною кризою. В цей період в країні спосте
за період 1990—2015 рр. за даними ПРООН
рігався спад комерційної діяльності малих та великих
(Доповідь про стан людського розвитку 2016 р.)
підприємств. Це призводило до підвищення рівня безро
Джерело: розроблено авторами на основі [4].
біття, що є негативним явищем для розвитку людського
капіталу загалом. У період з 2010—2013 рр.
Таблиця 2. ВВП на душу населення в Україні за 2007—2016 рр.
спостерігається позитивна тенденція підви
щення значення ВВП, а в 2014—2015 рр. спо
Приріст ВВП на душу
ВВП на
стерігається зниження рівня ВВП, що зу
населення
Населення*,
ВВП
душу
Роки
України,
мовлено було політичним нестабільним ста
населення, абсолютний, відносний,
млн дол.
відносний
новищем та стрімким обезціненням націо
дол.
+/-дол.
%
тис. ос.
приріст,%
нальної валюти. За аналізований період
142719,0
46509,4
-0,89
3068,6
765,6
33,2
2007—2016 рр. спостерігається зменшення 2007
179992,0
46258,2
-0,54
3891,0
822,4
26,8
чисельності населення приблизно на 8%, а 2008
117228,0
46053,3
-0,44
2545,5
-1345,6
-34,6
ВВП на душу населення зменшився на 882 2009
136419,0
45870,7
-0,40
2974,0
428,5
16,8
долари (майже на 30% за 10 аналізованих 2010
163160,0
45693,3
-0,39
3570,8
596,8
20,1
років). За цей період спостерігається лише 2011
2012
175781,0
45576,7
-0,26
3856,8
286,1
8,0
негативна тенденція розвитку економічно
183310,0
45482,7
-0,21
4030,3
173,5
4,5
го становища України, і звісно, цей фактор 2013
2014
131805,0
43721,8
-3,87
3014,6
-1015,7
-25,2
негативно вливає на розвиток людського ка 2015
90615,0
42836, 0
-2,03
2115,4
-899,2
-29,8
піталу нашої країни.
2016
93270,0
42668,4
-0,39
2186,1
70,7
3,3
Щодо середньої тривалості життя насе 2016/2007 -8,26
-882,5
-28,8
лення маємо позитивну тенденцію зростан
Примітка: * Населення України в середньому за рік [5].
ня значення показника. Але спостерігаєть
Джерело: складено авторами за даними [5; 6].
ся закономірність, що тривалість життя
жінок перевищує тривалість життя чо
ловіків (табл. 3).
кількість уперше зареєстрованих захворювань зросла на
За Індексом рівня тривалості життя різних країн, роз 2 млн випадків, або на 7%; посилюється інтенсивність тру
робленого ПРООН, Україна посідає 111е місце серед 190 дової еміграції працездатного населення — за експерт
країн світу (у 2015 році тривалість життя становила 71 рік) ними оцінками, сьогодні за кордоном працюють понад
[7]. Лідируючі позиції займають Гонконг, Японія, Італія з 3,5 млн.
середньою тривалістю життя 83 роки (табл. 4).
Другим методом оцінки рівня розвитку людського
Щодо показника рівня освіти, то варто зазначити, що капіталу складено Всесвітнім економічним форумом
населення України належить до числа найбільш освічених (World Economic Forum) [8]. Так, щорічно проводиться
націй. Кількість людей з вищою освітою на душу насе аналіз рівня розвитку людського капіталу, де застосо
лення в Україні вища, ніж середньоєвропейський рівень. вується Індекс людського капіталу (Human Capital
Оцінка рівня освіти здійснюється на основі показни Index), при визначенні якого враховуються складові, які,
ка середньої тривалості навчання в країні (табл. 5). Дос зокрема, характеризують тривалості життя, рівень ос
туп до знань визначається очікуваною тривалістю навчан віти в країні, професійної підготовки, працевлаштуван
ня — кількістю років навчання, яке, як очікується, може ня і зайнятості тощо.
отримати дитина з вступу до школи, якщо протягом її
У 2015 році Україна посіла 31 позицію серед 124
життя зберігаються поточні тенденції залучення населен країн світу за рейтинговою оцінкою розвитку людсько
ня до освіти. За період 2007—2016 рр. середня тривалість го капіталу. Лідером серед країн світу за рівнем розвит
навчання українців зросла на 0,4 роки.
За показником тривалості навчання Україна
5000,0
4030,3
3856,8
посідає 43е місце з 190 країн світу за рейтинго
3570,8
4000,0
3891,0
вою оцінкою ПРООН (табл. 6).
3014,6
Оцінка стану людського капіталу України на су
3000,0
3068,6
2974,0
2186,1
часному етапі є неоднозначною. З одного боку,
2545,5
2000,0
відбувається поліпшення певних якісних його харак
2115,4
теристик: збільшується частка населення з вищою
1000,0
освітою, зростає комп'ютерна грамотність, підви
0,0
щується підприємницька активність, формується
уміння працювати в ринковому середовищі тощо.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Разом з тим, в Україні відбуваються процеси, які
Роки
призводять до його руйнації. Не підвищуються тем
пи відтворення населення, внаслідок чого його
ВВП на душу населення, дол.
структура набуває більш вираженого депопуляцій Рис. 2. ВВП на душу населення України за 2007—2016 рр, дол.
ного характеру: погіршуються показники здоров'я
людей усіх вікових груп — за останні 10 років
Джерело: розроблено авторами на основі [5].
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Таблиця 3. Середня очікувана тривалість життя в Україні
при народженні, років
Рік
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Обидві
статі,
років
68,25
68,27
69,29
70,44
71,02
71,15
71,37
71,37
71,38
71,68

Чоловіки,
років
62,51
62,51
63,79
65,28
65,98
66,11
66,34
66,25
66,37
66,73

Жінки,
років
74,22
74,28
74,86
75,50
75,88
76,02
76,22
76,37
76,25
76,46

за рік шість позицій (у попередньому рейтингу займала
79 місце) (табл. 7).
За офіційними даними дослідження, Україна по
гіршила свої позиції у 7 показниках з 12 основних. Зни
зились показники, які характеризують ефективність
ринку праці, розвиток фінансового ринку країни, охо
рону здоров'я та початкову освіту [9].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже, можна зазначити, що в сучасних умовах про
цеси глобалізації значно впливають як на розвиток
людського капіталу, так і на стан національної економіки
в цілому. Людський капітал виступає найбільш цінними
ресурсом сучасного суспільства, важливішим, ніж нако
Джерело: складено авторами за даними джерела [6].
пичене багатство чи природні ресурси. Розвиток людсь
кого капіталу є важливою умовою побудови інновацій
Таблиця 4. Середня тривалість життя населення
ноінвестиційної моделі розвитку нашої держави.
деяких країн світу у 2015 р.
Але на сьогодні стан людського капіталу України є
Середня
досить сумним: населення стрімко скорочується та старіє;
тривалість
народжуваність значно нижче рівня, який необхідний для
Рейтинг
Країна
життя,
простого відтворення населення; частка працездатного
років
населення зменшується; зростає трудова міграція, особ
1
Гонконг
84,0
ливо втрачає Україна інтелектуальний капітал; відбу
2
Японія
83,5
вається погіршення стану здоров'я населення та знижен
3
Італія
83,1
ня якості освіти, що призводить до нестачі кваліфікова
4
Сінгапур
83,0
ного людського капіталу в усіх галузях економіки.
5
Швейцарія
83,0
Враховуючи вищезазначене, в умовах посилення
36
США
79,1
глобалізаційних
процесів у світі доцільно запровадити
108
Білорусь
71,3
наступні заходи щодо розвитку та ефективного вико
111
Україна
71,0
ристання людського капіталу, а саме:
116
Російська Федерація
70,1
— з боку держави розробити програми підтримки
188
Центрально50,7
молодих спеціалістів;
Африканська Республіка
— передбачити поступове приведення рівня фінан
190
Свазіленд
49,0
сування
людського розвитку (витрат на охорону здо
Джерело: складено авторами за даними джерела [7].
ров'я та освіту) до рівня країн з
високим рівнем розвитку людсь
Таблиця 5. Середня тривалість навчання українців за період 2007—2016 рр.
кого капіталу;
— розробити цільову програ
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
му
стимулювання
самозайнятості
Середня
та розвитку малого підприємниц
тривалість
14,9
14,9
14,9
14,9
15,1
15,2
15,2
15,3
15,3
15,3
тва для осіб, які повертаються
навчання, років
після трудової діяльності зза
Джерело: складено авторами за даними [4].
кордону, та з метою скорочення
масштабів масової трудової міграції за кордон;
Таблиця 6. Середня тривалість навчання деяких країн
— розробити мотиваційний механізм активізації
світу у 2015 р.
творчого потенціалу людей, що сприятиме розвитку
інноваційної праці та підвищенню кваліфікації кадрів;
Середня
Місце у
Країні
тривалість
— надати державою всебічної підтримки щодо підви
рейтингу
навчання, років
щення соціальної відповідальності бізнесу та запровадити
1
Австралія
20,4
принцип економічної зацікавленості роботодавців у пост
2
Данія, Нова Зеландія, Ісландія
19,2
ійному оновленні і розширенні банку вакансій та активі
3
Норвегія, Іспанія
17,7
зації їх співпраці з Державною службою зайнятості;
4
Німеччина, Фінляндія, Греція
17,1
— сприяти створенню нових робочих місць у високо
43
Україна
15,3
технологічних та інноваційних секторах економіки тощо.
188
Центрально-Африканська
7,1
Таким чином, можна стверджувати, що в Україні є
Республіка
значні
резерви для розвитку людського капіталу, проте
190
Еритрея
5,0
потрібно здійснити значну кількість інституціональних
Джерело: складено авторами за даними [4].
перетворень як на макро, так і на мікрорівнях у соці
ку людського капіталу стала Фінляндія, що займає альноекономічній сфері для того, щоб підвищити рівень
провідні позиції за всіма складовими Індексу.
конкурентоздатності вітчизняного людського капіталу
У 2016 році за Індексом людського капіталу Украї та посідати високі позиції в світових рейтингах.
на зайняла 26 місце серед 130 країн світу, покращивши
Перспективою подальших досліджень у цьому на
свої позиції за рік на 5 пунктів.
прямі є визначення перспектив розвитку людського ка
Також варто зазначити, що кожен рік Всесвітнім піталу країни в умовах глобалізації.
економічним форумом опубліковується рейтинг країн
світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності
Література:
(ІГК), який складається з більш ніж 100 змінних, що
1. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в
згруповані у 12 контрольних показників [9]. До складу системі освіти і професійної підготовки: монографія /
цих показників відносяться: "Охорона здоров'я та по О.А. Грішнова. — К.: Тво "Знання", КОО, 2001. — 254 c.
чаткова освіта", "Вища освіта і професійна підготовка",
2. Ковальчук В.А. Інвестування в людський капітал
"Ефективність ринку праці" та інші. У 2016 році Україна як фактор інноваційного розвитку економіки України
зайняла 85е місце серед 138 країн світу, втративши [Електронний ресурс] / В.А. Ковальчук, А.Ю. Шахно //
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Рис. 3. Рейтингові позиції України та деяких країн світу за Індексом людського капіталу у 2015 р. та 2016 р.
Джерело: [8].

Соціальноекономічні проблеми і держава: електронне
наук. фах. видання. — Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя,
2016. — Випуск 2(15). — С. 33—40. — Режим доступу:
http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/en/lastvolume/495
3. Кравченко Н.В. Соціальні інвестиції: сутність і
роль у формуванні ресурснокомпетенційної бази
підприємства [Електронний ресурс] / Н.В. Кравченко,
Т.М. Ковальчук // Глобальні та національні проблеми
економіки. — 2017. — №15. — Режим доступу: http://
globalnational.in.ua/issue152017
4. Програма розвитку ООН: Доповідь про людський
розвиток 2016 [Електронний ресурс]. — Режим досту
пу: http://hdr.undp.org/en/2016report
5. Валовий внутрішній продукт: Фінансовий портал
Мінфін [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/index.minfin.com.ua/index/gdp/
6. Державна служба статистики України [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Рейтинг країн світу по рівню тривалості життя:
Аналітичний портал "Гуманітарні технології" [Елект
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://gtmarket.ru/
ratings/lifeexpectancyindex/lifeexpectancyindexinfo
8. Рейтингові оцінки розвитку людського капіталу
2016: Економічний дискусійний клуб [Електронний ре
сурс]. — Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/
reytyngoviocinkyrozvytkulyudskogokapitalu2016
9. Позиція України в рейтингу країн світу за індек
сом глобальної конкурентоспроможності 2016—2017:
Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/
pozyciyaukrayinyvreytyngukrayinsvituzaindeksom
globalnoyikonkurentospromozhnosti1
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ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
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INDICATORS FOR ESTIMATING REMUNERATION POLICY IN RELATION TO IMPLEMENTATION
OF THE PRINCIPLES OF DECENT WORK

У теорії та практиці імплементації концепції гідної праці чільне місце посідають питання оплати праці.
Гідна оплата праці є важливою складовою концепції гідної праці. Заробітна плата, яку одержують наймані
працівники, посідає основне місце у створенні належних умов для відтворення їхньої здатності до праці, проJ
фесійного зростання, забезпечення якості життя. Стаття містить розроблені індикатори та стандарти оцінюJ
вання політики оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці на різних рівнях. Розроблений інструJ
ментарій оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці може використовуJ
ватися міністерствами, профспілковими організаціями, підприємствами для аналізу політики оплати праці
та визначення напрямів її удосконалення з метою реалізації концепції гідної праці.
Issues of labour remuneration play a key role in theory and practice of the decent work conception. Decent labour
remuneration is an essential component of the decent work conception. A reward received by an employee plays
central role in creating good conditions for reproduction of his (her) labour, professional development and creation of
decent living conditions. The article contains the developed indicators and standards for estimating remuneration
policy in relation to implementation of the principles of decent work at the different levels. The developed instruments
for estimating remuneration policy can be used by ministries, trade union organizations, companies for analyzing
remuneration policy and identifying directions for improvement in order to implement the decent work concept.
Ключові слова: оплата праці, політика оплати праці, гідна праця, гідна оплата праці, індикатори оціню
вання політики оплати праці.
Key words: labour remuneration, labour remuneration policy, decent work, decent labour remuneration, indicators
for estimating remuneration policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теорії та практиці реалізації концепції гідної праці
ключову роль відіграють питання оплати праці. Гідна,
справедлива, прозора оплата праці є невід'ємною ком
понентою та важливою характеристикою концепції
гідної праці. Винагорода найманого працівника відіграє
основну роль у формуванні сприятливих умов для
відтворення робочої сили, розвитку працівників, ство
рення гідних умов життя. Від її розміру залежить якість
життя, рівень матеріального добробуту найманих пра
цівників і членів їхніх родин. Розмір винагороди визна
чає можливості людини задовольняти різноманітні по
треби, підвищувати свій професійний, інтелектуальний
та культурний рівень, підтримувати здоров'я й праце
здатність, що є пріоритетом з погляду реалізації кон
цепції гідної праці.

рівні з погляду реалізації концепції гідної праці, а та
кож розробленню рекомендацій щодо її удосконален
ня.
Незважаючи на актуалізацію наукового дискурсу
щодо проблематики гідної оплати праці серед науковців,
концепт гідної оплати праці залишається малодослід
женим, потребує теоретикометодологічного опрацю
вання, потребує розробки інструментарій оцінювання
політики оплати праці в контексті реалізації принципів
гідної праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань гідної оплати праці займали
ся вчені: Р. Анкер [6], В. Антонюк [1], Ф. Бонне [7], Н. Вол
гін [2], Д. Гай [8], О. Дороніна [3], Ф. Еггер [6], Т. Кір'ян
[4], Ф. Мехран [6], Т. Перегудова [5], Дж. Ріттер [6],
Г. Стендінг [7], Дж. Фігуередо [7], І. Чернишев [6] та ін.
Праці вчених присвячені дослідженню концептуальних
засад, що розкривають сутність концепту гідної оплати
праці, аналізу політики оплати праці на національному

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для оцінювання поточного стану та тенденцій роз
витку політики оплати праці через призму реалізації
принципів гідної праці має бути сформований інстру
ментарій та система індикаторів (показників, критеріїв),
що характеризують гідну оплату праці.
Зпоміж базових індикаторів гідної праці, вперше
сформульованих МОП під час презентації доповіді про
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гідну працю, лише один стосується політики оплати
праці — "оплачувана зайнятість", причому без конкре
тизації розміру оплати, співвідношення з певними по
казниками, залежності від чинників тощо.
Р. Анкер, І. Чернишев, Ф. Еггер, Ф. Мехран і Дж. Ріт
тер сформували систему базових індикаторів гідної
праці. Для оцінювання гідної праці автори пропонують
ширший набір показників, що стосуються політики
оплати праці. Зпоміж них: частка зайнятих, які одер
жують заробітну плату, серед зайнятих у несільсько
господарських галузях; неадекватний рівень оплати
праці (частка зайнятих, що одержують менше полови
ни середнього заробітку або мінімального заробітку, за
статусом зайнятості); середній заробіток за сферою зай
нятості, за обраними галузями; заробітна плата чо
ловіків та жінок, співвідношення за сферами зайнятості;
охоплення медичним страхуванням [6].
Варто акцентувати увагу на тому, що індикатор
"продуктивність праці" автори трактують як можливість
працівників одержувати достатню винагороду, щоб за
безпечити гідний рівень життя собі та родині, а отже,
мати стимул працювати у такий спосіб, щоб забезпечи
ти конкурентоспроможність і стійкий розвиток підприє
мства та країни загалом.
Щодо сформованого Р. Анкером, І. Чернишевим,
Ф. Еггером, Ф. Мехраном і Дж. Ріттером набору показ
ників оцінювання гідної праці, що стосуються політики
оплати праці, то з одного боку, він потребує розширен
ня та конкретизації, а з іншого — результати оцінюван
ня за окремими з них характеризують не забезпечення
гідної праці, а брак такого забезпечення, зокрема це сто
сується неадекватного рівня оплати праці.
Відповідно до підходу, запропонованого Д. Гаєм,
індикатор "масштаби зайнятості" охоплює показники,
пов'язані з оплатою праці. Винагородження праці
автор розглядає як елемент якості праці й підкреслює,
що неможливо визначити абсолютний показник, який
може бути прийнятним для всіх країн. Він має варіюва
тися залежно від суспільних цінностей та матеріально
го добробуту країни. У промислово розвинених краї
нах зазвичай використовується два показники адекват
ності винагороди: чисельність працівників, які одержу
ють доходи, менше від середнього рівня в економіці краї
ни, та рівень абсолютної бідності — кількість осіб з до
ходом меншим від межі бідності [8, c. 119].
Набір показників оцінювання гідної праці, розроб
лений Ф. Бонне, Дж. Фігуередо та Г. Стендінгом, містить
низку показників, які характеризують політику оплати
праці, зокрема: регулярність виплати заробітної плати;
видатки на соціальний захист; розвиненість схем соці
ального страхування; рівень бідності; коефіцієнт Джині;
частку заробітної плати в доданій вартості [7].
Розглядаючи концепт гідної оплати праці, під остан
ньою Н. Волгін пропонує розуміти не тільки її відповід
ний рівень в номінальному та реальному обчисленні, але
й гідну організацію, сучасні форми та системи, культу
ру та справедливість формування (включаючи фонди
оплати праці), нарахування, своєчасність виплати тощо
[2].
Ширше тлумачить поняття "гідна оплата праці"
О. Дороніна, виокремлюючи такі її характеристики:
рівень заробітної плати, що відповідає світовим стан
дартам, вартості життя та вартості робочої сили; спра
ведлива заробітна плата стосовно до інших працівників;
відповідність кількості та якості праці; своєчасна вип
лата [3]. Зважаючи на перелічені науковцем риси, гідна
оплата праці характеризується не тільки рівнем, а і спра
ведливістю, об'єктивністю диференціації та своєчасні
стю виплати.
До основних параметрів системи гідної оплати праці,
відповідно до відходу В. Антонюк, належать: достатній
рівень заробітної плати для задоволення потреб праців
ника та членів його родини, що забезпечує розширене
відтворення робочої сили, стимулює до ефективної
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праці й професійного зростання; забезпечення посту
пового зростання номінальної заробітної плати на осно
ві підвищення продуктивності праці та ефективності
організації виробництва; підтримку реального рівня за
робітної плати та забезпечення його зростання, недо
пущення зниження її купівельної спроможності; не
ухильне дотримання законодавства в організації заро
бітної плати, забезпечення офіційної її виплати; відпо
відність розміру заробітної плати обсягу та складності
виконаної роботи, рівню кваліфікації працівника; своє
часну виплату трудового доходу, недопущення забор
гованості з виплати заробітної плати; прозору та зро
зумілу систему організації заробітної плати, прийнят
ну (допустиму) міжпосадову і міжгалузеву диференці
ацію рівня заробітної плати; застосування сучасних про
гресивних форм і систем оплати та стимулювання праці,
механізмів соціального партнерства в організації заро
бітної плати [1, с. 7—8].
Суттєвим недоліком більшості наведених підходів до
виокремлення індикаторів гідної оплати праці й запро
понованого інструментарію їх оцінювання є брак бази
для порівняння фактичного рівня показників із норма
тивними значеннями — стандартами, еталонами тощо.
У разі відсутності такої бази для порівняння оцінка та
аналіз індикаторів (показників) гідної праці, зокрема
гідної її оплати, не матиме сенсу.
У процесі опрацювання інструментарію оцінюван
ня гідної праці, зокрема гідної її оплати, частина до
слідників розробляють стандарти гідної праці й відпов
ідно стандарти гідної її оплати. На наш погляд, такий
підхід є методологічно правильним з огляду на таке.
Процедура оцінювання необхідна для діагностики слаб
ких і проблемних місць з метою визначення напрямів
удосконалення. У зв'язку з цим визначення стандартів
є обов'язковою складовою будьякої процедури оціню
вання.
У цьому контексті варто взяти до уваги підхід
Т. Перегудової щодо виокремлення низки індикаторів,
за якими автором розроблено стандарти оплати праці.
Запропоновані автором індикатори охоплюють: спів
відношення прожиткового мінімуму для працездатних
осіб й мінімальної заробітної плати; співвідношення
мінімальної та середньої заробітної плати; співвідно
шення мінімальної, середньої і модальної заробітної
плати; питому вагу заробітної плати в структурі доходів
населення; співвідношення темпів зростання номіналь
ної та реальної заробітної плати; питому вагу осіб, що
одержують заробітну плату в межах прожиткового
мінімуму; заборгованість із виплати заробітної плати;
співвідношення темпів зростання продуктивності праці
і темпів зростання середньої заробітної плати; гендер
на нерівність в оплаті праці як співвідношення середньої
заробітної плати жінок і чоловіків [5, с. 36].
Аналізуючи підходи різних авторів до формування
індикаторів гідної оплати праці та інструментарію їх
оцінювання, варто виокремити притаманні їм вузькі
місця щодо методології оцінювання та характеристики
політики оплати праці з погляду реалізації принципів
гідної праці.
Поперше, для багатьох підходів, як ми вже зазна
чали, характерним є брак бази для порівняння фактич
ного рівня показників із нормативними значеннями —
стандартами, еталонами тощо.
Подруге, обмеженість переліку індикаторів (показ
ників) гідної праці, що стосуються політики оплати
праці, у зв'язку із звуженістю підходів до трактування
концепту гідної оплати праці. Варто зазначити, що авто
ри, які акцентують увагу на необхідності виконання за
робітною платою лише відтворювальної функції, заз
вичай, обмежують перелік індикаторів гідної оплати
праці показниками, що стосуються розміру (рівня) ви
нагороди без урахування її диференціації, справедли
вості визначення, своєчасності виплати, транспарент
ності політики, структури трудових доходів тощо.
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Таблиця 1. Індикатори оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці на різних рівнях
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Така обмеженість насамперед пов'язана з браком
статистичних даних для оцінювання, неможливістю їх
аналізу внаслідок усереднення, неточності окремих з
них, зокрема через поширення такого явища, як тініза
ція заробітної плати. До того ж усереднений аналіз не
завжди об'єктивно характеризує політику оплати праці
внаслідок різноманітності підприємств, що функціону
ють в економіці, за формою власності, розмірами, ви
дами економічної діяльності, джерелами фінансування,
терміном функціонування на ринку тощо.
Потретє, брак диференціації індикаторів і показ
ників за рівнями, зокрема для макрорівня (державного,
національного), мезорівня (галузевого, регіонального/
територіального) та мікрорівня (організаційного, кор
поративного). Зазвичай індикатори та показники гідної
праці, зокрема гідної її оплати, розробляються лише для
макрорівня. Хоча аналіз на рівні підприємства (органі
зації, установи), на наш погляд, є найбільш ефективним
і доцільним, оскільки дає змогу порівняти фактичні дані
підприємства за різними індикаторами (показниками)
оплати праці із прийнятими стандартами, виявити вузькі
місця й на основі цього визначити напрями удоскона
лення політики оплати праці на засадах гідної праці.
На основі узагальнення різних підходів до виокрем
лення індикаторів та показників гідної оплати праці та
з урахуванням концептуальних засад щодо її трактуван
ня нами запропоновано набір індикаторів (показників)
з виокремленням стандартів оцінювання політики
оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці
на різних рівнях, які наведено в таблиці 1.
Варто зазначити, що на національному рівні не мож
ливо здійснити оцінку впливу гендерної ознаки на
розмір заробітної плати, що, на думку МОП та багатьох
учених, є важливим в контексті аналізу оплати праці. Це
пов'язано з тим, що порівняльний аналіз можливий лише
за умов виконання чоловіками та жінками однакових за
складністю обов'язків (робіт), які мають однаковий
рівень кваліфікації, працюють в однакових умовах праці,
досягають однакових результатів тощо, тобто потрібно
максимально враховувати чинники, які об'єктивно мо
жуть впливати на розмір заробітної плати. У зв'язку з
цим оцінку впливу на розмір заробітної плати гендер
ної ознаки варто здійснювати на рівні конкретного під
приємства.
Щодо впливу віку на рівень заробітної плати, то тут
також варто зробити деякі зауваження. Дискримінація
за віком є неприйнятною з погляду реалізації принципів
гідної праці. Разом з тим потрібно взяти до уваги те, що
працівники старших вікових груп переважно мають
більший стаж роботи, ніж молодші працівники. Стаж
роботи може виступати критерієм диференціації різних
складових заробітної плати (основної заробітної пла
ти, премій, надбавок, винагород за результатами робо
ти за рік тощо), що є закономірним і справедливим. У
зв'язку з цим працівники старших вікових груп об'єктив
но можуть одержувати більший розмір заробітної пла
ти порівняно з молодшими їхніми колегами.
ВИСНОВКИ
Гідна, справедлива, прозора оплата праці є не
від'ємною компонентою та важливою характеристикою
концепції гідної праці. Незважаючи на актуалізацію
наукового дискурсу щодо проблематики гідної оплати
праці серед науковців, концепт гідної оплати праці за
лишається малодослідженим, потребує теоретикоме
тодологічного опрацювання, потребує розробки інстру
ментарій оцінювання політики оплати праці в контексті
реалізації принципів гідної праці. На основі узагальнен
ня різних підходів до виокремлення індикаторів та по
казників гідної оплати праці та з урахуванням концеп
туальних засад щодо її трактування запропоновано
індикатори з виокремленням стандартів оцінювання
політики оплати праці з погляду реалізації принципів
гідної праці на макрорівні, галузевому та мікрорівнях.
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Сформовані індикатори мають слугувати інструмен
тарієм для оцінювання поточного стану та тенденцій
розвитку політики оплати праці. На основі результатів
такого оцінювання мають розроблятися рекомендації
щодо удосконалення політики оплати праці з погляду
реалізації принципів гідної праці на різних рівнях.
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CRITERIA OF THE ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF CARGO AUTOENTERPRISES

У статті висвітлено критерії і показники оцінки економічної безпеки, специфічні для автотранспортJ
них підприємств, що здійснюють вантажні перевезення. Розглянуто основні завдання аналізу перевеJ
зень вантажів. Також систематизовано внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці з урахуванJ
ням характеру функціонування вантажних автотранспортних підприємств. Проаналізовано формули
для підрахунку продуктивності рухомого складу; виразу продуктивності, що залежить від технічноJексJ
плуатаційних показників функціонування рухомого складу; визначення економічної ефективності ноJ
вих видів транспортноJекспедиційного обслуговування; вартісної оцінки результатів і витрат ресурсів
при започаткуванні нових видів технічноJексплуатаційних показників; коефіцієнту успіху в якості узаJ
гальнюючого показника інтенсифікації процесу транспортноJекспедиційного обслуговування в вантажJ
них автотранспортних підприємствах.
The article covers the criteria and indicators of economic security assessment, specific for motor transport
enterprises engaged in freight transportation. The main tasks of the analysis of cargo transportation are
considered. Internal and external threats to economic security are systematized taking into specific of the
operation of cargo autoenterprises. Also, there were analyzed such formulas as calculation of rolling stock
productivity; the expression of performance, which depends on the technical and operational performance of
the rolling stock; definition of economic efficiency of new types of forwarding services; cost estimation of results
and expenses of resources at launch of new types of technical and operational indicators; the coefficient of success
as a generalization indicator of the intensification of the process of forwarding services in freight transport
transport enterprises.

Ключові слова: економічна безпека, економічна кон'юнктура, ендогенні загрози, екзогенні загрози, АТП,
вантажні перевезення, рухомий склад, пробіг, продуктивність, собівартість, конкурентоспроможність.
Key words: economic security, economic conjuncture, endogenous threats, exogenous threats, MTE, cargo
transportation, rolling stock, mileage, performance, cost price, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економічний розвиток у сучасній Україні характе
ризується високим ступенем невизначеності, а умови
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функціонування вітчизняних підприємств — значною
мінливістю. Непрогнозовані часом коливання еконо
мічної кон'юнктури призводять до важкопрогнозованих
змін обсягів попиту на вантажні перевезення з боку
різних суб'єктів економічної діяльності. В таких умо
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вах діяльність автотранспортних підприємств є еконо
мічно небезпечною, що потребує докладання додатко
вих зусиль з боку менеджменту і одночасно привертає
увагу науковців і практиків до різних аспектів цієї про
блеми. Зокрема існує нагальна потреба щодо розробки
і впровадження критеріїв оцінки економічної безпеки
на автотранспортних підприємствах.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні питання економічної безпеки автотранспорт
них підприємств загалом непогано висвітлені в існую
чих на сьогодні публікаціях, у зв'язку з чим варто
відмітити наукові пошуки В.Г. Алькеми [1], А.О. Близ
нюка [2], Н.А. Боровика [3], І.А. Дмитрієва [4], Н.В. Ду
леби [5—7], Н.П. Левковець [8], О.О. Мельника [9],
А.В. Нікітіної [10—12] та ін.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проте слід відзначити, що критеріям оцінки еконо
мічної безпеки автотранспортних підприємств в науко
вих працях приділено зовсім мало уваги. У зв'язку з цим,
перш за все, варто відмітити кандидатську дисертацію
А.О. Близнюка [13] та наукову статтю О.В. Кудрявце
вої [14].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є висвітлення критеріїв оцінки еконо
мічної безпеки, специфічних для автотранспортних
підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність автотранспортних підприємств в умовах
нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища
знаходиться під впливом різноспрямованих чинників,
які не завжди піддаються точному прогнозуванню. Ці
чинники часто мають негативний вплив на діяльність та
економічну безпеку і становлять загрози в діяльності
АТП.
До екзогенних загроз економічній безпеці АТП
можна віднести курсові та інфляційні ризики, податкові,
відсоткові, політичні, військові, демографічні ризики,
ризики посилення державного контролю (наприклад, це
впровадження широкої практики зважування авто
мобілів), зростання конкуренції на ринку перевезень,
ризики зменшення попиту на перевезення, природні
ризики (наприклад, триваючі великі снігопади), техно
генні ризики та інші.
Екзогенні загрози економічній безпеці завжди важкі
для оцінки. А в Україні до того ж більшість таких за
гроз мають хоча і постійний, але непрогнозований харак
тер. Наприклад, курс купонокарбованця і гривні за весь
період незалежності знижувався (при цьому існували
окремі періоди стабільної гривні і навіть її зміцнення),
інфляція коливалася в широких межах — від дефляції
до гіперінфляції, змінювалася податкова система і база
оподаткування, державний контроль. Внаслідок загаль
ної макроекономічної нестабільності коливався і попит
на перевезення — в роки економічного підйому попит
на перевезення також зростав, а в кризові роки знижу
вався. Через виникнення тимчасово окупованих тери
торій зменшувався промисловий потенціал, знижува
лось ВВП та і взагалі звужувалась географія перевезень —
тепер перевезення не здійснюються, наприклад, в Крим,
Донецьк, Луганськ. Навіть реалізувалася специфічна
загроза — військова, про існування якої до 2014 р. май
же ніхто не здогадувався.
До ендогенних загроз економічній безпеці автотран
спортних підприємств можемо віднести ризики кон
трактації (укладення контрактів на перевезення на не
вигідних для підприємства умовах), репутаційні ризи
ки, комерційні та виробничі ризики, інвестиційні, кад
рові ризики, логістичні, технічні, криміногенні ризики,
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недотримання термінів доставки вантажів, зменшення
швидкості доставки, втрата чи пошкодження вантажів
внаслідок порушення в підготовці вантажу і рухомого
складу до перевезень, збоїв в технології вантажнороз
вантажувальних робіт, застосування неспеціалізованих
вантажних автомобілів, аварії і псування вантажів, по
ганий стану автомобільних доріг тощо.
Останнім часом також спостерігається зниження
професійного рівня водіїв, відсутність раціональної
організації праці на багатьох АТП, недостатній техні
чний рівень працівників, що здійснюють ремонт і по
точне обслуговування автотранспортних засобів. Внас
лідок зміни пріоритетів в освіті, все менше молодих
людей йдуть працювати водіями та автослюсарями,
частина наявних працівників виїхала на заробітки за
кордон [15]. Хоча на багатьох підприємствах експлуа
туються більшменш нові вантажні машини, ситуація
не є однорідною. В деяких автопарках все ще працю
ють старі автомобілі, термін служби яких вже фактич
но сплинув. Такі машини потребують багато часу і
кошів на ремонт, споживають більшу кількість палив
номастильних матеріалів. Загалом все це призводить
до зростання поломок і збільшення аварійності, підви
щення експлуатаційних витрат, що також негативно
впливає на економічну безпеку автотранспортних
підприємств загалом.
Зазначені вище ендогенні загрози виникають на са
мому підприємстві, але їх оцінка і прогнозування також
не є простими завданнями.
Для того, щоб оцінити загальні загрози економічній
безпеці АТП, а тим більше розробити загальні критерії
оцінки економічної безпеки автотранспортних
підприємств, слід зробити оцінку по кожній із наведе
них вище загроз та розробити методику як правильно
врахувати і узагальнити всі існуючі ризики.
Варто відзначити, що питання розробки чітких кри
теріїв оцінювання ускладнюється ще й тим, що існують
різноманітні погляди на саме поняття "економічна без
пека підприємства", а, також, відповідно, й на сутність і
перелік показників, що мають бути оцінені.
Серед різних методик існують такі як методи мате
матичного моделювання; індикаторний метод; методи
оцінки економічної безпеки з використанням показників
чистого доходу та прибутку; метод формування узагаль
нюючого показника за видами діяльності на підпри
ємстві; методи формування узагальнюючого показни
ка з використанням ресурснофункціонального підхо
ду та інші [13]. Частина методик представляє собою еле
менти фінансового аналізу, актуального для будьяко
го підприємства, а не тільки АТП.
У рамках однієї наукової статті неможливо розро
бити, оцінити та обгрунтувати всі критерії економічної
безпеки АТП. Тому в цій публікації ми зосередимось
лише на деяких специфічних критеріях, характерних
саме для автотранспортних підприємств, а не для
підприємств різних галузей загалом.
Основною проблемою оцінки економічної безпеки
автотранспортних підприємств є вибір критеріїв, за яки
ми буде оцінюватися економічна безпека. Необхідною
ланкою тут є аналіз перевезень вантажів, послуг і робіт,
що виконуються на АТП.
Основними завданнями аналізу перевезень вантажів
є:
— загальна оцінка виконання плану перевезень та
змін у натуральних, вартісних та відносних показниках;
— оцінка динаміки технікоексплуатаційних показ
ників та виявлення причин, які чинять вплив на харак
теристики транспортного процесу;
— дослідження втрат і виявлення резервів зростан
ня обсягів перевезень;
— розробка комплексу організаційнотехнічних за
ходів щодо підвищення конкурентоспроможності АТП
на ринку автотранспортних послуг, їх кількості та
якості.
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Для того, щоб зробити правильний висновок про
діяльність автомобільного транспорту, недостатньо
лише встановити ступінь виконання планів перевезень
за аналізований період. Потрібно також зіставлення
обсягів перевезень за цілий ряд відповідних періодів. Це
дасть уявлення щодо динаміки зазначеного показника.
Також слід встановити перелік причин, що зумовили ту
або іншу динаміку зміни обсягів перевезень чи ванта
жообігу. Позитивною тенденцією буде безперервне
збільшення транспортної роботи.
Всі зміни, що відбуваються в організації перевезень,
позначаються на значенні технікоексплуатаційних по
казників, у кінцевому підсумку, що визначають еконо
мічну безпеку автотранспортного підприємства, в ре
зультаті організаційних, технічних, технологічних, еко
номічних, соціальних та інших заходів.
Економічна безпека АТП оцінюється системою
експлуатаційних і технічних показників, які характери
зують якість і кількість виконаних робіт. Зазначені по
казники можна поділити на 2 групи.
До групи 1 можна зарахувати показники, які харак
теризують ефективність завантаження рухомого скла
ду автотранспортного підприємства: коефіцієнти випус
ку, технічної готовності, використання рухомого скла
ду; вантажопідйомності та пробігу, середню відстань
поїздки завантаженого авто і середню відстань переве
зення; час у наряді, час простою при навантажувально
розвантажувальних роботах, експлуатаційна й техніч
на швидкості.
Група 2 характеризує ефект результатів функціо
нування рухомого складу: загальні відстані перевезен
ня, кількість поїздок, пробіг з вантажем, обсяг переве
зень тощо.
Наведемо розрахунки специфічних технікоексп
луатаційних показників, які чинять вплив на економіч
ну безпеку автотранспортного підприємства.
Продуктивність рухомого складу визначається мно
женням вантажопідйомності автомобіля qн (в тонах),
коефіцієнту використання вантажопідйомності автомо
біля γ та кількості здійснених ним поїздок nе:
Q=qH γ ne
(1).
Якщо в таку формулу підставити дані про кількість
поїздок та час, що витрачається на одну поїздку, то в
результаті буде отримано вираз продуктивності, що за
лежить від технічноексплуатаційних показників фун
кціонування рухомого складу:
(2),
Де Тн — тривалість функціонування в наряді, год;
tв — час, що в середньому витрачається на одну по
їздку, год;
β — коефіцієнт, який враховує використання про
бігу;
VT — технічна швидкість здійснення руху, км / год;
lс — середня довжина поїздки, км;
tпр — час простою вантажних автомобілів при опе
раціях навантаженнярозвантаження.
Як видно з формули, продуктивність формується
під дією кількох технічноексплуатаційних показників,
які характеризують певні сторони роботи автотранс
порту. В свою чергу, кожен з показників перебуває під
дією різних факторів, включаючи організаційноеко
номічні та матеріальнотехнічні фактори, діючи на які
можна змінювати значення показників, а відтак і по
казник продуктивності автопарку. Таким чином, не
обхідність та напрям впливу можна вирахувати, про
аналізувавши рівень показників використання автопар
ку. Всякі упущення і недоліки в роботі транспорту є
відображенням недоліків в застосовуваних методах
управління ним.
Особливість і рівень впливу технікоексплуатацій
них показників на економічну безпеку автотранспорт
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ного підприємства проводиться способом ланцюгових
підстановок в рівняння, які дозволяють зробити прак
тичні розрахунки.
Необхідною умовою ефективного функціонування
АТП в умовах ринку є також висока конкурентоспро
можність послуг, що надаються споживачам. Конкурен
тоспроможність транспортних послуг визначається в
основному двома чинниками: рівнем собівартості послуг
перевезення та рівнем якості цих послуг. Підвищення
якості перевезень вантажів при зниженні собівартості —
найважливіший напрям підвищення конкурентоспро
можності виробника транспортних послуг.
Зменшення собівартості перевезень можна досягти
через економію палива, запчастин, гуми, а також за ра
хунок підвищення ефективності функціонування авто
транспорту.
Підвищення якості перевезень вантажів зумовлене,
в тому числі, виконанням доставки у суворо встановлені
терміни при високому збереженні кількості та якості
вантажів, які транспортуються.
Змінення собівартості вантажних перевезень зале
жить від різних факторів. До них, наприклад, належать
фактори, що зумовлюють звітні значення загальних сум
витрат і визначають звітний обсяг перевезення (тонно
кілометри, оплачені кілометри пробігу). Їх вплив на со
бівартість зумовлюється різними факторами. Наприк
лад, збільшилась облікова кількість вантажівок з вели
кою вантажопідйомністю, що сприяло зміні структури
автопарку. Внаслідок цього відбулося збільшення сум
відрахувань на амортизацію, витрат на технічне обслу
говування, паливо і т. ін. Однак погіршилось викорис
тання автомобілів на лінії за часом, збільшились про
стої при навантаженні та розвантаженні. Все це сприя
ло змінам у собівартості, проте між собою зазначені
причини не пов'язані.
Аналізуючи вплив на собівартість перевезень техні
коексплуатаційних показників, слід виходити з того,
що за величиною впливу вони діляться на 2 групи.
До групи 1 належать вантажопідйомність наявно
го рухомого складу АТП, коефіцієнти вантажопідй
омності і використання пробігу. Якщо показники цієї
групи збільшуються, підвищується економічна безпе
ка автотранспортного підприємства без одночасного
підвищення пробігу. Показники цієї групи впливають
на собівартість більш ефективно, оскільки знижують
ся постійні і змінні витрати, які припадають на тис.
км. При цьому величина змінних витрат зазнає незнач
них змін, тобто підвищення економічної безпеки ав
тотранспортної системи випереджає збільшення вит
рат.
Показники групи 2 — коефіцієнт випуску вантаж
них автомобілів на лінію, технічна швидкість, тривалість
роботи в наряді та ін. Підвищується ефективність ро
боти рухомого складу за одночасного значного
збільшення пробігу. Із зростанням пробігу також рос
туть змінні витрати, які залежать від тривалості руху
(паливо, мастила, гума, запчастини тощо).
Правильний глибокий аналіз собівартості переве
зень має надзвичайно важливе значення для виявлення
внутрішніх невикористаних резервів, що можуть бути
спрямовані на збільшення ефективності функціонуван
ня АТП.
Прибуток є важливим узагальнюючим показником
діяльності АТП, оскільки всі заходи спрямовані на за
безпечення економічної безпеки автотранспортного
підприємства і зниження собівартості перевезень забез
печують зменшення суми витрат. Балансовий прибуток
АТП складається з прибутків від здійснення перевезень,
транспортноекспедиційних послуг, навантажувально
розвантажувальних робіт й інших видів господарської
діяльності.
Одним з важливих економічних показників, які ха
рактеризують економічну безпеку автотранспортного
підприємства, є рентабельність. Показники рентабель
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ності розраховуються відношенням ефекту (прибутку)
до використовуваних ресурсів (капітал, витрати та ін.).
Розрізняють рентабельність: продажів (розподіл при
бутку на отриману виручку); виробництва (відношення
прибутку до витрат на виробництво); інвестицій (роз
поділ прибутку на суму інвестицій); капіталу (відношен
ня прибутку до вартості капіталу).
Показник рентабельності є складним, що враховує
дію багатьох чинників. Чим більш ємним стає показник,
тим складнішим є аналіз.
Для здійснення розгорнутого аналізу рівня рен
табельності із зазначенням ступеня та напрямку впли
ву кожного фактора розробляються обгрунтовані
нормативи рентабельності, на автотранспортному
підприємстві здійснюється планування і контроль її
рівня: вплив на загальну рентабельність таких показ
ників, як фондовіддача й прискорення оборотності
обігових коштів; вплив обсягів виконаної роботи і от
риманого доходу на собівартість вантажних переве
зень.
Результати аналізу рентабельності мають бути
спрямовані на забезпечення економічної безпеки ав
тотранспортного підприємства. Зниження собівартості
вантажних перевезень, покращення продуктивності
праці — це резерви зростання рентабельності. Крім
того, це ліквідація понаднормативних запасів матері
альних цінностей, скорочення зайвих виробничих
фондів, зменшення і усунення незапланованих витрат
і втрат.
Розвиток ринкової економіки в галузі автомобіль
ного транспорту характеризується сьогодні пріоритет
ним розвитком послуг, поступовим розширенням транс
портноекспедиційного обслуговування споживачів.
Великого значення слід надавати оновленню транс
порту, розвивати нові види перевезень і послуг, вивчати
потреби клієнта і, в першу чергу, слід приділяти увагу
переробці, проміжному зберіганню, організації вантаж
норозвантажувальних операцій, інформаційним та
іншим послугам.
Загальні підходи до визначення економічної ефек
тивності нових видів ТЕО (транспортноекспедиційно
го обслуговування) можна звести до таких кроків: ви
значати варіанти нових видів послуг; по кожному ва
ріанту визначати витрати, результати та економічний
ефект; кращим буде визнаний варіант, у якого величина
економічного ефекту максимальна.
Економічний ефект можна розрахувати за форму
лою:
Е=РВ
(3),
де Е — економічний ефект при впровадженні нових
видів ТЕО;
Р — вартісна оцінка доходів від впровадження но
вих видів ТЕО;
В — вартісна оцінка витрат.
Наведені різночасові витрати та результати всього
періоду реалізації до розрахункового року здійснюють
ся шляхом множення їхньої величини за кожен рік і
коефіцієнта приведення Кпр, що розраховується за фор
мулою
(4),
де Ен — норматив витрат та результатів, що дорів
нює нормативу ефективності капіталовкладень (Ен=0,1);
рt — розрахунковий рік;
t — рік, витрати й результати якого приводяться до
розрахункового року.
Вартісна оцінка результатів, досягнутих у розрахун
ковому періоді визначається за допомогою формули

tн — початковий рік у розрахунковому періоді;
tк — кінцевий рік у розрахунковому періоді.
Витрати ресурсів при започаткуванні нових видів
ТЕО розраховуються так:
(6),
де Вt — величина витрат всіх ресурсів у tму році;
Пt — поточні видатки при здійсненні нових видів
ТЕО в tму році без врахування амортизаційних відра
хувань;
Еt — єдиноразові витрати при впровадженні нових
видів ТЕО в tму році;
Зt — залишкова вартість основних фондів, які вибу
вають в tму році.
Як узагальнюючий показник інтенсифікації проце
су транспортноекспедиційні обслуговування в АТП
можна застосувати так званий коефіцієнт успіху Ку, що
можна визначити за формулою:
(7),
де Дтео — сума доходів АТП від організації нових
видів ТЕО;
Втео — сума витрат на таку організацію.
Величина економічного ефекту від упровадження
нових видів ТЕО буде виглядати:
(8),
де Kt — коефіцієнт успіху в поточному році;
K(t + 1) — коефіцієнт успіху в наступному році.
Величина ефекту, виражена через коефіцієнт успі
ху, буде визначати ефективність реалізації нових видів
ТЕО на автотранспортному підприємстві інтенсивними
методами.
ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті систематизовано ендогенні
(внутрішні) та екзогенні (зовнішні) загрози економічній
безпеці з урахуванням специфіки функціонування ав
тотранспортних підприємств. Висвітлено критерії і по
казники оцінки економічної безпеки, характерні саме
для автотранспортних підприємств.
Перспективами подальших наукових пошуків є дос
лідження особливостей управління економічною безпе
кою АТП, способів оцінювання економічної безпеки
АТП, вибір і обгрунтування найбільш раціональних спо
собів оцінки.
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THE NATURE AND STRUCTURE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Визначено актуальність дослідження сутності та структури економічного потенціалу підприємства. ПроJ
ведено аналіз існуючих підходів до трактування економічного потенціалу підприємства. На основі узагальJ
нення результатів дослідження економічний потенціал підприємства запропоновано визначати як певну його
спроможність, здатність сприяти задоволенню потреб суспільства, розвиватися у визначено напрямку, досяJ
гати поставлених цілей за умов максимальної ефективності, отримувати заплановані результати, підвищуваJ
ти конкурентоспроможність за рахунок сформованої у певний момент часу сукупності структурованих реJ
сурсів, які використовуються у мовах дії чинників зовнішнього середовища. Визначено, що структура економJ
ічного потенціалу підприємства є сукупністю підсистем — потенціалів і складових, взаємодія яких в певний
момент часу за дії чинників зовнішнього середовища створює умови для здатності до задоволення потреб сусJ
пільства, розвитку, досягнення поставлених цілей та отримання визначених результатів. Складовими еконоJ
мічного потенціалу підприємства визначено кадровий, виробничий, фінансовоJінвестиційний, інноваційний,
інформаційний, організаційноJуправлінський, конкурентний, маркетинговий та підприємницький потенціал.
It is determined the relevance of researching the essence and structure f economic potential of the enterprise. The
analysis of the existed approaches to the interpretation "economic potential of enterprise" have been made. On the
basis of the exaggeration of research results, the economic potential of enterprise was proposed to determine as a
certain opportunity, ability to meet the needs of society, to develop in the determined direction, to reach the set goals
in conditions of maximum efficiency, to receive planned results, to increase the competitiveness at the expense of
structured at certain time resources which are used under the influence of the external enviroment.
It is determined that the structure of an economic potential of the enterprise is a complex of subsystems — potentials
and components , the interaction of which at a certain time under the influence of external factors to create the
conditions for the ability to meet the needs of society, developing, achievement of the estimated targets and receiving
the determined results.
The components of economic potential of the enterprise were determined as staff potential, productive, financialJ
investment, innovative, information, management, competitive, marketing and business potential.

Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, структура, кадровий потенціал, фінансовоінвес
тиційний потенціал, виробничий потенціал, організаційноуправлінський потенціал, конкурентний потен
ціал.
Key words: economic potential, enterprise, structure, personnel potential, financial and investment potential,
production potential, organizational and managerial potential, competitive potential.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успішна діяльність підприємства на ринку в
значній мірі визначається його економічним потенці
алом, який характеризує склад ресурсів, можливості
суб'єкту господарювання щодо досягнення цілей у
майбутньому, певного перспективного стану тощо.
Дослідження економічного потенціалу та його струк
тури дозволить виявити напрями, активізація управ
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лінської діяльності щодо яких сприятиме подальшо
му розвитку підприємства. Проблема формування оп
тимальної структури потенціалу підприємства набу
ває особливого значення та актуальності за умов об
меженості ресурсів та ускладненого доступу до пев
них їх видів, необхідності створення умов до швидкої
адаптації підприємства до змін у зовнішньому сере
довищі.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ку матеріальних благ або
певного ефекту.
Визначення економічного потенціалу підприємства
Автор
Більшість вчених ви
Ресурсний підхід
вчають економічний по
Ступінь використання своїх ресурсів
Костирко Р.О. [11]
тенціал на рівні держави,
Балацький О.Ф. [12]
Сукупна здатність наявних економічних ресурсів забезпечити виробництво
хоча деякі науковці роз
максимально можливого обсягу корисності, відповідного потребам суспільства на
глядають економічний
певному етапі його розвитку
потенціал підприємства,
Складна економічна система функціональних відносин між елементами реального і
Савченко М.В. [13.]
потенційного рівнів розвитку підприємства, що відбиває його готовність у певний час
трактуючи його як окре
мобілізувати ресурсні можливості для досягнення поставлених цілей з максимальною
му систему, або як один
ефективністю у процесі оптимальної взаємодії з зовнішнім середовищем
з видів чи елементів
Сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, що
Калінеску Т.В.,
структури потенціалу
можуть за певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинників середовища бути спрямовані
Романовська Ю.А.,
[2—7].
на реалізацію діяльності підприємства, метою якої є задоволення нових потреб
Кирилов О.Д. [14]
В Академічному тлу
суспільства
мачному словнику еко
Цільовий підхід
номічний потенціал роз
Міра досягненням підприємством поставленої мети
Шкроміда Н.Я. [15]
глядається як сукупність
Сукупність здатностей, здібностей
економічних можливос
Реальна або ймовірна здатність підприємства виконувати цілеспрямовану роботу
Райан Б. [16]
тей держави (або об'єд
Забезпечує здатність підприємства досягати поставлені перед ним цілі,
Ковальов В.В.,
нання держав), які мо
використовуючи для цього наявні в нього матеріальні, трудові і фінансові ресурси
Волкова О.Н. [17]
жуть бути використані
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
для забезпечення всіх матеріальних потреб (виробниц
І ПУБЛІКАЦІЙ
тва, оборони, особистих потреб населення і т. ін.) [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо трак
Райзберг Б.А. розглядає економічний потенціал в
тування економічного потенціалу підприємства дозво загальному розумінні і визначає його як сукупну
лив встановити, що в науковій літературі не сформова здатність економіки країни, її галузей, підприємств, гос
но єдиного визначення цієї категорії.
подарств здійснювати виробничоекономічну діяль
Сутність економічного потенціалу наводиться в ність, випускати продукцію, товари, послуги, задоволь
словникових та енциклопедичних виданнях, в працях няти запити населення, суспільні потреби, забезпечу
Костирка Р.О., Балацького О.Ф., Савченка М.В., Кова вати розвиток виробництва і споживання. Схоже виз
льова В.В., Волкова О.Н., Романова А.П., Губано начення наводиться у словнику "Економіка: від А до Я",
вої М.Н., Петровича І. М. та інших вітчизняних та зару де "економічний потенціал" визначають як спро
біжних вчених. Економічний потенціал розглядається з можність економіки країни, галузей, підприємств
різних підходів, що визначає потребу узагальнення існу здійснювати виробничу діяльність, випускати продук
ючих понять. Також потребують узагальнення дослід цію, товари, надавати послуги, задовольняти попит на
ження щодо складових економічного потенціалу.
селення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток
виробництва та споживання [9—10].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На макрорівні "економічний потенціал" розглядають
Метою наукового дослідження є визначення сут Равйан Б., Костирко Р.О., Ковальов В.В., Волкова О.Н.,
ності та складових економічного потенціалу підприєм Балацький О.Ф., Савченко М.В. та інші. Визначення ав
ства, узагальнення підходів до його трактування, а та торів умовно можна розділити на групи. До першої з
кож формування структури економічного потенціалу них відносяться ті, що розглядають економічний потен
сучасного підприємства.
ціал з ресурсної точки зору, другі — розглядають з точ
ки зору здатностей або можливостей. Такі підходи до
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
трактування "економічного потенціалу підприємства"
ДОСЛІДЖЕННЯ
наведено в таблиці 1.
Дослідження трактування "економічного потенціа
Узагальнюючи результати досліджень економічний
лу" дозволило виявити наявність різних підходів до його потенціал підприємства нами пропонується визначати
визначення. Так, економічний потенціал досліджуєть як певну його спроможність, здатність сприяти задо
ся на макро та мікрорівнях. Згідно досліджень Носо воленню потреб суспільства, розвиватися у визначено
вої О. В. тривалий час в економічній науці підприємство напрямку, досягати поставлених цілей за умов макси
не розглядалося як суб'єкт господарювання, який чи мальної ефективності, отримувати заплановані резуль
нить певний вплив на розвиток суспільства. В працях тати, підвищувати конкурентоспроможність за рахунок
класиків, зокрема Мальтуса Т., Мілля Дж., Рікардо Д., сформованої у певний момент часу сукупності струк
Сея Ж.Б., Сміта А. увага здебільшого присвячувалась турованих ресурсів, які використовуються у мовах дії
проблемам добробуту суспільства, який залежав від ви чинників зовнішнього середовища.
робничого потенціалу нації. Щодо дослідження еконо
Отже, економічний потенціал підприємства відоб
мічного потенціалу підприємства, то вони почалися ражає здатності та можливості, які формуються у
представниками неокласичної школи економічної теорії підприємства за наявності у певний момент часу сукуп
— через пошуку шляхів оптимального розподілу ре ності ресурсів, виробничих потужностей, інших ре
сурсів, які використовує підприємство з метою максим зервів. Такі ресурси характеризуються кількісними та
ізації цільової функції. Історично першою спробою роз якісними показниками, певним складом та структурою.
робки такої функції прийнято вважати результати дос Досягнення здатностей та можливостей відбувається
ліджень А.Беррі ще у 1890 рр., який допомагав А. Мар через систему соціальноекономічних відносин, які фор
шаллу під час підготовки математичного додатку до його муються всередині підприємства та за його межами
"Принципів економічної науки" [1].
(відносини з об'єктами та факторами зовнішнього се
Активне ж використання поняття "економічний по редовища). Максимальній ефективності таких відносин
тенціал підприємства" в наукових працях економічного сприяє структурнофункціональна складова, організа
спрямування мало місце починаючи з 70—80х років XX ційна структура підприємства, структура управління,
ст., коли завдання нарощування темпів і обсягів вироб система розподілу функціональних обов'язків, удоско
ництва стали пріоритетними для підприємств. У працях налення яких потенційно спрямоване на розвиток
більшості дослідників того часу економічний потенціал підприємства в майбутньому. Динамічність економічно
підприємства визначався з точки зору його можливос го потенціалу підприємства формує необхідність управ
тей максимізувати виробничу функцію у вигляді випус ління ним, забезпечення його інноваційності, гнучкості
Таблиця 1. Визначення поняття "економічного потенціалу підприємства"
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пишинРашкевич Л. М. та інші. Проте Ро
манов А.П., Губанова М.Н. акцентують
увагу на те, що економічний потенціал
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
підприємства також включає здатності
робітника, колективу, підприємства, сус
пільства в цілому до ефективного вико
Соціально-культурна складова
Інноваційна складова
ристання наявних засобів та ресурсів. Та
Екологічна складова
кож вони зазначають, що в структуру
Виробничо-комерційна складова
входять виробничотехнологічні та еко
С номічні зв'язки. В узагальненому вигляді
Маркетингова складова
Стратегічні
орієнтири
З
Е за структурою, проте не за змістом, за
О
Р значені автори склад економічного потен
ціалу підприємства включає матеріальну,
В
Е людську, фінансову, інформаційну та ко
Н
Д мерційну складові.
Інформаційний
Кадровий
Фінансово-інвестиВиробничий
потенціал
Скоробогата Л.В. у своїх працях заз
потенціал
потенціал
ційний потенціал
І
О
начає, що економічний потенціал включає
Ш
В чотири основні складові потенціали —
Інтелектуальний потенціал
Технічний потенціал
Н
И кадровий, виробничий, фінансовий та
Е
Щ інформаційний. Проте, на нашу думку,
Освітній потенціал
Технологічний потенціал
Е такий підхід до структури економічного
потенціалу підприємства не відображає у
Особистісний потенціал
Ресурсний потенціал
повній мірі елементи його елементи та по
требує розширення.
Петрович І.М. і ПрокопишинРашке
МаркетинговоКонкуПідприємОрганізаційноІнновавич Л.М. подають складові економічного
збутовий
рентний
ницький
управлінський
ційний
потенціалу підприємства в більш розгор
потенціал
потенціал
потенціал
потенціал
потенціал
нутому вигляді та включають до їх пере
ліку такі потенціали: інформаційний,
фінансовоінвестиційний, інноваційний,
виробничий (включає природноресурс
Рис. 1. Структура економічного потенціалу підприємства
ний, технологічний та технічний), потен
ціал відтворення, кадровий, науковотех
Джерело: узагальнено та доповнено автором.
нічний, маркетинговологістичний, а та
та адаптивності до змінюваних умов зовнішнього се кож організаційноуправлінський потенціал, який скла
редовища.
дається з потенціалів організаційної структури управ
Економічний потенціал підприємства виступає од ління й управлінського [19].
нією з основних його властивостей, яка формує підгрун
Заслуговує на увагу уточнення Лапіна Є.В., який
тя для цілеорієнтованого довгострокового функціону зазначає, що економічний потенціал характеризується
вання, розвитку в напрямі досягнення стратегічних ор соціальною, виробничоекономічною та екологічною
ієнтирів на основі використання наявних ресурсів.
складовими [6].
Економічний потенціал підприємства як складна
Узагальнюючи дослідження щодо складових еконо
категорія складається з певних елементів. Досліджен мічного потенціалу підприємства нами пропонується
ня питання складових економічного потенціалу наступна його структура, основні елементи якої зобра
підприємства дозволило встановити, що у науковій жено на рисунку 1.
літературі не сформовано єдиного такого переліку еле
ментів.
Краснокутська Н.С. правомірно зазначає, що
ВИСНОВКИ
структура економічного потенціалу підприємств
Ек о н о мі чн ий по тен ці ал пі дпр иє мст ва є
різних галузей та масштабів діяльності не є одноковою, спроможністю, здатністю сприяти задоволенню
проте можна сформувати базовий набір елементів, потреб суспільства, розвиватися у визначено на
який є обов'язковим для діяльності підприємств різних прямку, досягати поставлених цілей за умов макси
сфер. Антоян Р.Е. та Ястребінський М.А. у своїх пра мальної ефективності, отримувати заплановані ре
цях зазначають, що основні елементи економічного по зультати, підвищувати конкурентоспроможність за
тенціалу підприємства поділяються на матеріальні, рахунок сформованої у певний момент часу сукуп
фінансові, трудові та природні ресурси. До матеріаль ності структурованих ресурсів, які використову
них ресурсів автори відносяться засоби виробництва: ються у мовах дії чинників зовнішнього середови
засоби праці і предмети праці; до фінансових ресурсів ща. Економічний потенціал підприємства відобра
відносяться власні і позикові кошти; трудові ресурси жає здатності та можливості, які формуються у
представляють собою персоналом підприємства. Еко підприємства за наявності у певний момент часу су
номічний потенціал підприємства включає в себе май купності ресурсів, виробничих потужностей, інших
но, технологію, персонал, внутрішні та зовнішні зв'яз резервів.
ки та відносини, в т.ч. господарські, наукові, юридичні
Структура економічного потенціалу підприємства
та інші, а також методи і способи ведення господар представляє собою сукупність підсистем: потенціалів
ства. Особливістю підходу цих авторів є те, що вони і складових, сукупність та взаємодія яких в певний мо
вбачають за необхідне також враховувати форму влас мент часу за дії чинників зовнішнього середовища
ності (державну, акціонерну та ін.) або форму володі створює умови для здатності до задоволення потреб
ння нею (орендна). На наш погляд такий підхід є доц суспільства, розвитку, досягнення поставлених цілей
ільним, бо вони впливають на систему взаємовідновин, та отримання визначених результатів. Складовими
величину витрат, а отже, на результати діяльності економічного потенціалу підприємства є кадровий,
підприємства загалом [18].
виробничий, фінансовоінвестиційний, інноваційний,
До складу економічного потенціалу підприємства інформаційний, організаційноуправлінський, конку
включають матеріальні і нематеріальні засоби також рентний, маркетинговий та підприємницький потен
Романов А.П., Губанова М.Н., Петрович И. М., Проко ціал.
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SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF INTELLIGENT GROWTH IN TOURISM AND HOSPITALITY
SERVICE

У публікації розглядається "соціальний капітал" як сучасне поняття, яке впливає на бізнесJпроцеси
та інтелектуалізацію підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей
соціального капіталу в туризмі та індустрії гостинності охопило значну кількість теоретичних та методоJ
логічноJпрактичних підходів останнього часу. Кожна проаналізована праця має суттєву значущість щодо
розкриття досліджуваного поняття. Соціальний капітал, сфокусований на розвитку людських ресурсів,
є важливим джерелом зростання економічної ефективності підприємства. Запропоновано модель соціJ
ального капіталу підприємства. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів
управління та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності.
This paper discusses "social capital" as a modern concept that influences business processes and intelligent
growth of the enterprises of tourism and hospitality service. The research into features of social capital in tourism
and hospitality service has produced a plethora of proposed methods and theories over the last years. Each
article contributes important insights into the understanding of the social capital. Social investments, mainly
focused on the human resources development, are a significant source of economic prosperity of the enterprise.
The model of the social capital of the enterprise is proposed. Findings are used to support existing managerial
policies for better management practices of the enterprises of tourism and hospitality service.

Ключові слова: соціальний капітал, інтелектуальний капітал, туризм, індустрія гостинності.
Keywords: social capital, intellectual capital, tourism, hospitality service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема інноваційного розвитку сфери туризму
не може бути вирішена адекватно без застосування су
часного метаекономічного дискурсу, зокрема і теорії
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соціального капіталу. У стратегічному відношенні кон
вертація соціального капіталу сьогодні являє собою
адаптацію традиційного господарського досвіду до
умов нового інноваційно орієнтованого зростання. Не
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Рис. 1. Кількість туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України у 2001—2016 роках
Джерело: за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату [7].

достатність традиційних підходів до вирішення пробле
ми підвищення ефективності та конкурентоспромож
ності підприємств сфери послуг в Україні за сучасних
умов, обумовила необхідність вивчення нових ресурсів
— інтелектуального та соціального капіталу підприє
мства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Перші теоретичні розробки стосовно поняття соці
альний капітал знаходимо у працях Ф. Тенніса, Е. Дюр
кгєйма та М. Вебера. Аналіз соціального капіталу як ви
окремлюваного соціального феномену став можливим
з появою теорії соціального обміну та аналізу соціаль
них мереж. Надалі категорія соціального капіталу
отримала більш глибоку концептуалізацію у працях
М. Пелдам, М. Шифф, Ф. Фукуями, Дж. Коулмана, Р. Пат
нема, Г. Беккера, П. Бурдьє, М. ТуганБарановськлшл
та багатьох інших. Питанню неформальних стосунків в
організаціях, феномену командної роботи та соціаль
ного партнерства присвячено праці Дж. Доннелі, М. Ар
мстронг, Дж. В. Н'юстромі, К. Девіс, С.Ю. Алашеєва,
С.Ю. Барсукова, Н.Ю. Булохова, І.В. Макарова, Г. Штей
бок та інших. Власне проведений огляд літератури з оз
наченого питання засвідчує високу ступінь висвітлення

соціальних, економічних та методологічних аспектів
соціального капіталу загалом, його функцій, досліджені
детально питання формування та значення соціального
капіталу на макроструктурному рівні. Проте відкритим
залишається питання вивчення соціального капіталу
підприємст. А.Л. Баланда та В.І. Надрага звертають та
кож увагу на малодослідженність соціального капіталу
на рівні підприємства, особливо з питань економічного
підходу до цієї проблеми [1].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Наше дослідження передбачає вирішення таких
завдань: систематизація основних підходів та критич
ний аналіз поглядів на структуру соціального капіта
лу підприємства сучасними економістами; досліджен
ня організаційноекономічного змісту соціального ка
піталу підприємств туризму та індустрії гостинності;
розробка власної моделі взаємозв'язку соціального
та інших видів капіталу підприємств даної сфери по
слуг.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Особливістю роботи туристичної сфери та індустрії
гостинності є перманентна необхідність у кооперації
між суб'єктами цієї господарської діяльності з метою

Таблиця 1. Підходи до структурування соціального капіталу підприємства

А.Л. Баланда,
В.І. Надрага
Л.В. Діденко
М.В. Рябінчук
О.А. Грішнова
І.І. Нафус
І.Ю. Кочума

Структурування
соціального капіталу
два типи соціального капіталу: норми,
правила поведінки загальноустановчі та
локальні групові норми і правила
основні форми: структурний і
когнітивний капітали
мікро-, мезо-, макрорівні
мікро-, мезо- та макрорівень
визначено складові соціального капіталу
на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях
рівень організації та макрорівень

Ю.В. Карпенко
М.Д. Лесечко,
О.Г. Сидорчук
М. Мак-Ірлей

макро-, мезо- та мікропідхід
мікро- та мезорівень

М. Братніцкий,
Я. Стрижина

рівень підприємства

О.М. Собко

рівень підприємства

рівень підприємства

www.economy.in.ua

Структурування соціального капіталу
на мезорівні
макро- та мікрорівні; мікрорівень: когнітивний та
структурний соціальний капітал, макрорівень
представляє інституційний контекст

може розглядатись з індивідуальної і колективної
перспектив
система соціальних відносин на
внутрішньооргінізаційному, міжорганізаційному й
о рганізаційно-інституціональному рівні
внутрішньооргінізаційному, міжорганізаційному й
організаційно-інституціональному рівнях

складові соціального капіталу підприємства:
інтрасоціальний та інтерсоціальний капітал
складові соціального капіталу підприємства:
структурний та пізнавальний капітали, а також
вимір міжлюдських відносин
складовий елемент інтелектуального капіталу
підприємства — соціальний інтелектуальний
капітал
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задоволення все зростаючих потреб та бажань туристів.
Результатом такої кооперації є поява нового туристич
ного продукту (комплексного пакету рекреаційних по
слуг), відтак сам розвиток даної сфери господарства на
сьогодні передбачає відхід від традиційного та перехід
на соціалізований шлях розвитку. Загалом, продовж
ХХІ ст. ця галузь економіки України має позитивну ди
наміку — кількість туристів, які отримали послуги суб
'єктами туристичної діяльності України за 2001—2016
роки збільшилася у 1,2 раза, зокрема, порівняно з най
нижчими показниками кризового періоду у 2005 році —
збільшилась станом на 2016 р. на 1,4%, але з найкращи
ми даними досліджуваного періоду — 2013 роком, є мен
шою на 1,3% (рис. 1). Згідно з даними держстатуправл
іння України, загальна кількість суб'єктів туристичної
діяльності у 2015 р. становила 3182, серед них юридичні
особи нараховували 1785 суб'єктів туристичної діяль
ності (56%), фізичні особипідприємці складали відпов
ідно — 1397 (44%). У 2016 році за вищеозначиними по
казниками загальна кількість суб'єктів туристичної
діяльності складала — 3506, юридичні особи — 1838
(52%), фізичні особипідприємці 1668 (48%), відповід
но кількість перших зменшилася на 4%.
Згідно з результатами дослідження рівня довіри спо
живачів до галузей промисловості в Україні, які прово
дились компанією Noblet Media CIS у 2009 та 2010 рр.,
рівень довіри клієнтів галузі розваг та шоубізнесу ста
новив 43% у 2009 р., та відповідно — 40% у 2010 р. [5].
Згідно з запропонованим Ю.В. Дем'яненко групування
підприємств сфери послуг за кількісним показником
рівня соціального капіталу підприємства — SCt та ха
рактеристикою груп підприємств сфери послуг залеж
но від рівня соціального капіталу [5], частина турфірм
віднесено до групи підприємств з середнім рівнем соц
іального капіталу, для яких, згідно з розробкою Ю.В.
Дем'яненко, необхідним є проведення заходів зі
збільшення рівня соціального капіталу. Станом на 2017
р. згідно з моніторингом кадрового забезпечення дина
мічної структури інтелектуального капіталу підпри
ємств сфери туризму у 2015—2017 рр., дозволимо зро
бити такі висновки — виявлена тенденція до покращен
ня інтелектуальної складової підприємств галузі туриз
му за рахунок зниження вікового складу співробітників
та підвищення їх кваліфікації (зростає частка праців
ників, які мають вищу та середню спеціальну туристич
ну освіту до загального складу персоналу підприємств
сфери туризму) [7]. Відповідно, підвищується людський
та соціальний капітали підприємства за рахунок акуму
ляції знань та досвіду працівників вищої кваліфікації та
спеціалістів.
Згідно з класифікацією М. Вулкок підприємства вхо
дять до сфер, в яких доцільно застосовувати концепцію
соціального капіталу [4, с. 24]. Проте трактування соці
ального капіталу підприємств не є одностайним (табли
ця 1).
Значення соціального капіталу в економічній сис
темі, згідно І.Ю. Кочуми, визначається тим, що він доз
воляє найбільш ефективно використовувати інші види
капіталу, є каталізатором інших форм капіталу та по
ліпшує їх формування [13]. У праці М.М. Бойко зазна
чається, що соціальний капітал виступає механізмом
застосування та активізації інтелектуального та людсь
кого капіталу організації [2]. Як зазначають А.Р. Дунсь
ка та Г.П. Жалдак, соціальний капітал колективу є до
датковим ресурсом, який може бути вирішальним чин
ником в процесі створення та дифузії знань, як безпо
середньо, так і опосередковано, збільшуючи ефек
тивність інших технологічних факторів, але найбільше
— ефективність залучення людського капіталу (по
ліпшення якості робочої сили, підвищення продуктив
ності праці, активізація інноваційної діяльності та
зниження трансакційних витрат) [9]. Ю.В. Дем'яненко
зазначає, що функція соціального капіталу полягає в
тому, що він повинен зменшувати витрати, пов'язані з
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формальними механізмами координації (контракти, до
говори та ін.) [5]. А.Л. Баланда та В.І. Надрага вважа
ють, що саме соціальний капітал визначає трансакційні
витрати, під якими науковці розуміють витрати пов'я
зані з координацією економічної діяльності, а також
зазначають, що всі елементи соціального капіталу
(зв'язки, норми, правила, довіра і т.д.) стають соціаль
ним капіталом лише за умови їх цілеспрямованого ви
користання задля досягнення визначеної мети [1]. Л.Г.
Смоляр та А.А. Холімон вказують на таку важливість
соціального капіталу організації як підвищення іннова
ційності компанії, інтенсивності та швидкості навчання
її співробітників, скорочення часу на пошук і обмін
інформацією, швидкість реагування на запити спожи
вачів, зменшення часу на підготовку контрактів [16]. О.В.
Степанова вважає, що соціальний капітал підприємства
— це цінність, яка створюється підприємством через
соціальні відносини як всередині підприємства, так і
ззовні [19]. А.Л. Баланда та В.І. Надрага до соціального
капіталу різного рівня та виду відносять: цінності, пе
реконання, поведінку, соціальні норми певної соціогру
пи, горизонтальні організації та мережі з колегіальним
і відкритим процесом прийняття рішень, звітністю кер
івників і практикою їх взаємної відповідальності; а та
кож виокремлюють два типи соціального капіталу: нор
ми, правила поведінки загальноустановчі та локальні
групові норми і правила у виді персоніфікованої довіри
та особистих зв'язків суб'єкта господарювання [1, с. 38—
39]. М.В. Рябінчук структурні елементи соціального ка
піталу визначено як мережі, а змістові — як соціальні
норми, цінності та довіра [15]. О.В. Степанова до ком
понентів соціального капіталу відносить фірмовий знак,
позитивну репутацію, майбутні ринкові умови [19, с.
211]. Згідно з класифікацією Г.К. Волчкової, нами розг
лядаються властивості сформованого соціального кап
італу розвинутої складової, до якої дослідниця зокре
ма відносить: корпоративні якості (здатність працюва
ти командно), орієнтованість на нові знання, комуніка
тивні здібності, дотримання моральних норм і правил
поведінки, набуті компетенції [3]. О.І. Демянчук також
розглядає соціальний капітал підприємства як су
купність мережі соціальних зв'язків, включаючи ще
норми взаємності та довіри, навички колективної дії,
соціальні цінності [6]. За Л.В. Діденко, головними ком
понентами структури соціального капіталу є соціальні
мережі, загальні норми, цінності, переконання та уста
новка (и) до дії; основними формами соціального кап
італу є структурний і когнітивний капітали [8].
За І.Ю Кочумою, соціальний капітал організації
підвищує ефективність її діяльності, шляхом, мобілізації
внутрішніх та зовнішніх ресурсів організації, роблячи
їх доступними завдяки діловим та особистісним мере
жам окремих членів колективу. Без соціального капіта
лу, налагоджених зв'язків компанії з ближнім і дальнім
середовищем ці ресурси залишилися б незадіяні або за
діяні не повністю [13]. О.А. Грішнова вважає, що соці
альний капітал полегшує формування та сприяє більш
ефективній реалізації людського та інтелектуального
капіталів. Наявність соціального капіталу полегшує
індивіду, групі та організації доступ до нових знань і
навичок; і навпаки — обмежений доступ до соціальних
зв'язків, соціальна ізоляція або замкнутість окремих
індивідів чи груп можуть перешкоджати створенню й
використанню ними людського капіталу [4]. Як зазна
чає О.М. Кожемякіна, сутнісно соціальний капітал
відображає переважно організаційний, структурний
компонент соціальної взаємодії [12]. За О.М. Собко,
соціальний капітал підприємства визначається як потен
ційна здатність публічної та локальної його домінант
сприяти створенню доданої вартості. Соціальний інте
лектуальний капітал є значно ширше поняття, ніж су
купність колективних знань, а також здатен впливати
на формування як людського, так і інших елементів інте
лектуального капіталу підприємства [17].
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Рис. 2. Модель взаємодії соціального та клієнтського капіталів підприємства
Примітка: — сфера соціального капіталу підприємства; == сфера клієнтського капіталу підприємства; → взаємодія капіталів
підприємства; ⇒ рух від І—ІІ до ІІІ стадії;
І—ІІ етап початкової взаємодії; ІІІ стадія кооперації, інтеграції та взаємної ефективної структуризації соціального та клієнтського
капіталів підприємства для вирішення певного завдання.
Джерело: авторська розробка.

Таким чином, вчені одностайні в тому, що найвираз
ніший ефект прояву соціального капіталу відмічається
на людський, клієнтський та структурноорганізаційний
капітали підприємства; соціальний капітал є каталіза
тором формування та ефективного використання інших
видів капіталу.
Важливим залишається і питання місця соціаль
ного капіталу в системі нематеріальних активів
підприємства. Одна група науковців виокремлює
соціальний капітал як рівноправний серед інших
видів капіталу підприємства. Серед прихильників
даного підходу можна вказати прізвища Л.В. Швець,
І.Ю. Кочуми, О.М. Кожем'якіна, які аналізують ок
ремо соціальний та людський капітали [12; 13; 20].
А.Л. Баланда та В.І. Надрага також вважають, що
соціальний та людський капітали підприємства —
різні види капіталу, оскільки працівник підприємства
не може персонально володіти соціальним капіта
лом, проте здібності, навички, талант є персоніфі
кованими [1, с. 38]. О.В. Степанова виокремлює
людський та соціальний капітали підприємства,
включаючи до першого знання, навички, мотивацію,
здібності і т.д., між тим, при визначенні соціальної
ренти підприємства зауважує, що така отримується
від використання соціального капіталу підприємства
та сукупності специфічного людського капіталу [19,
с. 209, 211]. Професор О.А. Грішнова вважає, що
соціальний капітал не слід ототожнювати з людсь
ким та інтелектуальним капіталами або будьяким
іншим видом нематеріальних активів [4]. Ю.В. Кар
пенко також виділяє мікро мезо та макрорівні соц
іального капіталу, зокрема мезорівень — рівень ко
лективів та спільнот [11].
Інша група економістів не виділяють соціальний ка
пітал у структурі нематеріальних активів підприємства.
Наприклад, С.О. Заїка, О.В. Грідін до складових інте
лектуального капіталу підприємств відносять структур
ний, клієнтський та людський капітали, проте останній
включає моральні цінності, культуру праці, а клієнт
ський капітал — ділову репутацію, бренд та ділове спів
робітництво; структурний капітал підприємства по
діляється на інтелектуальну власність та систему управ
ління знаннями, остання включає корпоративну куль
туру та філософію управління [10]. Вищеозначені скла
дові нематеріальних видів капіталів підприємства до
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слідниками першої групи віднесені до поняття соціаль
ного капіталу.
Наступна група економісті вважає соціальний ка
пітал складовою інтелектуального капіталу підприєм
ства. Так доктор М.О. Собко виділяє соціальний
інтелектуальний капітал підприємства; М. МакІрлей,
М. Братніцкий та Я. Стрижина виокремлюючи соціаль
ний капітал підприємства його структурують та аналі
зують [17].
Відсутня на сьогодні єдність щодо визначення
рівнів соціального капіталу підприємств, а також
єдиних складових елементів соціального капіталу
підприємства. На рівні організації, на думку І.Ю. Ко
чуми, соціальний капітал можна визначити як нема
теріальний актив, який створюється організацією че
рез систему соціальних відносин на внутрішньоор
ганізаційному, міжорганізаційному та організацій
ноінституціональному рівнях та здійснює синерге
тичний вплив на результати її діяльності завдяки
здатності мобілізувати ресурси та знижувати витра
ти.
За І.І. Нaфус, структурна основа соціального ка
піталу формується мережею соціальних зв'язків та
приналежністю до певного соціального кола (член
ство в групі), тоді як інституційна структура базуєть
ся на довірчих відносинах між агентами соціальної
взаємодії та вимірюється взаємним виконанням взя
тих зобов'язань; на мезорівні (відповідає рівню
підприємств) формування та нагромадження соціаль
ного капіталу забезпечується системою соціальних
відносин на внутрішньоорганізаційному, міжоргані
заційному та організаційноінституційному рівнях
[14]. За М.М. Бойко, формування соціального капіта
лу організації — це процес двоєдиний, який включає
формування індивідуального соціального капіталу та
організаційного соціального капіталу. А.Л. Баланда
та В.І. Надрага вважають, що соціальний капітал
підприємства формується на двох рівнях: мікро
(представлений когнітивним та структурним капіта
лами) та макрорівнях (включає інституційний кон
текст), що власне, на нашу дімку, відповідає внут
рішній та зовнішній формам існуючих стосунків
підприємства; основою, соціального капіталу висту
пає організаційний капітал підприємства, причому
соціальний капітал виступає надбудовою над органі
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заційним капіталом. За М.В. Рябінчук, соціальний ка
пітал діє на різних рівнях соціальної організації
(мікро, мезо, макро) і може розглядатись з індиві
дуальної і колективної перспектив. Авторська модель
соціального інтелектуального капіталу підприємства
доктора О.М. Собко на різних рівнях включає соціаль
ну, індивідуальну та колективну домінанти, а також
публічний соціальний інтелектуальний капітал та ло
кальний соціальний інтелектуальний капітал підприє
мства. Згідно з моделлю інтелектуального капіталу
підприємства М. Братніцкого та Я. Стрижини, скла
довими соціального капіталу підприємства виступа
ють: структурний та пізнавальний капітали, а також
вимір міжлюдських відносин [17, с. 70]. В моделі М.
МакІрлея, така складова соціального капіталу
підприємства як інтрасоціальний капітал (представ
лений его та соціоцентричними капіталами) формує
внутрішній соціальний капітал підприємства, інтер
соціальний капітал включає клієнтський та партнерсь
кий капітали підприємства [17, с. 71]. Вищеозначене
власне доводить правильність наших міркувань щодо
спорідненості та тісному взаємовпливу соціального та
клієнтського капіталів підприємства. Нами пропо
нується модель взаємозв'язку соціального, людсько
го та клієнтського капіталів на рисунку 2.
Сучасна сфера туризму та індустрії гостинності ха
рактеризується доволі складною та специфічною струк
турою соціальних зв'язків, які активно задіяні на всіх
виробничих етапах суб'єктів господарської діяльності,
і власне вибудовують соціальний капітал підприємств
цієї галузі. Між тим, зв'язки, сформовані у складі со
ціального капіталу не завершуються в такому (етап І), а
продовжуються — трансформуються та накопичують
ся, збагачуючи складову іншого виду капіталу, наприк
лад, клієнтського (етап ІІ). Наслідком такого взаємоп
роникнення окремих елементів соціального та клієнт
ського капіталів є не лише їх обопільне збагачення, але
і підвищення рівня взаємної інтеграції (етап ІІІ), що
проявляється у відмічених науковцями та економіста
ми більш ефективній координації діяльності підприєм
ства, злагодженій роботі та зменшенні трансакційних
витрат.
Ми погоджуємося з думкою Бойко, що специфі
ка сфери туризму полягає у важливості соціального
капіталу у формі зв'язків різних форм та інтенсив
ності, які забезпечують можливість реалізації ство
рених фірмою пакетів чи окремих туристичних по
слуг; при цьому неформальні зв'язки мають не менш
важливе значення, ніж формальні, оскільки позиці
онують звернення до конкретного клієнта і забезпе
чують персоніфікацію роботи з клієнтами на яку
власне останні і очікують [2]. Така модель доводить,
що такі набутки соціального капіталу як позитивна
репутація фірми, персоналу та керівництва, менед
жерів з продажу турпослуг та турпакетів і довіра до
них збоку потенційних клієнтів, власне самої про
дукції туристичного підприємства, а також імідж ос
таннього як соціально відповідальної організації
тощо, формує позитивний вибір споживача на ко
ристь саме конкретної турфірми, що власне є фак
тором збагачення клієнтської бази підприємства
(клієнтського капіталу). Таким чином, всі існуючі
форми та рі вні со ці ально го капі талу в межах
підприємства є взаємопроникаючими, а також таки
ми, що виходять за межі фірми, формуючи загаль
ний бізнесовий капітал [2].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
На сьогодні напрацьовано певний матеріал з питан
ня виокремлення та аналізу соціального капіталу як са
мостійного виду капіталу підприємств та організацій.
Наукова проблематика дослідження соціально
го капіталу зводиться до то, що без аналізу такого
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на мезоекономічному рівні не можливо розробити
функціонування сучасних підприємств як цілісних
виробничих систем. Специфічна для постіндустріад
бного типу суспільства тенденція структурного пол
іцентризму та мереживізації актуальна для сфери ту
ризму, яка дуже чутлива до нових неформальних ко
мунікацій, які базуються на соціальному капіталі.
Нами соціальний капітал розглядається як економі
чний різновид капіталу, який накопичується та фор
мується соціогрупою (поза людей існувати не може)
через зв'язки, співпрацю з метою досягнення певної
економічної мети; соціальний капітал здатен упоряд
ковувати економічні стосунки, формуючи певний
простір як на ринку, так і в межах самого підприєм
ства. Інтелектуалізація сфери туризму та індустрії
гостинності опиратиметься на потенціал довгостро
кових партнерських відносин, які склалися у цій
сфері та які визначали і визначають тривалий час її
конфігурацію як певного інституційного середови
ща. Питання еволюційного шляху модернізації даної
сфери обумовлять напрями подальших досліджень з
проблем креації та розподілу потоків соціального
капіталу.
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Статтю присвячено актуальним питанням розвитку сільських територій Херсонської області. Вивчено вплив
демографічних та соціальних чинників на розвиток сільських територій. Доведено, що в Херсонській області спосJ
терігається негативна демографічна тенденція, яка впливає на формування людського капіталу.
Визначено основні прояви, які характеризують сучасні демографічні проблеми розвитку сільських територій
Херсонської області. Зокрема скорочення чисельності населення через перевищення рівня смертності над рівнем
народжуваності та міграцію сільського населення у пошуках заробітку; низький рівень доходів і життя сільського
населення через неефективність сільськогосподарських формувань, дрібнотоварність особистих селянських госJ
подарств, недосконалість земельних відносин, низький рівень пенсійного і соціального забезпечення; непривабJ
ливість життя на селі через незадовільний стан соціального, побутового та інфраструктурного забезпечення;
відсутність шкільних та дошкільних закладів, занедбаний стан соціальних об'єктів та осередків культурного розJ
витку села; відсутність комплексних, ефективних програм розвитку сільських територій. Наведено пропозиції щодо
покращення соціальноJдемографічної ситуації в Україні.
The article is devoted to the actual issues of development of rural areas in Kherson region. The influence of demographic
and social factors on the development of rural areas is studied. It is proved that there is a negative demographic trend that
affects the formation of human capital in Kherson region.
The basic manifestations, which characterize the modern demographic problems of development of rural areas in Kherson
region, are determined. In particular, decrease in population due to the excess of the mortality rate above the birth rate and
migration of the rural population in search of earnings; low income and life level of the rural population due to ineffectiveness
of agricultural formations, cottage industry, imperfect land relations, low level of pension and social security; unattractive
rural way of life due to unsatisfactory social, domestic and infrastructure provision; absence of school and preschool
institutions, neglected state of social objects and centers of cultural development of the village; lack of integrated, effective
programs of rural development. The proposals on improving the social and demographic situation in the region are presented.
Ключові слова: демографічна ситуація, сільське населення, приріст (скорочення) населення, рівень доходів,
сільські території.
Key words: demographic situation, rural population, increase (decrease) in population, income level, rural areas.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У світлі активізації європейського вектору розвитку
економіки України особливої актуальності набуває впро
вадження європейського досвіду розвитку сільських тери
торій. На сучасному етапі основною проблемою розвитку
сільських територій Півдня України є скорочення сільських
населених пунктів та старіння населення.
У процесі реалізації аграрної політики і проведення аг
рарних реформ в Україні розвитку сільських територій при
ділялась неналежна увага з боку держави. На сучасному
етапі створюється система економічних взаємовідносин між
державою і сільськими громадами, потребує подальшого
удосконалення організаційноекономічний механізм мате
ріальнотехнічного забезпечення розвитку села на основі
ділової активності малого і середнього бізнесу, що призве
де до підвищення рівня життя сільського населення.

ох вітчизняних і зарубіжних вчених. Різні аспекти демографі
чної складової розвитку сільських територій досліджували такі
вчені, як Ю.Е. Губені, В.С. Дієсперов, Т.Г. Дудар, М.Й. Малік,
Х.М. Притула та багато інших [1—4]. Однак попри значне коло
наукових досліджень з окресленої проблематики регіональні
демографічні проблеми розвитку сільських територій Півдня
України вивчені недостатньо. Проблема актуальна і займає
чільне місце у сучасній політиці держави та економічній науці.
Цим зумовлена необхідність поглибленого вивчення зазначе
ної проблематики та актуальність проведеного дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою дослідження є визначення впливу де
мографічної ситуації на розвиток сільських територій Хер
сонської області.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Демографічна проблема сільських територій — це су
Питання сталого розвитку сільських територій та демо
графічних проблем села було предметом дослідження багать купність соціальнодемографічних проблем села, які впли
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вають на розвиток сусп
Таблиця 1. Динаміка показників сільського населення Херсонської області
ільства в цілому. Най
Роки
2016 р. у %
важливіші проблеми на
Показники
до 1991 р.
1991
1996
2001
2006
2011
2014
2015
2016
родонаселення сільських
480,5 487,5
471,2 445,0 422,8 416,3
414,4 411,9 68,6
територій загрожують Наявне населення, тис. осіб
негативними наслідками у % до всього населення
38,2
38,7
39,6
39,5
38,9
38,8
38,8
38,8
14,3
для держави: стрімке Природний приріст (скорочення) 870
-1882 -2893 -3565 -1369 -1135 -1060 -1927 х
скорочення сільського населення, осіб
населення або демограф Загальні коефіцієнти природного 1,8
-3,9
-6,1
-7,9
-3,2
-2,8
-2,5
-4,7
х
ічний спад, загроза депо приросту (скорочення) населення
пуляції, демографічна
Джерело: [6].
криза, особливо у відда
4. Критичною демографічною ситуацією: природне ско
лених від міст населених пунктах. До демографічних про
блем сільських територій слід віднести також стихійну внут рочення є вищим за його середнє значення в країні; частка
рішню й зовнішню міграцію населення з метою пошуку ро сільського населення, старшого за працездатний вік є ви
боти і вищої заробітної плати, високий рівень безробіття та щою від середнього в регіоні; показник демографічного на
вантаження старшого за працездатний вік є вищим від се
низький рівень доходів сільського населення.
Площа Херсонської області становить 28,5 тис. кв. км, реднього в регіоні [1].
Населення є системоутворюючим елементом сільських те
що складає 4,7% території України. За адміністративноте
риторіальним поділом вона включає 18 районів, 4 міста об риторій. Дослідження показників динаміки сільського населен
ласного значення, 5 міст районного значення. Загальний ня Херсонської області проведене на основі показників кількості
склад місцевих рад наступний: 18 — районних, 215 — наявного населення, природного приросту (скорочення насе
сільських, 27 — селищних, 4 — міських міст обласного зна лення) та загальних коефіцієнтів природного приросту (скоро
чення, 5 — міських міст районного значення, 3 — районні у чення) населення. У Херсонській області демографічна ситуа
ція на селі ускладнюється, оскільки постійно скорочується
містах.
Чисельність наявного населення області станом на кі кількість наявного сільського населення (табл. 1).
Наявне населення — це населення, яке на момент пере
нець 2016 р. складала 1056,65 тис. осіб, протягом січня — лис
топада 2016 р. вона зменшилась на 5,7 тис. осіб. Зменшення пису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово
чисельності населення області відбулося як за рахунок проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці
природного скорочення на 5 тис. осіб, так і міграційного проживання не більше, ніж 12 місяців). Станом на 1 січня
на 0,7 тис. осіб. На території області мешкають 82% ук 2016 р. у сільській місцевості Херсонської області прожива
раїнців, 14,1% — росіян, 0,7% — білорусів, 0,5% — татарів, ло 411,9 тис. осіб , що становить 38,8 % від загальної кількості
0,4% — вірменів, 0,4% — молдован, 0,3% — турків, 0,2% — населення. За період з 1991 по 2016 рр. сільське населення об
ласті скоротилося на 68,6 тис. осіб або на 14,3% через переви
кримських татарів, 1,4% — інші національності.
У кожному регіоні сільські території розвиваються по щення рівня смертності над рівнем народжуваності та через
різному. Зовнішніми чинниками, які позитивно впливають на міграцію сільського населення до міст та інших регіонів.
Природний приріст (скорочення) населення — це різни
розвиток села є наближеність до міст і промислових центрів,
наявність ринків збуту сільськогосподарської продукції, роз ця між кількістю народжених та кількістю померлих. Так, у
ташування центрів туристичнорекреаційного розвитку. До 2016 р. у сільській місцевості кількість народжених була
внутрішніх факторів, на нашу думку, слід віднести сукупні 4386 осіб, а померлих 6313 осіб, відповідно природне ско
ресурси господарств населення (у тому числі і земельні), де рочення складало 1927 осіб.
У 1991 р. в області приріст сільського населення був
мографічний потенціал та вікову структуру населення, роз
виток малого і середнього бізнесу на селі та надходження 870 осіб, а починаючи з 1996 р. відбувається щорічне скоро
чення сільського населення. Найбільше скорочення чисель
податків від їх діяльності до місцевих громад.
Досліджувані сільські території Херсонської області ності відбулося у 2006 р. — 3565 осіб.
характеризуються:
Загальні коефіцієнти народжуваності і смертності — це
— особливими природними та кліматичними умовами, відношення відповідно кількості народжених (живими) і
які впливають на виробництво і умови життя населення;
кількості померлих протягом календарного року до се
— значними рекреаційними ресурсами, які забезпечу редньорічної кількості наявного населення в розрахунку на
ються зонами відпочинку на берегах Чорного і Азовського 1000 осіб наявного населення.
морів;
Загальні коефіцієнти природного приросту (скорочен
— можливостями розвитку зовнішньої торгівлі на ос ня) населення визначаються аналогічно і свідчать, що най
нові оптових ринків садівничої та овочебаштанної про вищий рівень скорочення сільського населення області був
дукції.
у 2006 р. — на 7,9 %. У 2016 р. коефіцієнт теж досить висо
Детальне дослідження сільських територій за демогра кий і складає 4,7%.
фічними ознаками проведено Х.М. Притулою. Автор про
Нами проведено групування районів Херсонської об
понує класифікувати сільські території за такими показни ласті за показником загального природного приросту (ско
ками як природний приріст (скорочення) сільського насе рочення) населення. На цій основі визначено, що найвищі
лення; розподіл сільського населення за основними вікови показники мають райони, які розташовані близько до об
ми групами; демографічне навантаження на сільське насе ласного центру та причорноморського побережжя області.
лення працездатного віку. За цими показниками сільські Зокрема до районів, у яких природне скорочення населен
території поділяються на такі, що характеризуються:
ня нижче, ніж в середньому по області (до 4) віднесено:
1. Позитивною демографічною ситуацією: позитивний Білозерський (3,6), Голопристанський (3,7), Скадовський
приріст населення, частка сільського населення, молодшо (1,9), Цурюпинський (2,5) і Чаплинський (1,3).
го за працездатний вік є вищою від середнього в регіоні,
До районів, у яких загальний коефіцієнт природного ско
показник демографічного навантаження молодшого за пра рочення населення (4) — (6) відносяться райони: Бериславсь
цездатний вік є вищим від середнього в регіоні, а показник кий (5,7), Генічеський (4,5), Іванівський (5,4) та Каховський
демографічного навантаження старшого за працездатний (4,2). Районами із незадовільною демографічною ситуацією,
вік є нижчим від середнього в регіоні.
в яких коефіцієнт перевищує 6 є: Великолепетиський (8,9),
2. Задовільною демографічною ситуацією: природне Великоолександрівський (6,2), Верхньорогачицький (8,8), Ви
скорочення є нижчим від середнього значення у регіоні, ча сокопільський (7,6), Горностаївський (6,9), Каланчацький (
стка сільського населення, старшого за працездатний вік є 7,5), Нижньосірогозький (4,9), Нововоронцовський (9,0), Но
нижчою від середнього в регіоні, показник демографічного вотроїцький (6,8). Ці райони характеризуються віддаленістю
навантаження старшого за працездатний вік є нижчим від від обласного центру та основних місць реалізації продукції.
середнього в регіоні.
Основну частку населення у Херсонській області скла
3. Незадовільною демографічною ситуацією: природ дає віком від 15 до 64 років — 68,8%, вікова група дітей і
не скорочення є вищим за середнє значення в регіоні і ниж підлітків від 0 до 14 років становить 16,7% і переважає лю
чим від середнього значення по країні; частка сільського дей віком старше 65 років, питома вага яких 14,5 %.
населення старшого за працездатний вік є вищою від се
Важливою проблемою розвитку сільських територій
реднього в регіоні; показник демографічного навантажен області є високий рівень безробіття і неможливість працев
ня старшого за працездатний вік є вищим від середнього в лаштування в селі через обмежену кількість господарюю
чих суб'єктів і вільних робочих місць.
регіоні.
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У середньому по області зайняті економічною діяльні
стю 62,4 % сільського населення у віці 15—70 років. Найви
щий рівень зайнятості у вікових групах 30—34 роки — 81,4%;
35—39 років — 83,6 % та 40—49 років — 88,0%. Близько
30% населення не мають офіційної зайнятості у вікових гру
пах 25—29 та 50—59 років. Працюють 8,8% людей пенсій
ного віку — 60—70 років.
Рівень зареєстрованого безробіття сільського населен
ня Херсонської області віком до 30 років досить високий і
складає у середньому 12%. Найнижчий рівень безробіття у
вікової групи 35—39 років і становить 3,1%.
Низьким є рівень доходів сільського населення. Грошові
доходи домогосподарств складаються сум грошових натураль
них (у грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами до
могосподарств у вигляді оплати праці (за винятком прибутко
вого податку та обов'язкових відрахувань), доходів від підприє
мницької діяльності та само зайнятості, доходів від власності
у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних
паперів надходжень від продажу худоби, продукції, отриманої
з особистого підсобного господарства та в порядку самозаго
тівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог, пільг та субсидій
готівкою на оплату житловокомунальних послуг, електрое
нергії та палива компенсаційних виплат за невикористане пра
во на санаторнокурортне лікування, за пільговий проїзд ок
ремих категорій громадян тощо), грошових допомог від ро
дичів та інших осіб, а також інших грошових доходів.
У Херсонській області в 2015 р. дохід від 840 до 2640 грн
отримували 78,8% населення сільських територій області. Вище
2640 грн отримували 21,2% населення. У 2010 р. 36,0% насе
лення у сільській місцевості Херсонської області отримували
доходи, нижчі прожиткового мінімуму. Частка населення із
середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у
місяць у 2013—2014 рр. зменшилася до 24,2—24,3 %. Мінімаль
на заробітна плата у 2010 р. становила 843, 17 грн, у 2013 р. —
1113,67 грн, у 2014 р. — 1176,0 грн, у 2015 р. — 1218 грн.
На нашу думку, приріст доходів населення у сільській
місцевості буде відбуватися за рахунок підвищення рівня зар
плати працівників, зростання доходів від власності (в першу
чергу від орендної плати за земельні і майнові паї), підвищен
ня соціальних виплат пенсіонерам та сім'ям з дітьми.
На сучасному етапі актуальним питанням демографічного
і соціальноекономічного розвитку сільських територій є доб
ровільне об'єднання територіальних громад. Першим прикла
дом реалізації Закону України "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" у Херсонській області стала Кочубеї
вська сільська об'єднана територіальна громада. Підтримка з
боку держави та консолідація зусиль усіх гілок влади, дозволи
ла громаді реалізувати проекти спрямовані на розбудову місце
вої інфраструктури, благоустрою території громади та підви
щенню якості надання адміністративних і соціальних послуг.
За публічним звітом голови обласної державної адмі
ністрації у 2016 р., у межах покладених повноважень, об
ласною державною адміністрацією надано позитивні вис
новки стосовно добровільного об'єднання 66 громад та ут
ворення 19 об'єднаних територіальних громад [5].
Протягом звітного періоду відбулися перші вибори депу
татів 11 сільських, селищних рад об'єднаних територіальних
громад і відповідних сільських, селищних голів. Так, перші ви
бори депутатів сільських та селищних рад і відповідних голів
проведені у: Музиківській сільській (Білозерський район), Ас
каніяНова селищній (Чаплинський район), Каланчацькій се
лищній (Каланчацький район), Хрестівській сільській (Чап
линський район) об'єднаних територіальних громадах.
Також проведені перші вибори у: Зеленопідській та Тав
ричанській сільських (Каховський район); Чаплинській се
лищній, Гладківській сільській (Голопристанський район);
Мирненській сільській (Каланчацький район); Присиваській
сільській (Чаплинський район); Великокопанівській
сільській (Олешківський район) радах.
Обласна державна адміністрація надала на розгляд Ка
бінету Міністрів України проект розпорядження про вне
сення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів Ук
раїни, що стосується змін у Перспективному плані форму
вання територій громад Херсонської області, затверджено
му розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 сер
пня 2015 року № 832р. Процес добровільного об'єднання
територіальних громад в області триває [5].
До основних проявів, які характеризують сучасні демог
рафічні проблеми розвитку сільських територій Херсонсь
кої області слід віднести:
— скорочення чисельності населення через перевищен
ня рівня смертності над рівнем народжуваності та міграцію
сільського населення у пошуках заробітку;
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— низький рівень доходів і життя сільського населення
через неефективність сільськогосподарських формувань,
дрібнотоварність особистих селянських господарств, недо
сконалість земельних відносин, низький рівень песійного і
соціального забезпечення;
— непривабливість життя на селі через незадовільний
стан соціального, побутового та інфраструктурного забез
печення;
— відсутність шкільних та дошкільних закладів, занед
баний стан соціальних об'єктів та осередків культурного
розвитку села;
— відсутність комплексних, ефективних програм роз
витку сільських територій.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Вирішення та економічне обгрунтування цих проблем,
розробка реальних заходів їх подолання у регіональних
програмах розвитку сільських територій сприятиме відрод
женню села, стабілізації соціальноекономічних відносин у
сільських громадах, впровадженню ефективних відносин
власності і розподілу доходів сільського населення. Отже,
проведені дослідження складної демографічної ситуації
сільських територій Херсонської області свідчать про не
обхідність консолідації зусиль сільського населення, потен
ціалу господарюючих суб'єктів, місцевих органів влади для
створення сприятливих умов проживання у сільській місце
вості, зупинення процесів природного скорочення та
міграції населення, вирішення нагальних соціальних питань.
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У статті на основі ретроспективного огляду засадничих позицій меркантилізму і порівняння його з
сучасним неомеркантилізмом виявлено істотні відмінності між ними. Введене у термінологічний обіг
поняття "неопротекціонізм" із заданим йому змістовним наповненням актуалізував перегляд сутнісних
характеристик неомеркантилістської політики і відмови від її сприйняття як однозначно агресивної та
хижацької за своєю природою. Встановлено, що неомеркантилістська політика не обмежується "класичJ
ними" інструментами протекціонізму, що приймають захисні форми, виступаючи реакцією на екзогенні
подразники і містять маніпулятивну складову (вимоги до локалізації, маніпуляцію стандартами), а й пеJ
редбачає застосування інструментів неопротекціонізму, які розширюють, а не обмежують потенціал глоJ
бальних ринків (у разі стимулювання інновацій та створення відповідних інституційних умов для госпоJ
дарювання без прив'язки до резидентності господарюючих суб'єктів).
The essential differences between mercantilism and neoJmercantilism are discovered in this article by a
retrospective review of fundamental principles underlying mercantilism and its comparison with modern neoJ
mercantilism. The notion "neoJmercantilism", put in the terminological practice and meaningfully defined,
necessitates revisions of the essential characteristics of neoJmercantilist policy and refusal from its vision as
implicitly aggressive and predatory one. It is shown that neoJmercantilist policy cannot be confined to "classical"
instruments of protectionism, taking protective forms as a reaction to exogenous irritants and having a
manipulative component (requirements to localization or manipulations with standards), because it involves
the instruments of neoJprotectionism, extending, rather than constraining, the global markets capacities (in
case of stimuli to innovation and creating the appropriate institutional environment for business operation without
linking it to the residence of business entities).
Ключові слова: меркантилізм, неомеркантилізм, неомеркантилістська політика, неопротекціонізм, лібе
ралізація.
Key words: mercantilism, neomericantilism, neomercantilist politics, neoprotectionism, liberalization.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Міжнародні економічні відносини як система різно
манітних господарських (науковотехнічних, виробни
чих, комерційних, валютнофінансових, кредитногро
шових) зв'язків між національними економіками різних
країн, регіональними об'єднаннями, яка заснована на
міжнародному поділі праці [1, с. 4], формує запит на
встановлення рівноваги національних та глобальних
інтересів. Якщо перші детермінуються комплексом еко
номічних цілей і заходів держави та уряду, які забезпе
чують вирішення стратегічних і тактичних завдань роз
витку економічної системи, то другі — описуються здат
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ністю глобальної системи міжкраїнової взаємодії ство
рювати правила гри, які формуватимуть їі інституційне
поле та сприятимуть елімінуванню ринкових імперфек
цій та зменшуватимуть ринкові викривлення, що при
зводитиме до зменшення накопичених глобальних дис
балансів, які підвищують конфліктність та ускладнюють
прогностичність міжнародних економічних зв'язків.
Новий міжнародний поділ праці як наслідок дефор
мації порівняльних та абсолютних переваг країн під
впливом процесу глобалізації і, зокрема, інтернаціона
лізації соціальноекономічних процесів й транснаціона
лізації світового господарства, сприяє переосмисленню
потенціалу технологічної, інноваційної, інформаційної
та цифрової політики у підвищенні конкурентоспро

35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Порівняння ідейних засад меркантилізму та неомеркантилізму
Змістовне наповнення поняття
«меркантилізм»
«неомеркантилізм»
Неомеркантилізм – не є відродженням меркантилізму, а походить від нього.
Термін «меркантилізм» означає політичну думку, що
панувала в Європі в період між кінцем феодального
Е.К. Хант [4] стверджував, що політичні та економічні системи, як правило,
періоду і початком Промислової революції. Різноманітні
повторюються. Хоча прибічники явного меркантилізму більше не домінують
прояви меркантилізму в Європі врешті-решт
в політичному дискурсі, велика кількість меркантилістичних ідей присутня в
переслідували схожі цілі за допомогою схожих
політичних дебатах. Зважаючи на їхню схожість, і було введене в
інструментів. Меркантилісти намагалися встановити
термінологічний обіг поняття «неомеркантилізму». Неомеркантилістична
свою владу за рахунок інших. Це проявлялося у
думка переслідує схожу ціль, що і меркантилісти: забезпечення
накопиченні більшої кількості дорогоцінних металів,
національного процвітання завдяки управлінню торгівлею. Різниця між
ніж у інших. Таким чином, меркантилізм являв собою
двома підходами полягає в тому, що меркантилізм впроваджувався сильною
рукою монарха, а неомеркантилізм почав проявлятися у період зростання
антитезу ліберальним поглядам на економічні
трендів протекціонізму. Крім того, країни більше не сприймають багатство
відносини. Ще однією характеристикою є тісний союз
як накопичення золота, а скоріше як довгостроковий позитивний
між державою та бізнесом. Меркантилістична політика
торговельний баланс, а також домінування на світовому ринку
полягала у створенні торговельних монополій та
національних компаній. Неомеркантилізм проявився після Другої світової
військової окупації зарубіжних ринків, як правило, під
війни. На сьогоднішній день, ідеї неомеркантилізму впроваджуються не
приводом «колонізації» (з метою позбавлення
лише в країнах, що розвиваються, але і в розвинених, набуваючи
можливостей інших європейських конкурентів
специфічних національно-детермінованих проявів
торгувати з цим регіоном/країною)
Критика
меркантилізму
неомеркантилізму
Основна суть полягає в тому, що неможливо чітко визначити національну
З розвитком економіки та економічної думки все
приналежність компанії. Великі компанії у більшості випадків розмивають
частіше проявлялася критика меркантилізму. Одним із
політичні кордони. Саме такі компанії створюють та акумулюють багатство,
яскравих критиків теорії виступав Адам Сміт, який
описував свої роздуми у фундаментальній праці
проте вони не знаходяться в ізоляції, а залучені до мережі капітальних
«Багатство націй». Цілий розділ роботи був
відносин, яка поширюється на безліч країн. В такому випадку, при аналізі
присвячений доведенню логічної хиби, яка присутня у
неомеркантилімзу треба звертати особливу увагу на вільний рух капіталу
теорії меркантилізму. Найбільше його турбувало
між країнами. Ліквідність капіталу «підриває» основну ідею
співвідношення понять «гроші» і «багатство». А. Сміт
неомеркантилізму – ідею національного багатства. Ідея неподільності
стверджував, що багатство країни не вимірюється тільки
бізнесу пов’язана із тенденціями глобалізації. Остання змінює підходи до
виробництва і діяльності компанії. Справедливою буде така теза: компанії
кількістю золота, срібла, а охоплює також землю,
все рідше концентруються на виробництві певного товару і його експорті і
будівлі, товари, тощо. Саме в цьому полягає логічна
все частіше залучені до складних, багатонаціональних виробничих мереж.
хиба меркантилізму
Саме і в цьому полягає основні логічна хиба неормекантилізму

Джерело: укладено автором.

можності національних економік, а отже, усвідомлен
ню неопротекціоністських потенцій останніх у: регулю
ванні міжнародних економічних відносин з метою елі
мінування сировинної, ресурсної, енергетичної, іннова
ційної, інформаційної та цифрової залежностей (фак
торозабезпечувальний неопротекціонізм); продуку
ванні нових ринків раніше не існуючих товарів (цифро
вий, інформаційноінноваційний неопротекціонізм);
створенні інфраструктурного підгрунтя для реалізації
експансіоністської торговельної політики (інфраструк
турний неопротекціонізм) та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасній економічній літературі дедалі активніше
реанімують поняття "неомеркантилізм" при спробі опи
сати ідеологію економічної політики держав, що впро
ваджують тарифні чи нетарифні торговельні бар'єри.
Втім, введене нами у термінологічний обіг поняття "нео
протекціонізм" із заданим йому змістовним наповнен
ням актуалізує перегляд сутнісних характеристик нео
меркантилістської політики і відмови від її сприйняття
як однозначно агресивної та хижацької за своєю при
родою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед теоретиків неомеркантилізмe слід виокре
мити дослідників англосаксонської школи Г. Шека,
Дж. Віггінса [2], а також Б. Хеттне [3]. Ключові поло
ження і тези неомеркантилізму зводяться до сильної
ролі держави в рамках національної економічної сис
теми, допущенню (в окремих ситуаціях — заохочення)
її втручання в господарські процеси, зокрема в зовніш
ньому секторі: стимулювання експорту, часткове імпор
тозаміщення, регулювання транскордонного руху кап
італу шляхом реалізації уповноваженими органами по
слідовних валютнополітичних заходів. Один з їхніх го
ловних макроекономічних цільових орієнтирів —
збільшення золотовалютних резервів, що дозволяє уря
ду проводити при інших рівних умовах більш ефектив
ну кредитногрошову і податковобюджетну політику.
В такому контексті не слід, однак, ототожнювати нео
меркантилізм з протекціонізмом: останній може (але не
повинен) бути одним із проявів першого. Елементи нео
меркантилізму, в свою чергу, іноді включаються в докт
рини дирижизму або державного капіталізму, не вис
тупаючи при цьому їх всеосяжним втіленням. Концеп
ція "неомеркантилізму" (як і її "історичний прабатько"
— меркантилізм) не є когерентною системою взаємо
пов'язаних економічних принципів, подібних кейнсіан
ству, марксизму, неолібералізму та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
При цьому справедливо зазначити, що мета поши
рення економічного впливу є центральною у політиці,
що в літературі іменується "неомеркантилістською".
Ретроспективний огляд засадничих позицій мерканти
лізму і порівняння його з сучасним неомеркантилізмом
дозволяє стверджувати про істотні відмінності між ними
(див. табл. 1). Хоча меркантилісти і розглядали міжна
родний поділ праці як джерело процвітання, об'єктом
їхнього занепокоєння була в основному національна мо
гутність, а отже, вони приділяли менше уваги проблемі
національного добробуту. Спроба меркантилістів відшу
кати джерела процвітання в ізольованій національній
економіці, а не в тісно інтегрованій світовій системі, була
реакцією на приділення надмірної уваги короткостро
ковому вирішенню проблем, ігноруючи довгострокові
ефекти впроваджуваних короткострокових регулюю
чих заходів.
Сьогоднішнім неомеркантилістам також бракує
далекоглядності, адже, грунтуючись саме на корот
костроковій перспективі, вони зазвичай обирають
політику забезпечення повної зайнятості з обмеже
ною участю в міжнародній торгівлі замість більш
вільної міжнародної торгівлі, що супроводжується
певним рівнем національного безробіття. При цьому
вони роблять прогностичні оцінки вживаних ними
заходів, виходячи з історичного досвіду минулого
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Таблиця Порівняння агресивної і поміркованої неомеркантилістичної політик (НМП)
Ознака
класифікації

Агресивна
неомеркантилістська політика
Політична
Економічна
Військова

Поміркована
неомеркантилістська політика

Тип економічної
політики

Політика економічного націоналізму

Політика економічного патріотизму

Рівні продукування

Наднаціональний (шляхом використання
потенціалу міжнародних організацій)
Регіональний
Національний

Національний
Регіональний

Тип
експансії

Відмінність від
політики
меркантилізму

Економічна
Цифрова

Використання потенціалу вільної торгівлі
Покращення торговельного балансу

Ідейні основи
реалізації
Ідейні основи
неопротекціонізму
як інструменту
реалізації НМП
Інструмент реалізації

Механізм реалізації

Актори реалізації
Наслідки реалізації
За ступенем
поєднання державних
і бізнес інтересів
За ступенем впливу на
треті країни
Готовність до
поступок в
торговельних
перемовинах

Побічні наслідки
реалізації

Завоювання ринкових ніш
Диверсифікація структури економіки
Викривлення ринків на свою користь

Утримання ринкових ніш
Вирішення задач соціального розвитку
Відповідь на існуючі ринкові викривлення

Політика агресивного неопротекціонізму;
політика наступального неопротекціонізму
- Використання слабких позицій конкурентів.
- Підтримка за ознакою резидентності та/або за
суб’єктивними переконаннями внаслідок
лобістської пропаганди.
- Балканізація ринку.
- Транснаціоналізація ринку.
- Регулювання ринку

Політика поміркованого неопротекціонізму;
політика оборонного неопротекціонізму
- Підвищення продуктивності праці.
- Підтримка за ознакою спроможності галузі до
інноваційної діяльності ( шляхом підвищення
продуктивності праці, ефективності
виробництва).
- Інтернаціоналізація ринків.
- Транснаціоналізація виробництва.
- Лібералізація ринку
Інклюзивні інститути та інституції
Помірне продукування антиконкурентних
деформацій ринку при сповідуванні принципів
конкуренції
Високий

Екстрактивні інституції та інститути
Продукування антиконкурентних деформацій
ринку
Низький
Відбувається перерозподіл потоків капіталів на
користь країн-реалізаторів такої політики та її
партнерів; здійснюється вплив на географію
транснаціоналізації, відбувається перерозподіл
частки глобальних ринків товарів, що підпадають
під протекціоністський захист
Відсутність спроб досягти глобальної координації
зусиль в питаннях торговельної політики.
Утворення державних монополій
Зростання рентних доходів (у разі реалізації НП в
ресурсних галузях, що загострюють проблему
«ресурсного прокляття» в країні), а відтак в
окремих випадках, відсутність стимулів до
диверсифікації секторів економіки
Загострення ринкових імперфекцій

Відбувається перерозподіл потоків капіталів на
користь країн-реалізаторів такої політики та її
партнерів; здійснюється вплив на географію
транснаціоналізації; відбувається перерозподіл
частки глобальних ринків товарів, що підпадають
під протекціоністський захист
Спроба глобальної координації торговельної
політики. Негативний вплив нівелюється шляхом
укладання двосторонніх та багатосторонніх
домовленостей
Утворення компаній світового рівня
Диверсифікація секторів економіки;
диверсифікація ринків збуту товарів.

Нівелювання впливу ринкових імперфекцій

Примітка: Коли країна обирає політику неомеркантилізм як засіб забезпечення зростання, вона шкодить не лише країнам, на
фірми яких очевидно націлена ця політика (або через примусове розміщення, або через місцеві інновації), а й третім країнам, які
отримали б іноземні інвестиції в разі, якщо б така політика не проводилася.
Джерело: укладено автором.

століття. Зокрема, вони трактують відчайдушні спро
би тридцятих років побороти безробіття шляхом сти
мулювання експорту і обмеження обсягів імпорту як
нормальну політику країн щодо міжнародної торгівлі.
Але політика "знищ свого сусіда", яка проводилась у
період Великої депресії, сама по собі була наслідком
економічного націоналізму 20их років ХХ ст. та не
вдалої спроби об'єднати зусилля світової спільноти
для боротьби з наслідками Великої депресії 30их
років ХХ ст. Головними наслідками націоналістичних
методів бо ротьби з еконо мі чно ю кризою було
збільшення кількості перешкод для міжнародної
торгівлі, подальша дезінтеграція світової економіки
та досить невизначені перспективи для економічного
розвитку кожної країни.

www.economy.in.ua

В ідеях неомеркантилістів простежується нова
тенденція, яка полягає в об'єднанні ідей національно
го процвітання, національної повної зайнятості та
мінімізації важливості зовнішньої торгівлі. Набагато
більше значення надається тепер питанням національ
ного планування, аніж міжнародному поділу праці як
основі національного добробуту. Таким чином, нео
меркантилістські інтенції урядів поступово втрачають
первинність експансійної за природою мотивації і по
роджуються вимушеністю пошуків шляхів боротьби
з ринковими імперфекціями та асиметріями глобаль
ного розвитку. Окреслене пояснює часті відсилання
в сучасній фаховій економічній літературі та публі
цистичних статтях до реанімації поняття "економіч
ного націоналізму" з тим, аби підкреслити ідейні за
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сади політики економічного розвитку — захист і екс
пансію.
Ступінь так званої економічної моральності, що ви
значається через механізми досягнення компромісів в
економічних інтересах та способах їхньої реалізації між
учасниками системи міжнародних економічних відно
син, було визнано Р. Райхом та Б. Коеном [5; 6] як де
термінуючу ознаку класифікації економічного націона
лізму на два типи — злоякісний та доброякісний. Якщо
адаптувати цей підхід, то аналіз сучасних підходів іно
земних і вітчизняних авторів дозволяє стверджувати, що
за ознаку відповідності агресивному чи поміркованому
типу неомеркантилістичної політики обирають:
1) ступінь відповідності ідейним засадам конкурен
тної політики (де індикатором відповідності до того чи
іншого типу виступає наявність антиконкурентних де
формацій ринку);
2) ступінь підвищення продуктивності праці вна
слідок реалізованих протекціоністських заходів.
Якщо за ознаку класифікації брати економічний
інтерес, тоді агресивна неомеркантилістична політика
детермінуватиметься наступальними економічними
інтересами, забезпечення яких передбачає таке по
єднання класичних і прихованих форм протекціонізму,
яке підпадає під визначення наступального неопротек
ціонізму експансійної природи. В свою чергу, помірко
вана неомеркантилістична політка детермінуватиметь
ся поєднанням оборонних і наступальних економічних
інтересів, реалізація яких здійснюватиметься шляхом
комбінування можливостей застосування прихованих
протекціоністських і неопротекціоністських бар'єрів як
основи оборонного неопротекціонізму.
Політика агресивного неопротекціонізму визна
чається нами як комплекс заходів економічної та регу
ляторної політик держави, що має за мету заохочення
створення/розвитку обраних галузей/підприємств еко
номіки, що передбачає використання захисних бар'єрів
та інших механізмів підтримки (адміністративної, фінан
сової, нетарифного захисту) і має своїм наслідком пе
рерозподіл ринкової частки на користь країниадаптан
та такої політики шляхом "балканізації" ринків та про
дукування антиконкурентних ринкових деформацій.
Країниреалізатори агресивного неопротекціонізму не
зацікавлені в координації міжнародної економічної полі
тики на глобальному інституційному рівні, а отже по
літика, ними імплементована, набуває ознак політики
"розори свого сусіда".
На відміну від політики агресивного неопротекціо
нізму, політика поміркованого неопротекціонізму ви
ступає комплексом заходів макроекономічної та регу
ляторної політик держави, що формально не порушу
ють укладених на глобальному інституційному рівні до
мовленостей і має на меті утримання зайнятих позицій
на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом підви
щення конкурентоспроможності галузей економіки, об
раних за точки росту (наприклад, інноваційних) або тих,
що виступають стратегічними галузями (наприклад, га
лузь сільського господарства в ЄС), та/або реалізацію
соціальноекономічного розвитку в країні.
В. Реза [7], аналізуючи досвід Європейського Союзу,
зазначав, що економічні інтереси ЄС при проведенні
торговельних переговорів полягають, серед іншого, у
встановленні балансу між наступальними та оборонни
ми ("offensive versus defensive interests") інтересами з ме
тою максимізації потенційної вигоди від торговельної
політики, що реалізується. "Наступальні інтереси" сто
суються тих сфер, де європейські компанії активно шу
кають шляхів виходу на ринки певних країн (з метою
забезпечення торговельного профіциту в майбутньому).
Ці інтереси стосуються експорту певних видів сільсько
господарських продуктів, більшості промислових то
варів та більшості послуг. В цьому ж напрямі ЄС актив
но просуває регуляторну програму, спрямовану на ска
сування дискримінаційних національних режимів, що
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стосується інвестицій, державних закупівель та прав
інтелектуальної власності, а також гармонізацію регу
ляторних механізмів заради зменшення недискриміна
ційного ставлення до європейських компаній.
Відтак наступальні економічні інтереси продукують
дві різноспрямовані тенденції:
1) вжиття протекціоністських заходів задля забез
печення конкурентоспроможності продукції власного
виробництва (наприклад, шляхом субсидування
підприємств та впровадження системи компенсаційних
заходів) і її подальшого просування на ринки країнтор
говельних партнерів (наприклад, шляхом укладання ре
гіональних торговельних угод);
2) боротьбу з протекціоністськими проявами у краї
нахпартнерах шляхом впровадження нетарифних тор
говельних бар'єрів у відповідь (вимоги до стандарти
зації, санітарного і фітосанітарного контролю і т.д.) та/
або ініціювання на наднаціональному рівні пошуку шля
хів відвертання протекціоністської загрози.
"Оборонні інтереси" охоплюють ті галузі, де ЄС на
магається захистити власного виробника від конку
рентів із третіх країн. Найяскравіше це проявляється у
захисті сільського господарства або у сферах, у яких
економічна діяльність функціонує на не прибутковій
основі (державні послуги, освіта, охорона здоров'я, соці
альні послуги, тощо.) Присвоєння кваліфікації "оборон
ного" або ж "захисного" інтересу відбувається на основі
дебатів між представниками Єврокомісії, бізнесу та сус
пільних організацій, що свідчить про високу маніпуля
тивну складову при визначенні економічних інтересів як
таких (через високий ризик лобіювання), що призводить
до загострення проблеми антиконкурентних ринкових
спотворень.
Враховуючи, що наслідком використання захисно
го неопротекціонізму є здійснення руйнівного впливу
на треті країни (через зміну потенційно сприятливої для
третіх країн географії потоків капіталу, інвестицій і тех
нологічних потужностей ТНК), чітка межа між захис
ним і наступальним неопротекціонізмом так само не
може бути встановлена. В тій мірі, в якій меркантилізм
в інших країнах змінює бізнеспрактики національних
підприємств унаслідок їх (підприємств) скорочення або
недостатнього зростання, він стримує економічне зро
стання, принаймні у короткостроковій та середньо
строковій перспективі. Зростатиме безробіття, що позна
читься не лише на самосприйнятті робітників, а й урядів.
Фірми, що є об'єктами такої політики, опиняються під
ударом, оскільки зростають окремі статті їхніх витрат;
наприклад, якщо економічно доцільним є розміщення
виробництва у країні призначення продукції, фірми і так
це зроблять. Отже, згідно з логікою примусове розмі
щення виробництва на місцях (у приймаючій країні)
підвищує витрати фірм, означаючи зниження прибутків
та зменшення інвестицій в країнах їх походження. Або,
в тій мірі, в якій місцеві інновації обмежують доступ до
ринку, вони обмежують зростання фірм внаслідок об
меженої кількості робочих місць і зменшення прибутків.
Неомеркантилістська політика також має неперер
вний вплив, тобто її ефекти постійно діють протягом
довгих періодів часу. У виданні "Інноваційна економі
ка: гонка за глобальною перевагою", опублікованому
Інноваційною фундацією та інноваційних технологій,
сказано: "Якщо такі викривлення є великими і досить
стабільними, вони матимуть довгострокові ефекти для
економіки, викривлюючи інвестиційні моделі і відтак
створюючи бульбашки (в тому числі у США, де виникає
бульбашка, частково обумовлена зниженням попиту на
"реальний" комерційний інвестиційний капітал) і скоро
чуючи сукупні інвестиції, що веде до ефекту падіння за
типом "доміно", а не до пожвавлення" [8].
Наприклад, широке використання Китаєм локалі
заційних бар'єрів торгівлі викривило структуру глобаль
ної торгівлі та інвестицій і завдало значного удару іншим
країнам, що розвиваються, якот: Бразилія та Індія, які
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інакше могли б отримати деякі інвестиції та здобути пев
ний сегмент глобального ринку. Це означало не лише
уповільнення економічного зростання в цих третіх краї
нах. Загрозливим наслідком є те, що це спонукало ці
країни у відповідь активізувати неомеркантилістські
заходи у відповідь для стимулювання інноваційної діяль
ності в національних кордонах. Логіка міркувань у та
кому випадку описується формулою: "якщо не можеш
їх здолати, тож будь разом із ними". Звідси слідує, що
глобальна система торгівлі розвалюється і переходить
до стану боротьби усіх з усіма, де кожна країна прагне
повернутися до ідейних засад меркантилізму, внаслідок
чого конкуренція придушується, а глобальна економі
ка колапсує.
Сьогодні все більше країн вважають для себе пріо
ритетом товарний експорт, розглядаючи його як вірний
шлях до економічного зростання і дуже часто ігнорую
чи можливість стимулювати зростання шляхом підви
щення продуктивності в усіх галузях економіки, вклю
чаючи некомерційні галузі, у тому числі через більш
активне використання інформаційнокомунікаційних
технологій (ІКТ). У багатьох випадках така пріори
тетність комерційних галузей порівняно з продуктивн
істю національної економіки спонукала країни до реа
лізації протекціоністської політики, за допомогою якої
вони намагаються розширювати експорт і обмежувати
імпорт, вбачаючи в цьому головну стратегію економіч
ного зростання.
Неомеркантилістська політика, до якої вдаються
країни, включає — поряд із багатьма іншими протек
ціоністськими діями і заходами, що викривлюють тор
гівлю — примусове розміщення виробництва як умову
доступу до ринку, експортні субсидії, крадіжки інтелек
туальної власності, маніпулювання з валютою, надання
пільг національним компаніям порівняно з іноземними.
Така політика дедалі більше використовується багать
ма країнами, які усіма засобами намагаються приско
рити економічне зростання на тлі великої рецесії, на
дихаючись економічним успіхом Китаю (який, у свою
чергу, є лідером у використанні політики інноваційного
меркантилізму). Фахівці Інноваційної фундації та інно
ваційних технологій ITIF (Information Technology and
Innovation Foundation) спростовують оптимістичні оці
нки Світового банку щодо зниження кількості запро
ваджених торговельних бар'єрів, відкидаючи таке твер
дження на тій підставі, що неомеркантилізм залишаєть
ся значною проблемою не тільки для економіки США, а
й для всієї глобальної економіки і системи торгівлі.
Неомеркантилізм намагається збільшувати націо
нальне багатство через сприяння "національним"
фірмам, розглядаючи їх як суб'єктів, які створюють та
накопичують багатство. Втім, фірми не існують ізольо
вано; майже всі фірми вбудовані в динамічну мережу
відносин капіталу. Багато суб'єктів, що є зовнішніми
до фірм, такі як позичальники або власники боргу чи
активів, претендують на певну частку створюваного
фірмами багатства [9]. Ці відносини з приводу капіталу
чітко не видимі в межах кордонів тієї чи іншої країни.
Подальша інтеграція фінансових систем супровод
жується збільшенням транскордонних потоків капіта
лу, зміцненням зв'язків між фінансовими ринками і
збільшенням присутності іноземних фінансових фірм у
всьому світі. Багато стандартних агрегованих показ
ників фінансової глобалізації, таких як валові потоки
капіталу, обсяги іноземних активів і зобов'язань та
ступінь спільного руху повернення активів, вказують на
поширення міжнародної фінансової інтеграції до без
прецедентного рівня.
У зв'язку з цим К. Санчіріко [10] ставить дуже до
речне питання про те, якою мірою, наприклад, амери
канськими компаніями володіють неамериканські інвес
тори. Врештірешт, він не може відповісти на це питан
ня, частково тому, що ринок капіталів є надзвичайно
ліквідним, і частково тому, що іноземні інвестиції в аме
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риканські фірми вкладаються через посередників або
інвестиційних агентів, які самі розташовані у США. Од
нак після вичерпного огляду наявної інформації К. Сан
чіріко припускає, що поширені теорії про неамери
канські інвестиції можуть недооцінювати обсяг інозем
них інвестицій у США і що такі обсяги іноземних інвес
тиції можуть бути значними. Вартість взаємозв'язків
капіталу за кордоном є вражаючою: так, за оцінками
Бюро економічного аналізу [11], станом на третій квар
тал 2014 р. американськими суб'єктами було інвестова
но за кордоном більш ніж 24 трлн дол. США.
Корпоративні інверсії показують складність розме
жування між "американськими" та "іноземними" фірма
ми з точки зору прибуткових взаємозв'язків капіталу.
Корпоративна інверсія має місце, коли корпорація, що
діє згідно із законами США, для зниження суми реаль
но сплачуваних податків або зливається з фірмою, що
діє поза межами США, або стає філіалом такої фірми, а
потім формально переміщує свою штабквартиру за
межі США. Корпоративна інверсія ніяк не впливає на
роботу фірми, не позначається на здатності корпорації
продавати акції на американських біржах або форму
вати інші форми капіталу всередині США. З економіч
ної точки зору єдина зміна полягає в тому, що акціо
нерний суб'єкт відкритого типу раптом стає "інозем
ним". Компанія "Burger King", наприклад, вдалася до
інверсії у 2014 р. і перемістила свою офіційну штабквар
тиру до Канади, внаслідок чого вона стала іноземною
корпорацією. Однак жоден із ресторанів "Burger King"
не перемістився за кордон внаслідок інверсії; в США і
зараз працюють понад 70 тисяч ресторанів "Burger King".
Крім того, сприятлива структура капіталу "Burger King"
не зазнала жодних значущих змін. Багатство Канади та
США не зазнає жодних значущих змін від того, "амери
канським" чи "канадським" є "Burger King".
"Американськість" чи "канадськість" "Burger King"
не має значення для багатства Канади або США. Те, що
неомеркантилісти вважатимуть втратою, насправді май
же не впливає на багатство США або Канади. Ліквідність
капіталу підриває емпіричну надійність таких національ
них концепцій як неомеркантилізм, а також точність
неомеркантилістського аналізу. Неномеркантилізм —
як і меркантилізм — постулює конкуренцію з нульовим
виграшем: деякі фірми "виграють" та їх інвестори зба
гачуються, деякі фірми не виграють, та їх інвестори не
збагачуються. Неомеркантилізм має на меті збагачення
національних суб'єктів через їх "виграш" на глобально
му ринку. Однак коли виграє американська фірма, не
цілком зрозуміло, чи збагачуються від цього саме на
ціональні суб'єкти. Більше того, навіть якщо гіпотеза
про "нульовий підсумок" є правильною, коли амери
канська фірма виграє у конкуренції з неамериканською
фірмою, цілком імовірно, що багато американських
суб'єктів втратять можливість для збагачення. Неомер
кантилістській аналіз просто не відображає реальність
глобальної ліквідності капіталу.
Кордони будьякого конкретного підприємницько
го суб'єкта не обов'язково збігаються з кордонами краї
ни, і у бізнесстосунках ці кордони ледве мають значен
ня. Глобалізація приводить до збільшення кількості
транснаціональних взаємодій. С. Кобрін вказує на го
ловну ваду правознавчого аналізу транснаціонального
бізнесу — він не дозволяє зрозуміти реалії транснаціо
нального бізнесу: в той час як закон розглядає трансна
ціональну фірму як "об'єднання корпорацій, створених
за законами різних держав", в реальній перспективі "го
ловним є контроль, здійснюваний центром над підприє
мством у цілому" [12]. С. Кобрін та інші багато пишуть
про здатність бізнесу організовувати та формувати
відносини у реально існуючому світі, а не в світі, окрес
леному законом: кордони в ньому "долаються", стаючи
трансцендентними, але не перетинаються, відтак вста
новлені взаємозв'язки стають дедалі більш "надтерито
ріальними" у міру того, як відстані, кордони та геогра

39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
фічний простір як такі втрачають економічне та політич
не значення. Ринки вже не потребують їх визначення в
термінах географічної близькості, а іноді місце прове
дення операцій та місцезнаходження організацій виз
начити неможливо [13]. Зауваження Г. Геррефі про те,
як глобалізація впливає на виробництво, різко
відрізняється від неомеркантилістського мислення:
"Фірми лише вироблятимуть продукцію та експортува
тимуть її; вони дедалі більше залучаються до дуже ком
плексних транскордонних угод, які включають широкий
спектр партнерів, споживачів та постачальників" [14].
При обговоренні законів важливо зрозуміти, що вчені з
економіки підприємницької діяльності не зазіхають на
концепцію правового суверенітету. Суверенна нація за
лишається суверенною нацією, яка має владу над всім,
що є всередині її кордонів. Просто в реальній бізнес
практиці "державні кордони все менше і менше визна
чають кордони корпоративного мислення та практики".
Зручною ілюстрацією цього є автомобільна промис
ловість. Компанія "Ford Motor" багатьма вважається
квінтесенцією "американської" фірми, в той час як
"Toyota Motor Corporation" відіграє подібну роль у
Японії [15]. Звичайні акції "Форда" торгуються на Нью
Йоркській фондовій біржі, а також на біржах Бельгії
та Франції. Дослідження, проведене К. Санчіріко, по
казує, що визначити національність власників акцій ком
панії "Форд" буде складно, але акціями напевно воло
діють особи та установи поза США. Штабквартира
"Форда" розташована у місті Діборн (штат Мічиган), але
вона забезпечує "роботу виробничих заводів, потужно
стей зі збирання автомобілів, центрів продажу запчас
тин та інженерних центрів у всьому світі. Крім тих опе
рацій, які знаходяться в одноосібному володінні та під
одноосібним контролем "Форда", ця компанія бере
участь у спільних підприємствах у декількох країнах.
Компоненти, з яких збирається автомобіль "Форд", над
ходять із багатьох різних країн. Що стосується воло
діння акціями "Форда", дуже важко точно оцінити дже
рела надходження автомобільних компонентів.
Після дворічного дослідження з метою визначення
джерел компонентів група зі споживчої інформації зро
била висновок, що у сьогоднішній глобальній економіці
немає простих способів визначити, що таке американській
автомобіль [16]. Однак вони підрахували, що приблизно
40% компонентів, використовуваних у виробництві деяких
машин "Форд", надходять зза кордонів США.
Японія є набагато більш орієнтованою на неомер
кантилізм, ніж США. Однак реалії компанії "Toyota
Motor Corporation", лише незначною мірою відрізня
ються від реалій "Форда". Як і "Форд", "Тойота" є акціо
нерною корпорацією відкритого типу, акції якої торгу
ються не тільки на Токійській, а й на Лондонській та
НьюЙоркській біржах. На самій "Тойоті" допускають,
що майже третина акцій "Тойоти" належить особам або
структурам поза Японією, хоча ця оцінка є такою ж не
певною, як і для "Форда". Штабквартира "Тойоти" зна
ходиться в місті Тойота, а її філіали та офіси — в усьо
му світі [17]. "Тойота" збирає сотні автомобілів у США
через філіали, які знаходяться в її повній власності. Хоча
компоненти для збирання автомобілів надходять з ба
гатьох місць, багато їх надходить зі США; за оцінкою
групи зі споживчої інформації, автомобіль марки
"Camry" компанії "Тойота" має найбільше компонентів,
що походять зі США, більше, ніж, наприклад, будьякий
автомобіль, вироблений "Фордом". "Форд" і "Тойота"
ведуть ретельні фінансові записи, аби мати можливість
розкривати інформацію, потрібну акціонерам, та вико
нувати зобов'язання стосовно звітів про податки. Однак
їхні фінансові записи ведуться для виконання саме цих
зобов'язань, а не з метою їх оцінювання за неомерканти
лістськими критеріями, адже таких критеріїв не існує.
Реалії, в яких працюють "Форд" і "Тойота", підніма
ють декілька цікавих питань стосовно визначення
бізнесструктур і бізнесоперацій з конкретними краї
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нами. Якщо, наприклад, автомобіль "Тойоти" зібрано і
продано в США, на яку країну слід відносити цю опера
цію? Товар як такий не покидав США, але багато фізич
них частин, з яких складається автомобіль, а також
значний обсяг інтелектуальної власності та технологій,
застосованих при його виробництві, надійшли до США
з інших місць. Прибуток від його продажу збільшить
активи компанії, яка розташована в США, але ця ком
панія та її прибутки є об'єктом контролю з боку струк
тури, розташованої за межами США.
У такий самий спосіб збільшує свої прибутки з дже
рел в усьому світі і "Ford Motor Company". Значна час
тина цих грошей ніколи не увійде до США, ані фізично,
ані на рахунках. Хай де у світі знаходитимуться ці гроші,
вони підпадають під прямий чи опосередкований конт
роль корпорації зі штабквартирою в США. Однак ця
корпорація має фідуціарні зобов'язання перед тисяча
ми інших суб'єктів, розташованих у різних країнах, при
чому кількість цих країн постійно змінюється, і багато
таких зобов'язань безпосередньо стосуються контро
лю і розподілу прибутків. Майже неможливо конкрет
но сказати, яка країна збагатіла від продажу автомобі
ля. Згідно з баченням поборників неомеркантилізму,
національні фірми захищають економічну справу краї
ни, а їхні успіхи безпосередньо впливають на добробут
країни. Таке бачення не узгоджується з феноменом
транснаціоналізації.
ВИСНОВКИ
Можна припустити, що якщо всі країни почнуть актив
но реанімувати ідеї неомеркантилізму, не існуватиме жод
ного дієвого багатостороннього механізму врегулювання
конкуренції, держави будуть становити загрозу безпеці
одна одній, використовуючи на власну користь префе
ренційні торговельні блоки, маніпулювання валютами,
дискримінацію іноземних компаній, субсидування націо
нальних компаній та блокуючи джерела сировинних ре
сурсів. Дезінтеграційні тенденції світової економіки 30их
років ХХ ст. були використані неомеркантилістами для
виправдання необхідності імплементації ще більш націо
налістичної політики. У дезорганізованій світовій еко
номіці все це виглядало так, ніби кожна країна має свій
власний діловий цикл, а політика кожної країни має спря
мовуватись на згладжування негативних періодів цього
власного циклу. Політика національного планування мала
на меті зменшити існуючі взаємозв'язки між економікою
окремої країни та загальносвітовими тенденціями. У ре
зультаті, здобуло широке визнання положення про те, що
діловий цикл є ендогенно детермінованим, тому країна
може досягти процвітання лише будучи ізольованою від
дисбалансів, які виникають в інших країнах. Таким чином,
процвітання розглядалось як досягнення національної
політики, тоді як економічний спад — імпортованою заг
розою. Враховуючи той факт, що економічна теорія до
сить детально роз'яснює природній зв'язок між висхідни
ми та низхідними фазами ділового циклу, таке трактуван
ня процвітання як явища, що ніяк не пов'язане з економі
чним спадом, вражає своєю методологічною слабкістю.
Проте це трактування значно вплинуло на курс економіч
ної політики та теоретичної дискусії.
Відродження ідей меркантилізму у вигляді неомер
кантилізму базувалось на альтернативній оцінці багат
ства та економічної сили. Водночас неомеркантилістсь
ка політика не позбавлена нової змістовної хиби і її
втілювачі немов свідомо оминають дискусії навколо неї.
Мова йде про складність встановлення резидентності
тих чи інших компаній, підтримка яких ініціюється в
рамках реалізації політики підтримки "національних
лідерів". Великі компанії, які генерують та утримують
значну частину багатства країни, не завжди можна
віднести до приналежності тієї чи іншої країни через
їхнє багатонаціональне походження. Таким чином, по
няття "національного багатства" стає все більш розми
тим, а отже, інструменти його продукування — дивер
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сифікованішими і такими, що передбачають не лише сти
мулювання чи контроль руху товарів, але і капіталів, і
технологій, й іновацій. Більше того, країни, яких най
більше звинувачують у реалізації неомеркантилістської
політики (зокрема, Китай, Індію) найгучніше на міжна
родних самітах висловлюються за відстоювання вільної
торгівлі як джерела потенційних прибутків.
Неомеркантилістська політика не обмежується
"класичними" інструментами протекціонізму, що прий
мають захисні форми, виступаючи реакцією на екзогенні
подразники і містять маніпулятивну складову (вимоги
до локалізації, маніпуляцію стандартами), а й передба
чає застосування інструментів неопротекціонізму, які
розширюють, а не обмежують потенціал глобальних
ринків (в разі стимулювання інновацій та створення
відповідних інституційних умов для господарювання без
прив'язки до резидентності господарюючих суб'єктів).
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METHODS AND METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS REGION:
WORLD PRACTICE AND UKRAINIAN EXPERIENCE

У статті розглядається світова практика вибору методів та способів здійснення оцінки конкурентоJ
спроможності регіону. Аналізуються міжнародні організації, які систематично здійснюють таку оцінку та країJ
ни, що на державному рівні здійснюють аналіз та оцінку конкурентоспроможності своїх адміністративних
одиниць. Виокремлено основні недоліки в національних підходах та методах оцінки конкурентоспроможності
регіонів. Сформовано багатокритеріальну класифікацію таких методів оцінювання, що може використовуваJ
тися при регіональному управлінні конкурентоспроможністю.
This article examines the world practice of choosing methods and methods for assessing the competitiveness of
the region. The international organizations that systematically carry out such an assessment are also analyzed. At the
state level, they analyze and assess the competitiveness of their administrative units. The main disadvantages in the
national approaches and methods for assessing the competitiveness of the regions are outlined. A multicriteria
classification of such assessment methods that can be used in regional competitiveness management is formed.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, методи оцінки конкурентоспроможності регіону, спо
соби оцінки конкурентоспроможності регіону, оцінка конкурентоспроможності регіону, класифікації методів
оцінки конкурентоспроможності регіону.
Key words: competitiveness of the region, methods of assessing the region's competitiveness, ways to assess the
competitiveness of the region, assessing the competitiveness of the region, classifying methods for assessing the
competitiveness of the region.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У суспільстві загострено увагу на впровадженні різних
методів та способів досягнення економічного розвитку
певної території. Поглиблення регіональної соціально
економічної діяльності вимагає потребу в розробці або
вдосконалення методів оцінки конкурентоспроможності
регіону. В деяких зарубіжних країнах такі методи введені
на законодавчому рівні ще в кінці минулого століття. Ук
раїнська практика застосування методів та способів оцін
ки конкурентоспроможності є не без недоліків та дооп
рацювань на економічному та законодавчому рівні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню проблем, пов'язаних із методичним забез
печенням, дослідженням окремих аспектів конкурен
тоспроможності регіонів, присвячені наукові роботи
таких вітчизняних вчених, як В. Артеменко, В. Безугла,
В. Підвисоцький, Є. Лазарєва, З. Герасимчук, Л. Ко
вальська, Н. Яблонська, О. Кузьмін, Т. Уманець та інші.
Однак питання методології здійснення оцінки конку
рентоспроможності регіонів є досить багатогранним
через суб'єктивні підходи до вивчення даного економі
чного явища. На сьогоднішній день є потреба в форму
ванні методу глибинної оцінки конкурентоспромож
ності регіонів який би характеризувався актуальністю
та динамічністю.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідити методичні підходи оцінки конкуренто
спроможності регіону в практиці зарубіжних країн та
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України. Запропонувати класифікацію методів, які бу
дуть використовуватися при розроблені управлінських
рішень підвищення конкурентних позицій регіону на
основі глибинної оцінки його конкурентоспроможності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У світовій практиці найбільш поширеним є методи
ки оцінки регіональної конкурентоспроможності роз
роблені Всесвітнім економічним форумом у Давосі,
Міжнародним інститутом розвитку управління, Депар
таментом торгівлі і промисловості, Міністерства
фінансів Великобританії і Європейського Союзу.
Всесвітній економічний форум у Давосі (ВЕФ) викори
стовує у своїх дослідженнях так званий Індекс конкурен
тоспроможності економічного росту, вимірюючи з його
допомогою здатність економіки досягти і підтримувати ста
більний економічний ріст у середньо та довгостроковій
перспективі. Індекс базується на трьох складових: макро
економічне середовище, якість суспільних інститутів, вико
ристання нових технологій. Він робить свої висновки на
показниках, де тільки 1/3 — тверда статистика, а 2/3 — ек
спертні оцінки, отримані шляхом опитувань. Цей рейтинг
складається на основі зворотного співвідношення: 2/3 твер
дої статистики і 1/3 експертних оцінок. Причому статис
тичні дані беруть з офіційних (міжнародних, національних
і регіональних) джерел. Ці дослідження охоплюють 60 країн
та соціального — економічного аналізу проводиться про
понується за 323 різними критеріями, згруповані в чотири
конкурентні чинники. Цей рейтинг містить дані, зібрані се
ред міжнародних і регіональних організацій та приватних
інститутів, охоплює 4166 респондентів і агрегує дані за 5
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річний період. Надійність рейтингу забезпечується за ра
хунок кооперації з 57 інститутамипартнерами в світі. Та
ким чином, дані для здійснення оцінки збирають шляхом
проведення опитування менеджерів та бізнесменів з різних
країн і компаній.
Міжнародний інститут розвитку менеджменту, що ста
більно входить до трійки лідируючих бізнесшкіл світу,
видає щорічні дані світової конкурентоспроможності. Вони
на сьогодні вважають найкомпетентнішим річним звітом про
конкурентоспроможність країн і регіонів (видається з 1989
р). Оцінка конкурентоспроможності грунтується на оцінці
середовища, що забезпечує конкурентоспроможність
підприємств, по всіх країнах. Прицьому відмінність даної
методики від підходу ВЕФ полягає в тому, що вона вихо
дить з положення неможливості звести конкурентоспро
можність тільки до зміни ВРП і продуктивності факторів, а
враховує динамізм і зростання показників підприємств, що
впливають також на соціальні, культурні та політичні фак
тори зворотнього впливу. Для того щоб дати оцінку 60 країн,
включених у вибірку, ВЕК використовує 320 критеріїв. З них
83 стосуються економічних показників, 77 оцінюють ефек
тивність влади, 69 вимірюють ефективність бізнесу і
94 відносяться до якості інфраструктури, а також резуль
тати анкетування керівництва компаній.
Євразійський інститут конкурентоспроможності зай
мається оцінкою конкурентоспроможності регіонів і в своїх
дослідженнях враховує більше 10 показників регіонально
го розвитку, в тому числі рівень середньодушового валово
го регіонального продукту (ВРП), чисельність населення,
багатство кластерних портфелів, бізнесклімат, а крім того,
наявність у регіональних керівників стратегії на "Виперед
жаючий розвиток і партнерство з бізнесом". Вважаємо своє
рідною особливістю враховувати такі документальні стра
тегії регіонального розвитку, однак звертаємо увагу на
відсутньому аналіз їх на декларативність.
Країни ЄС використовують індекс конкурентоспро
можності регіонів ЄС, який є першим інтегральним показ
ником. Він забезпечує цілісну картину територіальної кон
курентоспроможності для кожного регіону 28 держав
членів ЄС, розширює традиційний аналіз конкурентоспро
можності, включаючи не лише економічні, але й соціальні
елементи. Таким чином, поняття регіональної конкурен
тоспроможності, що лежить в основі індексу, можна виз
начити як "здатність регіону забезпечити привабливе та ста
ле середовище домогосподарствам та індивідам". Індекс
конкурентоспроможності регіонів ЄС — це зважений інтег
рований показник, котрий складається з трьох субіндексів
— базового, ефективності та інноваційності. До базових
показників належать такі групи показників: інституційні,
макроекономічні, показники інфраструктури, показники
здоров'я та якості початкової та середньої освіти. Три перші
групи показників обчислюються на загальнодержавному
рівні, решта — на регіональному. Ефективна діяльність
інституцій сприяє зниженню операційних витрат, розвит
ку підприємництв та функціонуванню ринку праці. Ціллю
цих показників є визначення рівня корупції в регіоні та інсти
туційного клімату для підприємств [1, с. 74].
Великобританія для оцінки регіональної конкурентос
проможності використовує індикатори, згруповані в розд
іли, що публікуються в звіті "Конкурентоспроможність і
положення регіонів":
1. Загальна конкурентоспроможність: валова додана
вартість і загальний чистий дохід сім'ї в розрахунку на одну
людину; продуктивність праці; інвестиції і випуск продукції
компаніями Великобританії і компаніями, що належать іно
земним власникам; експорт товарів і послуг.
2. Ринок праці: доходи, зайнятість, безробіття, число
осіб, які отримують допомогу по безробіттю, рівень освіт
ньої та професійнотехнічної підготовки.
3. Соціальна депривація: число осіб, які отримують до
помогу по бідності, відсоток населення, залежний від такої
допомоги.
4. Розвиток бізнесу: реєстрація і коефіцієнт виживання
бізнеса, загальна підприємницька активність, дослідження,
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розробка, зайнятості в різних галузях промисловості, ви
користання високих і середніх технологій.
5. Земля і інфраструктура: транспорт, вартість оренди
промислоної власності і офісів, повернення в оборот занед
баних земель.
Для порівняльного аналізу регіонів, визначення рівня
їх розвитку і конкурентоспроможності Європейський союз
(ЄС) регулярно видає звіт "Економічна і соціальна інтегра
ція", де використовуються класи основних регіональних
індикаторів:
1. Економіка: ВВП на душу населення, зайнятість по
секторах економіки, подача патентних заявок.
2. Ринок праці: відсоток безробіття, відсоток зайнятості.
3. Демографія: населення, його щільність і вікова струк
тура.
4. Освіта: рівень освітньої підготовки осіб у віковій ка
тегорії 25—59 років.
Після широкого застосування вище перелічених мето
дик надання оцінки рівня територіальної конкурентоспро
можності ряд економістіввчених наголосили на ключових
зауваженнях:
1. Фатхутдинов Р.А. відзначив, що зведені індекси зас
новані на слабких теоретичних передумовах і іноді на недо
стовірних статистичних методах. Хоча їх автори і намага
ються підійти до виведення індексів конкурентоспромож
ності з наукової пересторогою, найчастіше вони далекі від
міцної наукової бази, тому що вони засновані на принципі
зведених багатокритеріальних індексів. Оскільки в еко
номічній теорії відсутній консенсус з питання витоків еко
номічного зростання, вибір цих критеріїв більшою мірою
пов'язаний з конкурентним баченням и думками авторів, ніж
з строгим науковим підходом. Крім того, Всесвітній еконо
мічний форум, як і Всесвітній щорічний рівень конкурен
тоспроможності країн, використовують лише віддалені
посилання на теоретичні моделі зростання, розроблені в
економічній літературі і тому вони знайшли себе емпіричне
застосування. Ці показники не використовують комплекс
них статистичних та економетричних даних по темі, які сьо
годні є в наявності [2, с. 114]:
2. Економіст Бикова І.В. зазначила відсутність теоре
тичної моделі конкурентоспроможності та методологічно
го обгрунтування визначення індексів ваги. Крім цього, ве
лика кількість показників, які використовуються в розра
хунках індексів в масштабі малої відкритої економіки або
регіону неможливо отримати в результаті їх фізичної
відсутності або складності розрахунків [3, с. 158];
На наш погляд, зведені індекси часто змінюють критерії,
які використовуються при дослідженні, однак ним відпові
дає певна соціальноекономічна політика та її курс на ціле
направлені якісні зміни в виборі інструментів для підвищенні
свого рівня конкурентоспроможності регіону. Також про
слідковується національна особливість в підборі методів та
інструментів, що в свою чергу і є основною причиною не
широкого використання іншими країнами. Наприклад, такі
показники як рівень освідченості населення в Україні є на
досить високому рівні серед країн Європи та світу, однак
рівень працевлаштуванні за спеціальністю та рівень продук
тивності праці є одним їз найнижчих. Така диспропорція
комплексно охоплює економічні проблеми в державі і од
ночасно не є основною причиною низького рівня конкурен
тоспроможності регіону.
Інститут регіональної політики Росії визначає рейтинг
конкурентоспроможності регіонів IRPEX. Для визначення
і для ранжирування регіонів, рейтингом оцінюються 130
економічних, соціальних, фінансових, територіальних чин
ників. Частина з них береться з офіційних джерел (статис
тичних даних спеціальних служб по тарифам, податків), а
частина — з експертних і соціологічних опитувань. Рейтин
гом IRPEX оцінюються такі складові розвитку регіону: ди
наміка і стійкість економічного положення регіону, рівень
конкурентоспроможності, вид конкурентних переваг, які
б змогли забезпечити регіону високу позицію в рейтингу
(маються на увазі територіальний, фінансовий, соціальний
або економічний вид конкурентних переваг). Після ретель
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ного аналізу всіх показників конкурентоспроможності ре
гіони розподіляються за такими групами: лідируючі, віднос
но благополучні, середня група, що відстають і проблемні
[4, с. 321].
На державному рівні в Україні було запропоновані роз
роблені методики, які дають оцінку конкуренто
спроможності регіону згідно практики зарубіжного досві
ду. В 2017 році прийнято урядом України рішення про ви
користання оцінки соціальноекономічного розвитку регі
онів, за двома основними індикаторами: індекс регіональ
ного людського розвитку та індекс конкурентоспромож
ності. Розрахунок індексу регіонального людського розвит
ку здійснюється за трьома напрямами: тривалість і охоро
на життя, добробут і гідна праця, освіта. Методика розра
хунку індексів конкурентоспроможності регіонів передба
чає стандартизацію показників і застосування вагових ко
ефіцієнтів відповідно до рівня розвитку регіону. Джерелом
інформації для розрахунку індексу конкурентоспромож
ності регіону є дані державної та галузевої статистики, а
також дані опитувань. Системою показників по даному ме
тоду такі: економічна стабільність (5 показників), інфраст
руктура (4 показників), охорона здоров'я (5 показників),
ефективність ринку праці (7 показників), розвиток ринку
(5 показників), технологічна готовність (5 показників), ве
дення бізнесу (4 показників), інновації (6 показників), якість
освіти і професійної підготовки (13 показників).
Офіційне затвердження таких методик дозволяє
здійснити аналіз цього методичного забезпечення та доз
волить зробити такі висновки:
1. Кожна з методичних розробок відповідає певному
етапу соціальноекономічного розвитку країни.
2. Всі методики відповідають меті та завданням певного
регіонального дослідження і тільки побічно охоплюють
повну оцінку конкурентоспроможності регіону.
3. В основі методів оцінки покладені статистичні показ
ники, експертні оцінки (рангова значущість). Проте, попер
ше, експертні бальні оцінки є значною мірою суб'єктивни
ми і зазвичай згладжують реальні перепади регіональних
характеристик, тому що експерти не використовують
крайніх оцінок. Подруге, цей підхід слабо враховує реальні
перепади фактичних об'єктивних характеристик через об
межену кількість вживаних інтервалів "розбиття" даних або
заздалегідь заданого діапазону оцінок [5, с. 22].
4. Методики не дають чіткого переліку обов'язкових ре
гіональних показників для розрахунку інтегрального показ
ника. Однак наголошують на наявності різних груп і систем
показників, якот: макроекономічна ефективність, інвестиц
ійна привабливість, економічний потенціал, ефективність
управління регіоном, наявні конкурентні переваг тощо.
5. У методиках відсутні показники, що дозволяють оц
інити результативність інноваційної діяльності в регіоні,
рівня наукового та інтелектуального потенціалів регіону,
розвитку інвестиційної та інноваційної інфраструктури,
ефективності управлінської інфраструктури регіону та інші.
Інноваційноінвестиційні показники діяльності регіону —
це основні важелі впливу на якісну характеристику конку
рентоспроможності регіону.
6. Наявні методики оцінки конкурентоспроможності
регіону не передбачають збільшення оцінки складових еле
ментів чи їх якісній заміні для конкурентоспроможності
регіону і не є саморозвиваючими.
7. Більшість методик оцінки конкурентоспроможності
регіону ототожнені по складу оцінки показників із соціаль
ноекономічним розвитком регіону або з сталим регіональ
ним розвитком.
8. Всі методики перевантажені системою показників і
експертними висновками. Це ускладнює сам процес оцінки
і віддаляє аналіз від реального рівня конкурентоспромож
ності регіонів.
В Україні є також приватні юридичні суб'єкти, що
здійснюють оцінку конкурентоспроможності регіонів. Се
ред них Фонд Р. Ахметова "Ефективне Управління" з 2008
року до 2014 року презентував на Світовому економічному
форумі (СЕФ) "Звіт про Конкурентоспроможність Украї
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ни" [6, с. 54]. В звіті відображалося аналіз сильних і слабких
сторін конкурентоспроможності країни, а також була по
дана відповідна оцінка на підставі чотирьох індексів і два
надцяти субіндексів Глобального індексу конкурентоспро
можності. Основним недоліком такої оцінки конкурентос
проможності є ряд показників, що базуються на анкетуванні
юридичних та фізичних осіб, а відповідно високий рівень
суб'єктивної думки. Також недоліком приватної форми
оцінки є не обов'язковий характер, що змінюється від фінан
сування, або напряму зміни вектору політики в державі.
Економічний центр економічних і політичних до
сліджень імені Олександра Розумкова (2000) і Національ
ний інститут досліджень (1992) здійснюють вивчення кон
курентоспроможності регіонів в вузькому спектрі. В щорі
чному журналі "Національна безпека і оборона" та щок
вартальному "Аналітичні доповіді. Регіональне досліджен
ня" відповідно, висвітлюють результати досліджень за та
кими темами, як:
— забезпечення конкурентоспроможність регіонів інве
стиційними потоками;
— конкурентоспроможність товарів на ринку ЄС за
регіональним поділом;
— інституційні основи конкурентоспроможності регі
онів України;
— децентралізація регіональної влади в контексті регі
ональної конкурентоспроможності;
— оновлення регіональної стратегії забезпечення кон
курентоспроможності, тощо.
Такі дослідження є актуальними і висвітлюють основні
проблеми та переваги національної особливості регіональ
ної економіки під впливом сучасних факторів впливу: воєн
ний конфлікт з Росією, відкриття європейського ринку збу
ту товарів, спрощений товарообіг з Канадою, проведення
децентралізації, тощо. Однак такі дослідження не несуть
системний характер оцінки динаміка конкурентоспромож
ності регіону України.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житловокомунального господарства з 2015 року здійсняє
щорічний рейтинг рівня соціальноекономічного розвитку
регіонів. На підставі даних статистики областям виставля
ються оцінки щоквартально за 27 показниками в 6 напря
мах і щорічно за 64 показниками в 12 напрямах. Така оцінка
— елемент нової системи моніторингу реалізації держав
ної регіональної політики та визначення динаміки змін.
Показники рейтингу — індикатор ефективності управлінсь
ких рішень на центральному та місцевому рівнях. Головна
мета — на основі рейтингової оцінки визначити пріорити і
стратегічне планування розвитку регіонів, підвищити їх кон
курентоспроможність. На наш погляд, є не коректним вва
жати наявність стратегічного плану розвитку регіонів ос
новою підвищення конкурентоспроможності регіону.
Розглядаючи проблеми аналізу та оцінки конкурентос
проможності регіону, зазначаємо, що цій сфері притаман
на складність та різноманітність підходів, методик та ме
тодів оцінювання, незважаючи на їх малу кількість. При
цьому ця проблема є доволі багатоаспектною, оскільки ви
никають труднощі у виборі базового суб'єкта порівняння,
тобто визначення регіону — лідера; у виборі системи по
казників, критеріїв та методів оцінювання; у формуванні та
використання повної і достовірної інформації про управлін
ня регіонами. Виникає необхідність у систематизуванні, гру
пуванні, обгрунтуванні умов застосування методів оцінки
конкурентоспроможності регіону. Нами запропонована ба
гатокритеріальна класифікація методів оцінювання конку
рентоспроможності регіону, яка відображена в таблиці 1.
Аналіз літературних джерел [3—6] за проблемами ме
тодичного забезпечення оцінювання конкуренто
спроможності регіону дало змогу сформувати багатокри
теріальну класифікацію таких методів оцінювання та оха
рактеризувати їх змістове наповнення. Виконані досліджен
ня дозволяють виокремити ключові фактори, які визнача
ють вибір відповідних методів оцінювання конкурентосп
роможності регіону, які можуть використовуватись при уп
равлінні цієї сфери, зокрема:
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1. Глибина аналізу. Якщо акцентується увага лише
Таблиця 1. Багатокритеріальна класифікація методів
оцінювання конкурентоспроможності регіону
на окремі параметри регіону, які формують конкурентні
переваги, то виникає необхідність у використанні елемен
Характерна ознака
Види
тних чи часткових методів оцінювання; якщо ж мова йде №
1
За формою
• Графічні.
про одночасне оцінювання максимального спектру скла
представлення
• Матричні.
дових, видів діяльності, сфер функціонування регіону,
результатів
• Табличні.
то слід орієнтуватись на комплексні, фундаментальні
оцінювання
• Розрахункові
методи.
2
За рівнем охоплення
• Елементні.
2. Кваліфікація працівників, задіяних у оціню
усіх складових
• Часткові.
ванні і управлінні конкурентоспроможності регіону.
функціонування
• Комплексні
підприємства
Чим нижча кваліфікація працівників, тим простіші
• Методи порівняння із конкурентами.
методи оцінювання слід використовувати (наприклад, 3 За порівняльною
базою
• Методи порівняння із еталоном
елементні, часткові, методи експресоцінювання). За
• Методи експрес-оцінювання.
високої кваліфікації працівників можна використо 4 За глибиною
оцінювання
• Методи фундаментального оцінювання
вувати складні комплексні, фундаментальні, інтег
5
За суб’єктами
• Методи самодіагностики.
ральні, розрахункові методи.
оцінювання
• Методи зовнішньої діагностики
3. Характерна особливість конкурентоспроможності.
До багатофакторних економічних явищ таких, як конку 6 За базою оцінювання • Методи оцінювання від досягнутого.
• Методи оцінювання потенціалу
рентоспроможність регіону має бути і відповідний підхід
• Багатокомпонентні.
в його оцінці. Для повного аналізу слід використовувати 7 За деталізацією
результатів
• Інтегральні однокомпонентні
адекватну кількість показників в інтегральних методах і з
8
За характером
• Динамічні.
не більшим терміном дослідженням як один рік.
оцінювання
• Статичні
4. Наявне ресурсне забезпечення для управління
інформаційним
• Методи використання кількісної інформації.
конкурентоспроможністю регіону. За наявності необ 9 За
забезпеченням
• Методи використання якісної інформації.
хідного фінансового, інформаційного, матеріально
• Комбіновані
технічного та кадрового забезпечення оцінювання кон 10 За методами оцінки
• Рейтингові оцінки.
курентоспроможності можна здійснювати з використан
• Бальні оцінки.
ням фундаментальних, розрахункових, комплексних
• Експертні оцінки.
методів. Якщо ж ресурсне забезпечення у цій сфері є
• Інтигральні індикатори
обмеженим, то варто орієнтуватись на методи експрес 11 За підсумками оцінки • Рейтинг.
оцінювання, елементні, часткові, матричні, графічні, ме
• Групування
тоди використання якісної інформації.
5. Напрям управління регіональними конкурентними
2. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: Рос
перевагами. Чим менший напрям дії регіону на конкурентні сия и мир. 1992—2015 / Р.А. Фатхутдинов. — М.: ЗАО
переваги, тим із більшою ймовірністю можна передбачи "Издво "Экономика", 2005. — 606 с.
ти параметри оцінювання, і відповідно використати більш
3. Брикова І. В. Теоретичні основи міжнародної кон
точні методи розрахунку. За наявності широкого спектру курентоспроможності регіону // Економіка та підприє
впливу на регіональні конкурентні переваги методи набу мництво. — 2006. — № 17. — С. 61—70.
ватимуть більш імовірнісного та якісного характеру, оріє
4. Ревтюков А.А. Регионы России: оценка конкурен
нтуватимуться на оцінювання конкурентоспроможного тоспособности. — №12. — 2008 [Электронный ресурс].
потенціалу. При цьому, як правило, увага акцентується на — Режим доступа: http://bujet.ru
використання елементних та часткових методів.
5. Є.В. Лазарєва, Н.В. Яблонська Методичний підхід
6. Стабільність конкурентного середовища. За наяв до оцінки конкурентоспроможності регіону // Регіо
ності відносно стабільного конкурентного середовища оці нальна економіка. — №1. — 2011. — С. 23—31.
нювання і управління конкурентоспроможності може
6. Звіт про Конкурентоспроможність України
здійснюватися зі значно більшою періодичністю і орієнту 2009 "Назустріч економічному зростанню і процвітан
ватись на комплексні та фундаментальні методи. Якщо ж ню". — Фонд "Ефективне Управління". Копірайт Фон
економічна політика в державі є динамічним, то доцільно ду 2009.
орієнтуватись на метод експресоцінювання, а також еле
ментні і часткові методи.
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IT SERVICES TAXATION: CHALLENGES AND PROSPECTS

У статті досліджено особливості оподаткування послуг ІТJтехнологій в Україні. Визначено, що ІТJтехJ
нології є однією з пріоритетних галузей розвитку економіки Україні. Автором досліджено та проаналізоJ
вано обсяг експорту ІТJпослуг з України, кількості Інтернет користувачів у світі, динаміку проникнення
Інтернет в Україні. Встановлено необхідність податкового регулювання системи оподаткування ІТ в УкраJ
їні та її уніфікації в частині податкового законодавства відповідно до міжнародних стандартів. ВизначеJ
но основні завдання, принципи та фактори, на основі яких грунтується система оподаткування послуг
ІТJтехнологій. Досліджено обсяг та особливості податкових надходжень до бюджету країни від ІТJгалузі.
Акцентовано увагу на ІТJаутсорсингу як одного з методів удосконалення оподаткування послуг ІТJтехJ
нологій. Визначено пріоритетні напрями оптимізації галузі ІТJтехногій, розглянуто податкові пільги при
оподаткуванні послуг ІТJтехнологій України та деяких зарубіжних країн
The article is about the features of IT services taxation in Ukraine. It has beeb determined that IT technologies
are one of the priority sectors for the economic development in Ukraine. The author has examined and analyzed
the volume of IT services exports from Ukraine, the number of Internet users in the world, the dynamics of Internet
ingression in Ukraine. The necessity of tax adjustment for the IT taxation system in Ukraine and its unification
in the part of the tax legislation in accordance with international standards has been established. It has been
determined the main tasks, principles and factors on which the taxation system of IT services is based. The
volume and features of the IT industry tax revenues to the state budget have been researched. The emphasis has
been done on IT outsourcing as one of the methods for improving the taxation of IT services. The priority directions
of IT technologies optimization have been determined. It have been considered tax privileges for the taxation of
IT technologies services in Ukraine and some other countries.
Ключові слова: оподаткування, інформаційні технології (ІТ), інформаційне суспільство, послуги ІТтех
нологій, ІТгалузь, ITаутсорсинг, податкові пільги.
Key words: taxation, information technologies (IT), information society, IT services, IT industry, IT outsourcing,
tax privileges.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі особливого
значення набуває інформаційний продукт, роль яко
го грунтується на активному використанні передо
вих інформаційних технологій (далі — ІТ). IT про
гресивно впроваджуються в усі сфери світової еко
номіки, підвищуючи економічні та соціальні показ
ники, а розуміння їх важливості та значення призво
дить до зростання попиту на ці технології. Інфор
маційний продукт розглядається як товар (послуга)
інформаційного суспільства, стрімкий розвиток яко
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го забезпечує високий рівень комп'ютеризації всіх
галузей, є наслідком зміни способу життя, а націо
нальні державні кордони не є бар'єром обміну інфор
мацією, товарами, послугами тощо. Наслідком цьо
го є удосконалення вітчизняної податкової політи
ки в частині уніфікації та її адаптації до вимог міжна
родних стандартів та відповідно до тих умов, які
встановлюються в процесі розвитку інформаційно
го суспільства. Тому дослідження особливостей опо
даткування послуг ITтехнологій визначає акту
альність даної теми.
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Рис. 1. Фактичні та прогнозні обсяги експортної ІТOіндустрії, млрд дол

Джерело: побудовано автором за даними досліджень Асоціації ІТУкраїни [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Огляд та дослідження наукової літератури свідчить
про те, що податкове регулювання послуг ІТтехнологій
є предметом дискусій та обговорення багатьох вітчиз
няних та міжнародних науковців. Окремі напрями до
сліджень, що стосуються процесу оподаткування послуг
ІТтехнологій відображені в роботах Г. Андрощука,
А. Берези, Н. Борейко, В. Гланца, І. Дульської, Р. Жар
ко, Ю. Кайзера, Ю. Лазебник, С. Малець, Н. Прокопен
ко, С. Ріппи, Л. Федулової, К. Швабія, М. Шевченко, Г.
Юрчук та ін. Серед зарубіжних вчених значний внесок
у дане дослідження зробили: Дж. Акерлоф, В. Алек
сунін, Е. Вінстон, С. Ільїчов, Р. Калакота, Х. Каравелі,
М. Кларк, І. Мелешенко, В. Мунтіян, Ж. Писаренко,
В. Родигіна, Дж. Стігліц, В. Танзі тощо. Однак, врахо
вуючи значимість проблематики дослідження та прогре
сивний розвиток інформаційного суспільства, ця тема
потребує подальшого вивчення.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей фіскаль
ної політики в частині оподаткування послуг ІТтехно
логій, визначення напрямів і перспективних шляхів його
удосконалення з метою адаптації до вимог міжнарод
них стандартів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасному світі розвиток інформаційних техно
логій набирає усе більших обертів, а інформаційні по
слуги є невід'ємною частиною життя людства. Для Ук
раїни ІТсфера має особливо важливе значення, адже
на фоні загальної економічної та політичної кризи, вона
здатна згладити ці явища за допомогою стрімкого роз
витку, а також забезпечити функціонування багатьох
суміжних галузей. Інформаційні технології визначені в
Україні однією з пріоритетних галузей розвитку еко
номіки, про що свідчить значний внесок експортної
індустрії в загальний ВВП країни та частка сплачених
податків до бюджету держави. Обсяг експорту ІТпо
слуг з України у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс
на 20% і склав 3,6 млрд дол., прогноз обсягу експорту
на 2018 рік становить 4,5 млрд дол. (рис. 1). Внесок екс
портної ІТіндустрії в загальний ВВП країни у 2017 р.
становив 3,34%. Експерти аудиторської компанії Pri
cewaterhouseCoopers прогнозують до 2020 року 27,2 млрд
грн доходів до держбюджету від експортноорієнтова
ної ІТгалузі. ІТсфера займає третє місце за часткою у
ВВП країни, поступаючись металургії та агросектору.
До 2020 р. Україна має намір вийти в лідери в галузі
ITаутсорсингу. Новий проект, який передбачає ство
рення 100 тис. робочих місць у цій сфері, запускає ук
раїнський уряд разом із представниками ITкомпаній.
Очікується отримання доходів більше ніж 10 млрд дол.
від експорту ITпослуг у США і ЄС, а також 1 млрд дол.
інвестицій у розширення і модернізацію освітньої сис
теми. У 2013 р. було створено перший в Україні гранто
вий фонд у галузі інформаційних технологій — Global
Technology Foundation, метою якого є підтримка
ІТпроектів у сфері державних послуг, зв'язку, медіа,
освіти, охорони здоров'я, хмарних обчислень [2].
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За кількістю сертифікованих ІТспеціалістів Украї
на перебуває серед світових лідерів. Оскільки основним
чинником цієї галузі є саме людський фактор, то це го
ворить про те, що Україна має значний потенціал роз
витку ІТсфери в країні.
Інформаційні технології посідають чільне місце в
нашому житті, тому це поняття є багатофункціональ
ним. Технологія (в перекладі з грецької techne) — мис
тецтво, майстерність, вміння, що є процесами. Процес —
це обрана людиною стратегія і її реалізація за допомо
гою сукупності різноманітних засобів та методів. Зас
тосовуючи різні технології до одного і того ж матеріа
лу, можна одержати різні продукти, оскільки техноло
гія змінює первісний стан матеріалу з метою отримання
нового матеріального продукту. Тобто, як зазначають
автори одного з досліджень, інформаційна технологія —
це сукупність процесів, при яких використовуються за
соби та методи накопичення, обробки і передачі первин
ної інформації для отримання інформації нової якості
про стан об'єкту, процесу або явища [3]. Тому інфор
маційні технології ми розглядаємо як комплекс заходів
щодо збору, трансформації, збереження та передачі до
користувача інформації за рахунок її реалізації на ос
нові сучасних засобів, які в сукупності становлять цілісні
технологічні системи на основі таких властивостей, як:
доцільність, наявність компонент і структури, взаємо
дія з зовнішнім середовищем, цілісність, розвиток в часі
тощо. Отже, діяльність ІТсфери визначаємо як вид
інформаційної діяльності, що здійснюється у сфері ви
робництва ІТпродукції, надання послуг з програмно
го забезпечення (супроводу) інших видів діяльності
спеціальними суб'єктами господарювання з метою одер
жання прибутку, а також досягнення інших соціально
економічних ефектів.
До програмної продукції відповідно до норм Подат
кового кодексу України (Розділ ХХ Перехідні положен
ня, підрозділ 2, п. 26) відносяться:
— результат комп'ютерного програмування у ви
гляді операційної системи, системної, прикладної, роз
важальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх
компонентів), а також у вигляді інтернетсайтів та/або
онлайнсервісів та доступу до них;
— примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних
програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або
електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів)
та/або посилань для завантаження комп'ютерної про
грами та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів)
для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі;
— будьякі зміни, оновлення, додатки, доповнення
та/або розширення функціоналу комп'ютерних про
грам, права на отримання таких оновлень, змін, додатків,
доповнень протягом певного періоду часу;
— криптографічні засоби захисту інформації [4].
Враховуючи прогресивний розвиток ІТ у світі (про
що свідчить зростання кількості Інтернет користувачів
у світі протягом 2000—2017 рр. (табл. 1)) та глобалі
заційні процеси, одним з актуальних питань є податко
ве регулювання суб'єктів ІТ, трансформація систем опо
даткування держав, приведення та їх адаптація до
єдиного податкового законодавства згідно міжнарод
них норм та відповідно до тих вимог, які диктує інформа
ційна економіка.
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Таблиця 1. Світове використання мережі Інтернет та статистика населення

Світові
регіони
Африка
Азія
Європа
Латинська
Америка
Близький схід
Північна
Америка
Австралія
Всього

1287914329
4207588157
827650849
652047996

16,9
55,1
10,8
8,5

453329534
2023630194
704833752
437001277

35,2
48,1
85,2
67,0

Зростання
кількості
Інтернет
користувачів,
2017 р. до
2000 р., (%)
9,941
1,670
570
2,318

254438981
363844662

3,3
4,8

164037259
345660847

64,5
95,0

4,893
219

3,9
8,3

41273454
7634758428

0,6
100

28439277
4156932140

68,9
54,4

273
1,052

0,7
100

Населення
(станом на
01.01.2018 р.)

Кількість Інтернет
користувачів
(станом на
31 грудня 2017 р.)

Населення (%
від світового)

Темп
проникнення (%)

Кількість
Інтернет
користувачів
(%)
10,9
48,7
17,0
10,5

22

25
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64
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Джерело: побудовано автором за даними [5].

39

2011

2010

2004

0

Рис. 2. Динаміка проникнення інтернет в Україні протягом 2004—2017 рр., %
Джерело: побудовано автором на основі дослідження компанії Factum Group Ukraine [6].

Якщо проаналізувати динаміку проникнення Інтер
нет в Україні протягом 2004—2017 рр. (рис. 2) спостері
гається тенденція до зростання протягом досліджува
ного періоду (з 12% у 2004 р. до 64% у 2017 р.), тобто
ріст становить 5,3 рази. Варто відзначити наступні ста
тистичні дані: домашній Інтернет є у 63,35% користу
вачів; 45% українських користувачів Інтернету мають
середній рівень доходу; 38% — нижче середнього; 42% —
середню спеціальну освіту, 34% — повну вищу. При
чому, різкий темп зростання припадає на 2009—2012 рр.
(з 25% до 50% відповідно). При цьому вперше у 2017 р.
відбулося помітне зниження абсолютного числа регу
лярних користувачів в Україні — з 21,6 млн осіб з сере
дини 2017 р. до 21,0 млн осіб в кінці грудня минулого
року. Необхідно зазначити, що таке зниження пояс
нюється зменшенням загальної кількості постійних
жителів України, головним чином за рахунок міграції
за кордон населення України у віці 18—45 років.
Згідно з даними Інтернет Асоціації України, у 2017 р.
частка користувачів Інтернет серед людей 15—29 років
в Україні сягнула 97%. Старший вік та проживання у
сільській місцевості значно зменшують вірогідність ко
ристування Інтернетом. Кількість користувачів Інтер
нет продовжує зростати. Найчастіше доступ до інтер
нетпослуг здійснюється через домашні стаціонарні ПК —
51%, через мобільні телефони — 50%, ноутбуки — 42%,
планшетні комп'ютери — 21%, стаціонарні ПК на роботі —
8%, ноутбуки на роботі — 5%. Відсоток жінок, які ко
ристуються інтернетом складає — 51% від усіх корис
тувачів, чоловіків — 49%. Мешканці сіл складають 27%
від загальної кількості населення, при тому, що серед
усіх мешканців сіл — 53% з них користуються Інтерне
том [7]. Таким чином, на основі наведених даних варто
зазначити, що кількість користувачів Інтернет в Україні
з кожним роком продовжує зростати швидкими темпа
ми. Однак Україна за темпами проникнення Інтернету
знаходиться на рівні країн Близького сходу, поступаю
чись Північній Америці, Європі, Австралії, Латинській
Америці. Тому це є підтвердженням необхідності подат
кового регулювання системи оподаткування ІТ в Україні
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та її уніфікації в частині податкового законодавства
відповідно до міжнародних стандартів. При цьому перш
за все, варто звернути увагу на завдання та принципи,
на основі яких грунтується система оподаткування по
слуг ІТтехнологій.
Так, серед завдань податкового регулювання суб'єк
тів ІТ доцільно, на думку автора, виділити основні:
— акумуляція фінансових ресурсів у централізова
них бюджетних та позабюджетних фондах шляхом мо
білізації податкових надходжень від суб'єктів ІТ;
— складання програм податкових надходжень від
суб'єктів ІТ на коротко та довгострокову перспективу
з врахуванням поточної соціальноекономічної ситуації
та перспектив її зміни;
— формування принципів та бази оподаткування по
слуг ІТ;
— здійснення контролю над обсягом та структурою
податкових надходжень від їх діяльності, удосконален
ня та спрощення процедури адміністрування [8];
— розробка пропозицій з оптимізації оподаткуван
ня послуг ІТтехнологій і знівелювання ризиків при цьо
му як для наповнення бюджету країни так і для розвит
ку підприємницької діяльності у цій сфері бізнесу [9].
Поряд із фундаментальними принципами системи
оподаткування (наукової обгрунтованості, узгодження
інтересів, системності, комплексності, пріоритетності,
раціонального поєднання стратегічного та тактичного
підходів, законодавчого врегулювання, адаптації, без
перервності, ефективності тощо) науковці виокремлю
ють специфічні фактори оподаткування послуг ІТтех
нологій, серед яких:
1. Встановлення податкової юрисдикції. Враховую
чи екстериторіальність надання послуг ІТ, фіскальна
політика повинна грунтуватись на дотриманні принци
пу чіткого взаємозв'язку суб'єкта ІТ з податковою
юрисдикцією (право держави встановлювати податки,
інші аналогічні внески) у межах її території, а також
збирати податки як у межах своєї території (терито
ріальна юрисдикція), так і з платників податківрези
дентів, які отримують дохід поза її межами, на умовах
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територіальності (оподаткуванню підлягають усі при
бутки суб'єкта, які виникають у цій юрисдикції незалеж
но від національної приналежності та резидентства суб
'єкта господарювання або постійного представництва
(діяльність суб'єкта знаходиться в одній країні — по
датковій юрисдикції), а матеріальні активи, що засто
совуються для отримання прибутку — в іншій, робота
грунтується на основі мережі Інтернет за допомогою
Інтернетпровайдерів, місце знаходження сервера виз
начає місце діяльності суб'єкта ІТ, що спрощує проце
дуру встановлення зв'язку суб'єкта надання послуг ІТ з
податковою юрисдикцією [10].
2. Визначення об'єкта податкового регулювання.
Послуги ІТтехнологій надаються в мережі Інтернет,
перетинаючи будьякі кордони, створюючи певні про
блеми при їх оподаткуванні. В цьому випадку не зрозу
міло звідки і в якому напрямі здійснено надання таких
послуг. Тому, враховуючи те, що об'єкти податкового
регулювання послуг ІТтехнологій відрізняються між
собою, доцільним є визначення уніфікованого об'єкта
для всього світу.
3. Усунення подвійного оподаткування. Зважаючи
на різні юрисдикції країн, норми податкового законо
давства та елементи податкового механізму, прибуток
від надання послуг ІТтехнологій може бути оподатко
ваний кілька разів різними країнами. Саме тому, удос
коналюючи систему оподаткування послуг ІТтехно
логій, необхідним є усунення подвійного оподаткуван
ня, розробка податкових норм, які б не суперечили бюд
жетноподатковій політиці держав та їх інтересам.
4. Формування глобального податкового простору.
Джерело доходу, отриманого від купівліпродажу по
слуг ІТтехнологій, може бути розташоване в різних
країнах, створюючи при цьому підстави для уникнення
оподаткування. Тому суб'єкт надання таких послуг по
винен бути зареєстрований як платник податку у конк
ретній країні [11, с. 48].
Варто відзначити, що ІТгалузь є одним з найбіль
ших платників податків в країні. Це є наслідком збіль
шення експорту послуг ІТсфери, високим курсом ва
люти, співробітництво ІТкомпаній з фізичними особа
мипідприємцями, які сплачують єдиний податок. Крім
того, слід зауважити, що відповідно до податкового за
конодавства України, податкове навантаження для та
ких фізичних осіб є невеликим, порівняно з іншими краї
нами. В цілому ІТкомпанії, що працюють на території
України, сплатили у 2017 р. 16,7 млрд грн податків, а
вклад ІТгалузі до ВВП у вигляді податкових надход
жень складає 3,34% (відповідно до прогнозованих по
казників у 2025 р. сума податків, яку сплатить ІТгалузь
становитиме 46,1 млрд грн, а податкові надходження від
ІТгалузі до ВВП досягнуть 4,65%). Згідно з показ
никами Зведеного бюджету України, податкові платежі
від надання комп'ютерних та інформаційних послуг за
10 місяців 2017 р. становили 6,52 млрд грн, що майже на
3 млрд грн більше, ніж у першому півріччі. Водночас по
даткові надходження протягом січня — жовтня 2017 р.
зросли на 37,4%. у порівнянні з аналогічним періодом
2016 р. У третьому кварталі 2017 р. податкові надход
ження від компаній, що надають послуги у сфері ІТ
технологій, досягли 6,52 млрд грн проти 4,75 млрд грн
за аналогічний період минулого року. Таким чином,
ІТіндустрія сплатила до державного бюджету майже
на 40% більше податкових стягнень, ніж за 10 місяців
2016 р.
У регіональному розрізі велика частка податків від
галузі високих технологій надійшла до бюджетів Києва
та Київської області і склала 51%, при цьому близько
15% від цього обсягу — платежі від центральних офісів
ІТкомпаній. Традиційно великими платниками податків
є ІТхаби, які об'єднують представників галузі на тери
торії таких областей: Харківської — 11% від усіх подат
кових платежів індустрії інформаційних технологій,
Львівської — 8% податкових стягнень, Одеської та
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Дніпропетровської — по 4,4%, Запорізької та Вінниць
кої областей — по 2% відповідно [10]. Враховуючи вище
зазначені статистичні дані, варто вказати, що показни
ки ефективності від надання послуг у сфері ІТтехно
логій мають тенденцію до покращення, що впливає на
соціальноекономічний рівень розвитку країни.
Так, сума прямих податків і зборів, які надійшли від
ІТгалузі, за останні 3 роки зросла на майже 90%. Як
правило, витрати на заробітну плату становлять найсут
тєвішу статтю витрат для українських ІТкомпаній (до
50% від загального обсягу витрат компанії). Податок на
заробітну плату складається з єдиного внеску на загаль
нообов'язкове державне соціальне страхування, що по
чинаючи з 1 січня 2016 року становить 22% (як правило,
нараховується на суму чистої заробітної плати) і подат
ку на доходи фізичних осіб, що встановлено на рівні 18%.
Також тимчасово було запроваджено загальнодержав
ний військовий збір у розмірі 1,5%, який стягується з
усіх виплат заробітної плати. Військовий збір застосо
вується до валової суми, на яку не було встановлено
верхньої межі [4]. Прагнучи скоротити ці витрати, ба
гато компаній замість штатних працівників наймають на
роботу фрілансерів. Таким чином, можна досягти зни
ження податкового навантаження на заробітну плату
приблизно до 3,5—5,5% (залежно від розміру єдиного
соціального внеску фрілансера). Однак така структури
зація вимагає ретельного податкового та правового ана
лізу.
Зважаючи на те, що переважна більшість податко
вих відрахувань з ITкомпаній пов'язана саме з опла
тою праці спеціалістів, сектор є дуже чутливим до умов
оподаткування. Так, якщо компанії сировинних галузей
економіки витрачають на такі податки не більше 3% від
свого доходу, то ITкомпанії — 19%. Таким чином, спро
щена модель оподаткування не тільки дозволяє оптимі
зувати податкове навантаження на бізнес, але також є
фактором, що дає українському суб'єкту ІТ конкурен
тну перевагу на світових ринках.
Оподаткування послуг ІТтехнологій має певні
особливості: при умові, що ІТпослуги, придбані без
посередньо у юридичної особи, розташованої на тери
торії Україні, а клієнт є юридичною особоюнерезиден
том, ІТпослуги, як правило, не підлягають оподатку
ванню ПДВ. Це пов'язано з тим, що відповідно до ук
раїнського законодавства місцем постачання послуг
вважається не територія Україні, а місце розташування
клієнта. Зокрема це стосується послуг з дослідження і
розробки, тестування програмного забезпечення, об
робки даних, надання консультацій з питань інформа
тизації та виконання суміжних функцій.
ІТпослуги, придбані у незалежних підрядників
(фрілансерів), розташованих на території України та
кож не підлягають оподаткуванню ПДВ. Українські
фрілансери, як правило, є платниками єдиного податку
і, таким чином, несуть відповідальність за сплату єди
ного податку, ставка якого, починаючи з 1 січня
2016 року становить 3—5% від суми їх заробітку. Однак
іноземні клієнти можуть зіткнутися з проблемами, по
в'язаними з відсутністю можливостей сплати податко
вих платежів за допомогою світових електронних плат
іжних систем, тобто немає доступу до роботи з такими
серверами, як PayPal, Google Play і Apple Store. Наприк
лад, досі є неможливим використання платіжної систе
ми PayPal для переказу грошових коштів резиденту Ук
раїни.
Компанії, які було створено в Україні у формі
дочірніх підприємств іноземних компаній, що займають
ся розробкою програмного забезпечення, несуть відпо
відальність за сплату податків на території України.
Більшість послуг, що надаються дочірнім підприєм
ством для материнської компанії, не підлягають опо
даткуванню ПДВ на території України, оскільки місце
постачання таких послуг розташовано поза межами Ук
раїни [13].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Крім того, послуги з розробки програмного забез
печення в межах території України, як вже вище зазна
чалося, звільняються від оподаткування ПДВ. Ця тим
часова спеціальна пільга діє з 1 січня 2013 року до 1 січня
2023 року [4]. Таким чином, компанії користуються
сприятливою ставкою ПДВ при наданні більшості своїх
послуг. ПДВ оподатковуються операції, які пов'язані з
наданням ІТпослуг, наприклад, якот: оренда офісу
тощо.
Ставка податку на прибуток підприємств становить
18%. Зазвичай такі види бізнесу працюють застосовую
чи метод "витрати плюс", тому маржа, яку заробляють
ІТкомпанії, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%
[13].
Існують різні методи удосконалення оподаткуван
ня послуг ІТтехнологій, які сприяють зниженню по
даткового навантаження. Одним із таких способів є
оподаткування за допомогою аутсорсингу. Варто заз
начити, що Британська асоціація Global Sourcing
Association (GSA) назвала Україну найкращою країною
2017 року з надання послуг аутсорсингу. Заявку на
номінацію України в цій категорії подала компанія N
iX. Упродовж останніх шести років Україна є топ30
країнпартнерів з ауторсингу в рейтингах, які складає
провідна дослідницька та консалтингова компанія
Gartner. Перевага аутсорсингу полягає в тому, що от
римані послуги замовник може включити до витрат і
до податкового кредиту з ПДВ. Відповідно, за раху
нок різниці в оподаткуванні сторін (аутсорсера (вико
навця) та замовника) досягається ефект оптимізації.
Для оптимізації оподаткування в ITсфері зазвичай
використовують аутсорсерів, які застосовують спро
щену систему оподаткування зі сплатою єдиного по
датку.
Оптимізація оподаткування у замовника полягає в
тому, що послуги ITаутсорсингу можуть бути вклю
чені до складу його витрат і до податкового кредиту з
ПДВ (п. 198.1 — 198.3 ПКУ) [4].
За умови, якщо щорічний обсяг доходів з надання
послуг ІТкомпанії (або будьякої іншої компанії) не
перевищує 5 млн грн, компанія може бути зареєстрова
на як платник єдиного податку. При використанні афі
лійованої особи, на спрощеній системі оподаткування
зі сплатою єдиного податку економія від використання
схеми аутсорсингу залежить від того, яку ставку єди
ного податку сплачує аутсорсер (ставка 3 % з ПДВ чи
ставка 5 %, яка включає ПДВ). Тобто платники єдиного
податку замість податку на прибуток підприємств спла
чують єдиний податок у розмірі 3% або 5% (залежно від
режиму оподаткування ПДВ). Варіант з використанням
аутсорсера — платника єдиного податку за ставкою 3%,
з позиції податкової економії, більш вигідний. Однак
слід прийняти до уваги, що більшість ITпослуг
звільняються від оподаткування ПДВ. Тому на прак
тиці частіше використовується варіант із використан
ням аутсорсера — платника єдиного податку за став
кою 5 % [14].
Таким чином, пріоритетними напрямами на шляху
удосконалення та оптимізації галузі ІТтехногій, які
сприятимуть покращенню економічного стану країни та
забезпечення належного рівня конкурентоспромож
ності на міжнародному ринку ІТпослуг є:
— ІТаутсорсинг, тобто передача підприємством ча
стини функцій з управління та підтримки власних інфор
маційних ресурсів зовнішньої ITкомпанії. Існує кілька
видів послуг ITаутсорсингу: можуть надаватися певні
"людські" ресурси, обладнання та об'єкти інфраструк
тури, послуги з управління інформаційною системою;
— наявність науководослідних центрів, які доціль
но створювати на засадах державноприватного парт
нерства;
— використання електронної комерції;
— стартапи, які, за оцінками аналітиків, формують
важливий сектор ІТринку;
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— ІТ у державному секторі — модернізація систе
ми автоматизації, починаючи від митного контролю та
закінчуючи впровадженням електронного уряду, потре
бує значних інвестицій, однак ці витрати є виправдани
ми у перспективі;
— розширення надання телекомунікаційних послуг
та удосконалення їх рівня якості тощо [15].
Поряд з цим, ще одним із заходів фіскальної полі
тики стосовно активізації розвитку ІТтехнологій в Ук
раїні в частині удосконалення системи їх оподаткуван
ня є спрощення реєстрації фізичної особипідприємця
для іноземців. Такі заходи дозволяють ІТгалузі безпе
решкодно співпрацювати з іноземцями на контрактній
основі, що сприятиме обміну досвідом в цій галузі, роз
витку та підвищення рівня кваліфікації вітчизняних
спеціалістів, що сукупно створить додаткові умови для
розширення застосування інформаційних технологій в
Україні, збільшить надходження в державний бюджет
у вигляді податкових сплат. Тобто для реєстрації фізич
ної особипідприємця іноземцям не потрібна посвідка
на проживання в Україні, а адреса місцезнаходження
може бути підтверджена іншими документами (догово
ром оренди нерухомості, що знаходиться в Україні).
Одним з головних чинників, що сприяє розвитку
індустрії інформаційних технологій та ІТбізнесу в Ук
раїні є можливість використовувати спрощену систему
оподаткування, так звану "третю групу", що наразі вис
тупає аналогом систем стимулювання галузі в інших
країнах. Інший чинник, який позитивно впливає не лише
на ІТгалузь, а й на інші індустрії, — це умови для вільно
го пересування фахівців між країнами та зрозумілий
механізм налагодження законної підприємницької
діяльності для іноземців в Україні. До цього часу в нашій
країні існували обмеження [15], які значно ускладню
вали співпрацю українських компаній з іноземцями як
з фізичними особамипідприємцями.
Доцільно також відмітити, що ІТкомпанії в Україні
несуть відповідальність за дотримання регулятивних
вимог, спрямованих на боротьбу проти ухилення від
сплати податків, а саме валютного контролю (75% над
ходжень в іноземній валюті має бути конвертовано в
українську гривню) та правил трансфертного ціноутво
рення (у разі якщо операції компанії підпадають під
контроль за трансфертним ціноутворенням, компанія
повинна підготувати звіт про контрольовані операції та
надати на запит податкових органів відповідну докумен
тацію).
У процесі дослідження вважаємо за доцільне розг
лянути податкові стимули (пільги), які застосовуються
при оподаткуванні послуг ІТтехнологій в зарубіжних
країнах та узагальнити інформацію щодо пільгового
оподаткування таких послуг в Україні. Так, досвід країн —
світових лідерів у ІТсфері свідчить про те, що вони вже
давно усвідомили перспективи розвитку інноваційних
продуктів, які можуть створюватися суб'єктами про
грамної індустрії, і що основною передумовою їх успі
шного розвитку є введення податкового регулювання,
а саме державна підтримка.
Так, у США діють декілька спеціальних економіч
них зон і режимів оподаткування для суб'єктів ІТтех
нологій. У Каліфорнії існує 36 таких зон, в кожній з них
вони мають можливість ретроспективно отримати
пільгу. У 2009 р. прийнято закон, згідно з яким усі суб'єк
ти програмної продукції, що створили нові робочі місця
за останні п'ять років, отримали по 40 тис. доларів по
вернення кредитів та повернення сплаченого податку на
прибуток на кожну людину. Крім того, на федерально
му рівні в США діють так звані податкові пільги для
суб'єктів програмної продукції [17], що передбачають
зниження суми податкових зобов'язань з податку на
прибуток на 20% від суми коштів, що спрямовуються на
розробки та дослідження.
Китай також надає значні податкові пільги: зниже
ну ставку ПДВ (0% для певних послуг суб'єктів програм
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ної продукції), пільгову ставку з податку на прибуток
(15% суб'єктів індустрії програмної продукції за основ
ною ставкою 25%) і звільнення від митних зборів при
імпорті інноваційного обладнання. Також держава
відшкодовує весь сплачений ПДВ з інноваційного облад
нання, купленого всередині країни [18].
У постсоціалістичних країнах фіскальна політика
теж направлена на сприяння розвитку ІТтехнологій.
Так, у Чехії суб'єкти індустрії програмної продукції
можуть звільнятися від податку на прибуток (поточна
ставка — 19%) на 10 років. Словаччина надає податко
вий кредит у розмірі до 35%. Окрім цього, Європейські
країни у податковому регулюванні суб'єктів оподат
кування послуг ІТтехнологій застосовують режим IP
Box — надання часткового звільнення від податку на
прибуток. Такі пільгові податкові режими присутні,
зокрема, в законодавстві Нідерландів, Люксембургу,
Кіпру та Мальти [19]. Отже, податкові пільги в заруб
іжних країнах націлені на зниження ПДВ, податку на
прибуток, податку на приріст капіталу і іноді — подат
ку на доходи фізичних осіб. При цьому в різних краї
нах застосовують різні комбінації податкових префе
ренцій.
Для отримання податкових пільг та іншої держав
ної підтримки всі країни висувають досить жорсткі ви
моги до компанійпретендентів, що, у свою чергу, стри
мує отримання таких стимулів. Такими вимогами є: на
дання послуг повністю або частково на своїй території;
обгрунтування та аргументація на право отримувати
податкову пільгу; реєстрація створених програмних
продуктів та послуг на своїй території; проходження
відповідних етапів в державних органах тощо.
Узагальнюючи світовий досвід оподаткування по
слуг ІТтехнологій, слід зазначити, що зарубіжні краї
ни використовують комбінації з чотирьох видів подат
кових пільг: податкове вирахування (зменшення подат
кової бази на величину витрат); податковий кредит
(зменшення податку до сплати на величину інвестицій);
пільгові ставки (з податку на прибуток, з ПДВ або як
звільнення від митних зборів); прискорена амортизація
основних засобів.
З усіх перерахованих пільг в Україні працює тільки
звільнення від ПДВ на всі операції з поставки програм
ного забезпечення. Тобто пільги застосовуються не пев
ним суб'єктом, який отримав право на їх застосування,
а всіма суб'єктами, які здійснюють відповідні операції.
Звідси випливає, що застосування такої пільги є не пра
вом, а обов'язком платника податків. Тому для Украї
ни, яка досі вдало конкурувала на глобальному ринку,
необхідно створити податковий режим, схожий з таки
ми, що діють у країнахконкурентах. Податкові пільги
для української ІТіндустрії можуть істотно стимулю
вати її розвиток до рівня зарубіжних країн.
Зважаючи на вищевказане, слід зазначити, що в Ук
раїні існують чинники, які сприяють розвитку галузі у
сфері надання послуг ІТтехнологій:
— запроваджені преференції для підприємств, що
надають ІТпослуги, а саме звільнення від сплати ПДВ;
— вирішення проблеми зниження рівня неліцензій
ного використання ІТтехнологій шляхом розробки і
затвердження "Державної цільової науковотехнічної
програми використання в органах державної влади
програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012—
2015 рр.", що дозволяє зменшити навантаження на дер
жавний бюджет на 80%;
— значна кількість сертифікованих ІТспеціалістів,
визнаних у всьому світі;
— підгрунтя фундаментальної науки, яка здатна
здійснювати ефективну підтримку вітчизняної ІТсфе
ри у забезпеченні її сучасними засобами й технологія
ми виробництва програм, що сприяє підвищенню кон
курентоспроможності на світовому ринку;
— високий рівень освіти при підготовці фахівців у
галузі ІТ тощо.
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Проведене дослідження в частині оподаткування
послуг ІТтехнологій дає можливість зробити такі вис
новки:
1. Існуюча система оподаткування послуг ІТтехно
логій потребує удосконалення через формування і ре
алізацію зваженої податкової політики з урахуванням
особливостей цього виду діяльності та відповідно до
уніфікації міжнародних стандартів.
2. Застосування системних підходів з боку держави
у сфері фіскальної політики щодо податкового регулю
вання послуг ІТтехнологій, сприятимуть розвитку га
лузі та гарантуватимуть конкурентоспроможність на
міжнародній арені.
3. Основними проблемами оподаткування послуг ІТ
технологій, на нашу думку, є: визначення обов'язкових
елементів оподаткування, окреслення податкової юрис
дикції та усунення подвійного оподаткування, обкла
дання податком на доходи фізичних осіб та оплата єди
ного соціального внеску з зарплат ІТфахівців.
4. Для вирішення вищезазначених проблем необхід
но:
— удосконалити вітчизняну систему оподаткуван
ня, яка буде чітко регламентувати обов'язковість еле
ментів оподаткування у сфері послуг ІТтехнологій,
враховуючи позитивний практичний досвід конкурую
чих країн у даній галузі;
— розробити податкові уніфіковані норми та стан
дарти, які б не суперечили фіскальній політиці держав
та їх інтересам при оподаткуванні послуг ІТтехнологій;
— забезпечити впровадження ефективних стимулів
для розвитку українських ІТтехнологій та підвищити
їх конкурентоспроможності на світовому ринку, забез
печивши проведення системного моніторингу еконо
мічної ефективності;
— підвищити імідж України як ІТкраїни, приваб
ливої для розміщення інвестицій, створивши прозорі
правила для залучення нових інвесторів та замовників;
— зменшити ставки податку з доходів фізичних осіб
та єдиного соціального внеску для ІТгалузі, що сприя
тиме виведенню з тіні заробітних плат ІТпрацівників,
що, у свою чергу, позитивно позначилося б на обсязі
податкових надходжень до державного бюджету Украї
ни;
— забезпечити зростання кількості користувачів
програмної продукції та сприяти, через заходи фіскаль
ної політики, розвитку підприємницької діяльності з ме
тою збільшення податків до бюджету країни;
— створити відповідне мотиваційне поле, у тому
числі пільгові умови оподаткування послуг ІТтехно
логій, на основі зарубіжного досвіду, який би мав успіх
у практичному пристосуванні до вітчизняних економі
чний умов (як приклад, запровадження режиму IP Box)
тощо.
Звідси для зростання ІТгалузі потрібна стабільна
фіскальна політика, відсутність нових регуляторних
бар'єрів, розвиток ITосвіти і підвищення кваліфікації
кадрів та активне просування бренду України з означе
них питань на міжнародному ринку.
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SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PHILOSOPHY OF FORMING AN EFFECTIVE PERSONNEL POLICY
OF THE ENTERPRISE

Статтю присвячено вивченню і розробці теоретикоJметодичних аспектів формування ефективної кадроJ
вої політики підприємства на основі концепції соціальної відповідальності бізнесу.
Так, автором визначено теоретичні основи та обгрунтовано актуальність й необхідність розвитку такої
складової соціальної відповідальності бізнесу, як відповідальність підприємства перед власним персоналом, а
також визначений економічний зміст соціально відповідальної поведінки підприємства у сфері трудових відноJ
син. Зважаючи на існування певного наукового доробку щодо питання соціальної відповідальності бізнесу
перед персоналом, проаналізовано та узагальнено наукові погляди сучасних українських вчених на процеси
розвитку КСВ у сфері трудових відносин.
Окрім цього, у статті було вивчено та систематизовано практичний досвід вітчизняних компаній щодо реJ
алізації програм соціальної відповідальності у галузі трудових відносин.
The article is devoted to the study and development of theoretical and methodological aspects of the formation of
an effective personnel policy of the enterprise on the basis of the concept of social responsibility of business.
Thus, the author defines the theoretical foundations and the substantiated urgency and necessity of development
of such a component of social responsibility of business as the responsibility of the enterprise to its own personnel, as
well as the determined economic content of the socially responsible behavior of the enterprise in the field of labor
relations. Taking into account the existence of a certain scientific work on the issue of social responsibility of the
business to the staff, the scientific views of contemporary Ukrainian scientists on the processes of CSR development in
the field of labor relations are analyzed and summarized.
In addition, the article examined and systematized the practical experience of domestic companies regarding the
implementation of social responsibility programs in the field of labor refferences. In particular, the analysis of Ukrainian
CSR business practices allows us to identify the most widespread directions of socially responsible business conduct
for the staff, namely: development of corporate culture and promotion of gender equality (PJSC "Concern Galnaftogaz"),
development of vocational education and formation of the future personnel elite ("1+1 Media", CRH UKRAINE, PJSC
"Myronivsky Hliboproduct","Marchenko Danevych", PJSC "Ukrtelecom"), safety, life and health of employees ("British
American Tobacco Ukraine", PJSC "Prykarpattyaoblenergo", "Nebesna krynytsia") and employee engagement to
business process management ("JTI Ukraine").
According to the author, the socially responsible personnel policy of the enterprise should be based on the principles of
responsible attitude towards the personnel and formed from the following components, which can be grouped into four blocks:
Block 1. Safety and health.
Block 2. Equality and Freedom.
Block 3. Guarantees.
Block 4. Conscious civil position.
It is determined that introduction of the system of personnel management on the basis of social responsibility
allows to obtain a social effect, which manifests itself in increasing loyalty of employees to their own enterprise, and
the economic effect, which manifestation is the improvement of a number of economic indicators.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, концепція соціальної відповідальності, соціальна
відповідальність перед персоналом, персонал, кадрова політика, трудові відносини, корпоративна культура.
Key words: corporate social responsibility, concept of social responsibility, social responsibility to personnel,
personnel, personnel policy, labor relations, corporate culture.
"Ставя на первое место людей, вы никогда не совершите
ошибки даже в вопросах получения денег"
Майкл Маркс

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Всесвітньо відома компанія Дженерал Моторс одного
разу поставила перед собою завдання з'ясувати, чому її
постійні покупці залишаються вірними одному й тому ж
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бренду. Результати опитування шокували: на першому місці
у переліку факторів, які посприяли здійсненню покупки,
опинилася телефоністка компанії, на другому — керівник
відділу клієнтського сервісу, на третьому — бухгалтерія, і

53

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
жодного слова не було сказано про сам товар [10]. У кон
тексті цього дослідження особливого змісту набуває твер
дження: "Кадри вирішують все!" І справді, як стверджують
представники багатьох міжнародних і вітчизняних компаній,
сьогодні ключовим активом, який забезпечує економічний
успіх бізнесу, є працівники.
Разом з тим сучасні умови ведення підприємницької
діяльності висувають все жорсткіші вимоги до якості кад
рових ресурсів підприємств, вимагаючи від працівників
вищої професійної компетентності, готовності до кар'єрно
го росту, більшої мобільності й продуктивності. Тому ефек
тивне управління персоналом є чи не найважливішим зав
данням кадрового менеджменту кожного підприємства.
Значна частина проблем, що виникають між роботодав
цями і найманими працівниками, сьогодні регулюються нор
мами міжнародного та вітчизняного права, закріпленими у
загальновизнаних кодексах, конвенціях, протоколах та
інших нормативноправових документах у сфері трудових
відносин. Попри це "відкритими" залишається ряд важли
вих питань, що лежать за рамками правового регулювання,
й відносяться до компетенції самого підприємства, яке може
відповідально, або ж безвідповідально поставитися до їх
вирішення.
Оскільки дотримання прав та свобод найманих праців
ників сьогодні є однією із найважливіших складових реалі
зації місії і завдань підприємства, в основі будьяких управ
лінських дій та рішень повинен лежати соціальний підхід, а
використання концепції корпоративної соціальної відпові
дальності має стати необхідною передумовою формування
ефективної кадрової політики.

оцінювання соціальної відповідальності бізнесу, вважаємо
за доцільне звернути увагу на роль та значення соціально
відповідального підходу саме у рамках формування кадро
вої політики сучасного підприємства. Актуальність даної
проблеми обумовлюється ще й тим, що в Україні, на відміну
від інших європейських країн, відсутні як систематичні на
укові дослідження, так і значний досвід реалізації практик
соціально відповідального ставлення бізнесу до персоналу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Як влучно зазначає інтернетресурс "Вікіпедія", "кор
поративна соціальна відповідальність — це відповідальність
тих, хто приймає бізнесрішення, за тих, на кого безпосе
редньо чи опосередковано ці рішення впливають" [3]. Слід
зазначити, що персонал підприємства, власне, і є тим об
'єктом, який щодня зазнає безпосереднього впливу з боку
корпоративного менеджменту. А в руслі сучасних гумані
стичних тенденцій розвитку світової спільноти хочеться,
щоб такий вплив був максимально орієнтований на людину,
на захист її прав, свобод інтересів та добробуту.
Оскільки КСВ в Україні знаходиться на стадії станов
лення й потребує більш глибокого вивчення, метою даного
дослідження є аналіз і узагальнення наукових поглядів на
процеси розвитку КСВ у сфері трудових відносин, а також
вивчення та систематизація практичного досвіду соціально
відповідальної поведінки вітчизняних компаній перед пер
соналом. Потребують удосконалення теоретикометодо
логічні положення щодо використання у процесі розробки
кадрової політики підприємства принципів соціальної відпо
відальності, реалізація яких є вкрай важливою, враховуючи
неспроможність нашої держави повною мірою виконувати
взяті на себе соціальні зобов'язання та забезпечити високі
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогоднішній день корпоративна соціальна відпові соціальні стандарти.
дальність (далі — КСВ) є не лише новітнім економічним тер
міном, а й актуальним соціальноекономічним явищем, дос ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Як відомо, невід'ємною складовою успіху є праця та
лідженню якого приділяє увагу багато зарубіжних (М. Аль
бер, Т. Бредгард, Г. Боуен, Е. Боуман, Дж. Грейсон, К. Девіс, відповідальність. А тому щоденне відповідальне ставлення
П. Друкер, А. Керрол, Ф. Котлер, М. Маскон, А. Матіс, Дж. до власної справи, до своїх працівників, суспільного ото
Мун, М. Портер, М. Фрідман, Р. Фрімен, Ф. Хайєк і інші) та чення і довкілля є запорукою процвітання будьякого бізне
вітчизняних науковців (Ж. Балабанюк, Д. Баюра, І. Булєєв, су. Окрім цього, в сучасних умовах соціально відповідальна
С. Василик, О. Грішнова, А. Гриненко, Т. Драбчук, А. поведінка є не лише бажаною, а й взаємовигідною для кож
Зінченко, Т. Зоря, А. Колот, А. Лопатинська, О. Рева, М. ного учасника економічного процесу. Споживач як член
суспільства відповідально здійснюючи покупки, спонукає
Саприкіна, О. Серікова, Т. Панюк та інші).
Зокрема, об'єктом наукових досліджень є такий важ товаровиробника до реалізації певних соціальних ініціатив,
ливий напрям корпоративної соціальної відповідальності як а отже, сприяє зростанню загального добробуту. У свою
відповідальність перед персоналом. Так, науковець Серіко чергу підприємство завдяки виконанню соціальних програм
ва О.М. [14] на засадах соціальної відповідальності дослід отримує власну винагороду у вигляді позитивної суспіль
жує напрямки збереження трудового потенціалу підприє ної думки, лояльності клієнтів, росту ринкового іміджу і,
мства в кризових умовах. Вивчаючи сучасні тенденції впро як наслідок, покращення своїх фінансовоекономічних по
вадження корпоративної соціальної відповідальності на казників.
українських підприємствах, вчений Балабанюк Ж.М. [1]
Ще досі багатохто помилково вважає, що соціально
поділяє її на дві групи: зовнішню, яка охоплює ділові прак відповідальна діяльність доступна тільки великим економі
тики щодо персоналу, та зовнішню, тобто відповідальність чно потужним компаніям, які володіють достатніми фінан
перед суспільством; а також звертає увагу на взаємозв'я совими ресурсами для реалізації соціальних ініціатив або ж
зок КСВ та політики руху персоналу в організації. Дослід за їх допомогою прагнуть дещо згладити "мінуси" свої ви
жуючи тему соціальної відповідальності бізнесу, Власова Т. робничої діяльності перед суспільством. Насправді ж со
[4] акцентує увагу на необхідності перекваліфікації персо ціальна відповідальність є свідомим вибором кожного навіть
налу. На думку автора, в умовах інтенсивного технологіч найменшого підприємства, яке прагне розвиватися в гар
ного розвитку та швидкого старіння професійних знань не монії з оточуючим світом.
перервне підвищення кваліфікації й перепідготовка персо
Власне одним із напрямів соціально відповідальної по
налу мають стати невід'ємною складовою КСВ сучасного ведінки, який може реалізувати будьяке підприємство, є
підприємства.
відповідальне ставлення до власного персоналу, адже пра
Науковці Василик С.К. і Майстренко О.В. [2] вивчають цівники є основним активом, який визначає економічний
ініціативи й практики КСВ у сфері трудових відносин за та успіх будьякого господарюючого суб'єкта. Як зазначає
кими напрямками: навчання та розвиток, зворотній зв'язок Грішнова О.А., "соціальна відповідальність підприємств
та врахування думки працівників, здоров'я та безпека, ба щодо персоналу передусім полягає в створенні передумов
ланс між роботою та сім'єю, рівність і розмаїття, оплата для високої якості трудового життя, … який дозволяє пра
праці та заохочення на прикладах запровадження таких цівникові реалізувати свій потенціал, отримати за це гідну
соціальних ініціатив підприємствами Польщі і Великобри винагороду, забезпечити потрібний для роботодавця рівень
танії. Автор Панюк Т.П. [9] досліджує особливості управл продуктивності" [5, с. 16].
Процес побудови соціально відповідальних відносин
іння персоналом підприємств переробних галузей економі
ки на засадах соціальної відповідальності бізнесу. А Драб бізнесу та персоналу пройшов досить тривалу еволюцію, в
чук Т.І. [6] зосереджує увагу на сучасних особливостях зап рамках якої вченими Р. Рейденбахом і П. Робіним було об
ровадження КСВ на підприємствах, на аналізі тих напрямів грунтовано п'ять стадій становлення соціально відповідаль
КСВ, які відносяться до персоналу, а також на дослідженні ного маркетингу підприємств [7]:
І стадія — аморальна поведінка; мета діяльності — мак
зарубіжного досвіду КСВ й визначенні основних переваг
симізація прибутку будьякою ціною; єдиними за
соціально відповідальної поведінки організацій.
Отже, аналіз наукових праць засвідчує широку за цікавленими особами є власники й менеджери;
ІІ стадія — законослухняна поведінка; етика ринкової
цікавленість зарубіжних і вітчизняних вчених проблемою
розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Вра поведінки підприємства передбачає лише дотримання зако
ховуючи беззаперечну цінність виконаних наукових дослі ну, а компанія приймає на себе єдині зобов'язання — зобо
джень у сфері визначення, особливостей формування та в'язання правового характеру;
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ІІІ стадія — чуйна поведінка; компанії починають про
являти зачатки етики, але тільки у власних інтересах, розу
міючи важливість підтримання добрих стосунків із суспіль
ством (громадою);
ІV стадія — етична поведінка; компанія демонструє ро
зуміння того, що етична поведінка іноді вимагає зниження
прибутковості; підвищена увага до цінностей в основному
відображена в місії або етичному кодексі підприємства;
V стадія — розвинена етична поведінка; компанія усіля
ко демонструє прихильність заявленим цінностям, які слу
жать керівництвом до дії на всіх рівнях системи менедж
менту.
Сьогодні у рамка міжнародної спільноти проводиться
інтенсивна робота щодо популяризації та розвитку КСВ, в
тому числі за напрямом соціальної відповідальності бізне
су перед персоналом. Так, за Глобальним Договором ООН,
до якого з 2006 р. приєдналася й Україна, чотири із десяти
принципів соціальної відповідальності стосуються регла
ментації трудових відносин, а саме: підтримка свободи асо
ціацій та визнання права на колективний договір; підтри
мання ліквідації усіх форм примусової, обов'язкової та ди
тячої праці; ліквідація дискримінації при прийомі на робо
ту та в професійній діяльності [8]. У свою чергу Європейсь
ка Бізнес Асоціація розглядає наступні напрями внутріш
ньої корпоративної соціальної відповідальності: а) соціальні
пакети для працівників; б) інвестиції у людський капітал
(тренінги, стажування, корпоративні університети та інші
форми корпоративного навчання); в) прозорі програми мо
тивації і кар'єрного росту; г) етичні стандарти роботи; д)
прозору не лише фінансову, а й соціальну звітність [9].
Отже, у економічно розвинених європейських країнах
практика соціально відповідальної поведінки існує вже дав
но і трансформувалася у таку площину, коли компанії апр
іорі дотримуються високих соціальних стандартів і просто
не можуть бути соціально безвідповідальними по відношен
ню до власних працівників. У сучасних умовах КСВ стає
обличчям великих корпорацій, а публікація щорічної не
фінансової звітності, у якій містяться відомості про реалі
зацію корпоративних соціальних програм, виступає одним
із ключових індикаторів ділового іміджу компаній. В Україні,
де концепція соціальної відповідальності бізнесу тільки по
чинає розвиватися, наразі ще не сформовано глибоких тра
дицій соціально відповідальної поведінки підприємств по
відношенню до власного персоналу. Більшість соціально
відповідальних компаній у нашій країні — це представницт
ва міжнародних корпорацій чи спільні підприємства, для
яких КСВ є усталеною практикою та невід'ємною складо
вою їх діяльності незалежно від того, в якій країні присутній
бізнес. Разом з тим існує ряд вітчизняних компаній, у яких
соціальна відповідальність, зокрема й у галузі кадрової пол
ітики, є усталеною практикою (табл. 1).
Як бачимо, сьогодні все більше вітчизняних компаній
працюють на засадах корпоративної соціальної відпо
відальності та долучаються до реалізації різноманітних соц
іальних ініціатив. Аналіз українських бізнесових практик
КСВ дозволяє виокремити найбільш поширені напрями соц
іально відповідальної поведінки перед персоналом, а саме:
розвиток корпоративної культури та сприяння гендерній
рівності, розвиток професійної освіти та формування май
бутньої кадрової еліти, безпека, охорона життя та здоро
в'я співробітників, а також залучення працівників до управ
ління бізнеспроцесами.
Формування соціально відповідальної кадрової полі
тики підприємства передбачає постійну роботу над пошу
ком сучасних методів управління, запровадження у госпо
дарську практику дієвих методів мотивації та стимулюван
ня персоналу, реалізацію соціальних програм і покращення
умов праці, використання принципів корпоративної етики
та соціального діалогу при побудові взаємовідносин керів
ників з підлеглими, також сприяє усвідомленню працівни
ками відповідальності за результати власної праці та при
водить їх до розуміння важливості професійного росту і
самовдосконалення.
Соціально відповідальна кадрова політика підприємства,
на мій погляд, повинна грунтуватися на принципах відпові
дального ставлення до персоналу й формуватися із наступ
них складових, які можна по групувати у чотири блоки:
Блок 1. Безпека та здоров'я:
— охорона здоров'я та життя кожного працівника зав
дяки створенню безпечних умов праці й реалізації превен
тивних заходів, що запобігають виникненню нещасних ви
падків на виробництві і професійних захворювань;
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— надання працівникам можливості регулярно ознай
омлюватися з технікою безпеки та охорони праці;
— забезпечення належних санітарногігієнічних умов
праці, особистої гігієни та гігієни харчування, чистоти й
безпеки робочих місць;
— медичне та соціальне страхування співробітників
підприємства;
— надання допомоги, зокрема фінансової, тим праців
никам, які опинилися у критичних обставинах (у випадку
виробничої травми, важкої хвороби працівника або члена
його сім'ї, у разі настання нещасного випадку тощо);
— реалізація програм із заохочення здорового способу
життя (організація спортивних центрів, заняття у спортза
лах, створення спортивних команд).
Блок 2. Рівноправність та свобода:
— дотримання прав та свобод найманих працівників у
системі соціальнотрудових відносин;
— надання можливостей створення асоціацій пра
цівників і профспілок, ведення переговорів та укладання
колективних договорів;
— відсутність будьякої дискримінації у сфері працев
лаштування й кар'єрного росту, в тому числі сприяння ген
дерній рівності та кар'єрному росту жінок за програмами
типу "Жінка в бізнесі";
— недопущення примусової та дитячої праці;
— налагодження ефективного діалогу в системі "кері
вник — підлеглий" та організація внутрішніх комунікацій,
завдяки яким кожен працівник може поспілкуватися з ви
щим керівництвом компанії, а його думка буде розгляну
та;
— повага до сімейних цінностей працівників, що знахо
дить свій прояв у наданні можливості обрати гнучку систе
му зайнятості чи вільний робочий графік, наданні можли
вості працівникам, що доглядають за дітьми, можливості
працювати вдома; організація дозвілля дітей працівників під
час канікул тощо;
— формування сприятливого психологічного клімату в
колективі, створення дружної атмосфери взаємодопомоги
та взаємної підтримки.
Блок 3. Гарантії:
— забезпечення законодавчо встановлених соціальних
норм та гарантій у галузі трудових відносин;
— укладання довгострокових договорів у сфері трудо
вих відносин, що виступає для працівника гарантією збере
ження робочого місця у майбутньому;
— для нашої країни, де досі існує значний тіньовий ри
нок праці, важливою гарантією є офіційне працевлаштуван
ня та офіційна виплата заробітної плати;
— достойна винагорода за працю у вигляді стабільної і
вчасно виплаченої заробітної плати, рівень якої має бути
достатнім для забезпечення добробуту найманого праців
ника та його сім'ї, а також сформувати підгрунтя для гідно
го пенсійного забезпечення у майбутньому;
— надання компенсаційного соціального пакету у формі
матеріальної чи нематеріальної винагороди за витрачені
працівником ресурси (оплата мобільного зв'язку, компен
сація витрат на бензин, амортизація власного автомобіля,
повна або ж часткова оплата витрат на навчання, безкош
товне харчування, надання відомчого житла, організація
відпочинку й дозвілля тощо);
— забезпечення працівникам можливості займатися
професійним розвитком та підвищувати власний рівень ква
ліфікації, що сприятиме зростанню їх конкурентоспромож
ності на ринку праці.
Блок 4. Свідома громадянська позиція:
— долучення до вирішення актуальних для держави чи
окремого регіону проблем, пов'язаних з безробіттям або
працевлаштуванням окремих категорій населення (молоді,
жінок, представників окремих професій тощо);
— сприяння трудовій самореалізації соціально вразли
вих груп населення (осіб з обмеженими можливостями та
осіб передпенсійного віку, мігрантів);
— розробка системи заходів, орієнтованих на пом'як
шення та мінімізацію соціальних наслідків реструктуризації
підприємства (виплата компенсації та надання матеріаль
ної допомоги, а також професійна перепідготовка й спри
яння у працевлаштуванні тих працівників, які потрапили під
скорочення штату);
— реалізація програм корпоративного волонтерства, у
рамках яких кожен працівник може проявити себе як відпо
відальний член суспільства та взяти участь у різноманітних
благодійних акціях та волонтерських проектах.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Проекти соціально відповідальної поведінки вітчизняних підприємств
щодо власного персоналу у 2015—2016 рр.
Підприємство/вид
діяльності
ПАТ «Концерн
Галнафтогаз»
оператор мережі АЗК
«ОККО»
[11, с. 10–11,
12, с. 51–52]

«1+1 медіа»
один із найбільших
медіахолдингів
України
[11, с. 11–18]
CRH UKRAINE
Компанія з
виробництва цементу
та будівельних
матеріалів
[11, с. 27–29]
ПАТ «Миронівський
хлібопродукт»
одна з найбільших
агропромислових
компаній України
[12, с. 42–43]
«Marchenko
Danevych»
незалежна українська
юридична фірма, що
спеціалізується на
правовому супроводі
бізнесу [11, с. 34–36]
ПАТ «Укртелеком»
найбільший оператор
фіксованого Інтернету
та телефонії в Україні
[12, с. 47–49]

«Бритіш Американ
Тобакко Україна»
підприємство з
іноземними
інвестиціями у
тютюновій галузі
України [11, с. 20–21]
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
енергетична компанія
[11, с. 23–25]
«Небесна криниця»
торгово-виробнича
компанія із доставки
води
[12, с. 13–16]

«JTI Україна»
виробник тютюнових
виробів, входить до
складу групи компаній
Japan Tobacco
International
[11, с. 30–33,
12, с. 54–56]

Проекти соціально відповідальної поведінки щодо власного персоналу
Напрям: «Розвиток корпоративної культури та сприяння гендерній рівності»
Мета: формування єдиної корпоративної культури та запровадження «Кодексу корпоративної етики».
Вирішення: донесення внутрішніх правил компанії до кожного працівника через позитив; формування відчуття спільних цінностей, а
також відчуття єдності й згуртованості; підвищення лояльності працівників та створення позитивної атмосфери.
Мета: переслідуючи ідею гендерної рівності, компанія збільшує частку працюючих жінок (з 41% у 2013 р. до 54% у 2015 р.); водночас
виникає необхідність створювати для жінок додаткові можливості, які б дозволяли їм поєднувати роботу з доглядом за власними дітьми.
Вирішення: для працюючих матерів надається право працювати дистанційно чи за гнучким графіком, а жінкам, що йдуть в декретну
відпустку, гарантується збереження робочого місця. Також у 2016 р. у приміщенні центрального офісу м. Львів відкрито дитячу кімнату, де
працюючі батьки можуть залишати власних діток у робочий час
Напрям: «Розвиток професійної освіти та підготовка майбутньої кадрової еліти»
Мета: зважаючи на невідповідність знань, які молоді фахівці отримують у ВНЗ, та реальних вимог роботодавців на ринку медіаіндустрії,
важливо акцентувати увагу на розвитку молодих фахівців творчих спеціальностей.
Вирішення: із 2013 р. компанія реалізує програму співпраці з профільними вузами, в рамках якої «1+1 медіа» здійснює підготовку
студентів творчих, адміністративних та технічних спеціальностей для українського медіабізнесу. Навчання студентів здійснюється на
виробничих майданчиках «1+1 медіа» за спеціально розробленою навчальною програмою, яка включає вступні лекції, професійні майстеркласи, практичні завдання, а також роботу над конкретними проектами компанії під безпосереднім кураторством професіоналів
Мета: інвестиції у майбутню кадрову еліту (поповнити кадровий потенціал компанії кращими випускниками та студентами останніх
курсів вузів за допомогою запровадження програми стажування молодих спеціалістів).
Вирішення: у рамках проекту компанією було налагоджено взаємодію із 7 навчальними закладами 5 міст України (Києва, Львова, Одеси,
Дніпропетровська і Одеси) та проведено 18 зустрічей у ВНЗ. Із близько 500 анкет кураторами проекту було відібрано 15 стажерів, які
пройшли стажування у компанії за спеціальною навчально-інтеграційною програмою по всіх бізнес-процесах цементного виробництва, за
результатами якого 6 стажерів працевлаштовано
Мета: через недосконалість навчальних програм та недостатню практичну підготовку молодих спеціалістів у агропромисловому комплексі
країни бракує фахівців, здатних задовольнити сучасні потреби бізнесу та швидко адаптуватися до практичної діяльності.
Вирішення: компанія проводить екскурсії на виробництво і здійснює профорієнтаційну роботу з учнями шкіл з метою направлення їх на
навчання за агротехнологічними спеціальностями та подальшого працевлаштування на підприємствах холдингу; організовує проходження
студентами практики і стажування на виробничих потужностях компанії і працевлаштовує кращих випускників; проводить конкурси
«Кращий практикант/стажер» у рамках програми «Почни кар’єру з МХП» і «Кращий стипендіат МХП»
Мета: покращити рівень теоретичної та практичної підготовки майбутніх юристів шляхом участі їх у мут-кортах – всесвітньо відомих
студентських змаганнях, в основі яких лежить імітація реальних юридичних практик.
Вирішення: з 2011 р. Marchenko Danevych виконує обов’язки національного адміністратора найпрестижнішого студентського змагання у
світі – змагання з міжнародного права ім. Філіпа Джессапа, а також надає інформаційну, фінансову і адміністративну підтримку при
підготовці до національного раунду змагань. Завдяки участі у змаганнях кілька сотень талановитих студентів отримали цінний досвід
виступів в умовах справжнього судового засідання, удосконалили свої аналітичні навички, при цьому більшість із них прийняли пропозиції
роботи у провідних юридичних фірмах України або ж отримали стипендії на навчання закордоном у кращих університетах світу
Мета: з 2015 р. у зв’язку з масштабною модернізацією мережі ПАТ «Укртелеком» відчув потребу у компетентних фахівцях технологічних
спеціальностей, які володіють навиками роботи з новим обладнанням.
Вирішення: з метою залучення висококваліфікованих кадрів та скорочення терміну професійної адаптації нових працівників компанія
стала ініціатором та організатором змін у спеціалізованому навчанні у напрямку телекомунікацій в межах проекту ТехноГен і освітнього
проекту «Кращі – з Укртелеком». Ці програми мають стати «містком» між навчанням та працевлаштуванням, між здобуттям теоретичних
знань у вишах та отриманням практичних навичок в реальному бізнес-середовищі. В рамках освітньої частини проекту проводяться
майстер-класи фахівцями «Укртелекому» та виконується командна робота учасників над власними проектами. За результатами захисту
проектів кращі учасники отримують змогу пройти стажування в «Укртелеком» і згодом залишитися там на роботу
Напрям: «Безпека, охорона життя та здоров’я співробітників»
Мета: через військові конфлікти на Сході України компанія зіткнулася з необхідністю приймати рішення про подальше ведення бізнесу в
окупованому регіоні і працевлаштування тих співробітників, для яких в зоні конфлікту існує загроза життю і здоров’ю.
Вирішення: компанія вирішила припинити операційну діяльність у зоні АТО і запропонувала усім співробітникам, які працювали на
окупованій території, переїхати разом із сім’ями до інших регіонів України. Працівники могли самостійно обрати місто, в яке хотіли
переїхати, незалежно від того, чи була там вільна вакансія, а також отримали (й далі отримують) матеріальну допомогу на оренду житла
Мета: персонал є ключовим елементом бізнесу, тому пріоритетним напрямком соціально відповідальної кадрової політики компанії є
збереження професійного здоров’я та безпеки кожного співробітника.
Вирішення: у рамках проекту «Поговоримо про здоров’я» проведено зустрічі працівників із лікарями; запроваджено фітнес-паузи
(виробничу гімнастику); проведено цикл тренінгів для персоналу «Здоров’я завдовжки в життя»; підготовлено групу активістів –
менеджерів здоров’я, завдання яких – впроваджувати у колективі оздоровчі практики та програми з організації здорового способу життя;
організовано і проведено «Фестиваль здоров’я», приурочений до Всесвітнього дня здоров’я та Всесвітнього дня охорони праці
Мета: оскільки сидяча офісна робота погано впливає на стан здоров’я і працездатність персоналу, важливо акцентувати увагу на
популяризацію фізичної культури, спорту і здорового способу життя.
Вирішення: у рамках цього проекту компанія кілька років поспіль організовує корпоративний футбольний турнір «Небесна Криниця CUP»,
участь у якому, окрім команди Небесної Криниці, беруть представники багатьох вітчизняних підприємств. Також компанію організувала
проведення тренінгів на тему: «Управління здоров’ям», які допомагають офісним працівникам із сидячою роботою завжди підтримувати
здоровий спосіб життя
Напрям: «Залучення працівників до управління бізнес-процесами»
Мета: зважаючи на прагнення співробітників до креативної самореалізації та активного залучення до бізнесу, компанія поставила за мету
створити ефективні інструменти для участі працівників у бізнес-процесах та просування ними власних креативних ідей.
Вирішення: у 2013 р. створено систему пропозицій Bringing Ideas to Life (BITL), орієнтовану на розвиток культури інновацій та підвищення
рівня залученості працівників до управління бізнес-процесами. В рамках проекту створено простий і зручний ІТ-додаток для просування
нових ідей, організовано швидкий і зрозумілий процес просування ідеї, а також побудовано дієву систему мотивації з метою залучення до
інноваційного процесу більшої кількості співробітників.
Мета: допомогти власним працівникам реалізувати свої волонтерські ініціативи і здійснити свій внесок у розвиток суспільства.
Вирішення: Проект Dobro Challenge, що об’єднує однодумців для реалізації волонтерських ініціатив, допоміг об’єднати колектив компанії,
підвищив рівень замученості працівників до вирішення суспільних проблем, підвищив ефективність взаємодії між підрозділами

Взагалі інструменти соціально відповідальної поведін
ки перед персоналом варто розглядати як сукупність доб
ровільних заходів, які здійснює компанія за рамками зако
нодавчо закріплених обов'язків, і які орієнтовані на покра
щення добробуту найманих працівників та їх сімей. Разом з
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тим без розробки та реалізації високих стандартів праці
неможливо побудувати ефективну та дієву систему управ
ління трудовими ресурсами на підприємстві.
Управління кадрами на засадах соціальної відповідаль
ності забезпечує:
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а) соціальний ефект, який проявляється в тому, що зав
дяки покращенню умов праці й запровадження ефективні
ших мотиваційних механізмів у працівників виробляється
розуміння того, що про них дбають, піклуються, врахову
ють їх інтереси. А це у свою чергу є запорукою покращення
психологічного стану й підвищення рівня трудової актив
ності персоналу, відповідального ставлення до виконуваних
обов'язків та мотивації до праці;
б) економічний ефект, проявом якого є зростання про
дуктивності праці, зниження рівня плинності кадрів, фор
мування позитивного ділового іміджу підприємства,
зміцнення конкурентних позицій, а також збільшення рин
кової вартості нематеріальних активів та бізнесу загалом.
А отже, витрати на соціальні заходи можна розглядати
як соціальні інвестиції, що зменшують теперішні прибутки
компаній, але у довгостроковій перспективі сприяють фор
муванню сприятливого соціального оточення фірми та є
запорукою тримання стійких соціальноекономічних вигід
у майбутньому.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ
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A COMPETITIVENESS OF BANKS IS AT THE MARKET OF GRANT OF BANK SERVICES

У статті наведено основні підходи до визначення "конкурентоспроможність банків". У процесі досліJ
дження цього поняття було виділено особливості банківської конкуренції, які відрізняють класичну конJ
куренцію товаровиробників від конкуренції банківської. Виокремлено функції, фактори та позитивну
роль конкуренції в ринковій економіці. Виділено три рівні банківської конкуренції у залежності від склаJ
ду суб'єктів, що конкурують між собою. Наведено перелік 20Jти найбільших комерційних банків в УкJ
раїні за розмірами активів (на початок 2018 року). Сьогодні майже усі українські банки переймаються
проблемою переходу до умов динамічної та зростаючої конкуренції. Це зумовлює необхідність вдоскоJ
налення стратегічної управлінської поведінки таким чином, щоб адаптуватися до умов ринкового сереJ
довища та досягнути задовільних результатів, потрібних для виживання і розвитку в умовах як націоJ
нального, так і міжнародного ринків. Тому автором було запропоновано напрями з подолання проблем
розвитку банківської системи України.
In the articles resulted the basic going is near determination "competitiveness of banks". In the process of
research of this concept the features of bank competition, that distinguish the classic competition of commodity
producers from a competition bank, were distinguished. Functions, factors and positive role of competition, are
distinguished in a market economy. It is distinguished three levels of bank competition in dependence on
composition of subjects that compete inter se. The list of 20 most commercial banks is driven to Ukraine after the
sizes of assets (on beginning of 2018). Today almost all Ukrainian banks worry from the problem of passing to
the terms of dynamic and growing competition. It predetermines the necessity of perfection of strategic
administrative behavior thus, to adapt oneself to the terms of market environment and attain satisfactory results,
necessary for a survival and development in the conditions of both national and international markets. Therefore
by an author directions offered from overcoming of problems of development of the banking system of Ukraine.

Ключові слова: банківська система, конкурентоспроможність, комерційний банк, ринок банківських по
слуг, активи, прибуток.
Key words: banking system, competitiveness, commercial bank, market of bank services, assets, profit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині у банківському бізнесі України точиться жор
стка боротьба як за збереження наявних клієнтів і на
дання їм нових банківських послуг, так і за залучення
нових. Для цього потрібно пропонувати кращі умови об
слуговування, підвищувати їх якість. Водночас банкам
потрібно ретельніше вивчати нові потреби клієнтів у тих
чи інших банківських продуктах. Безперечну перевагу
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над своїми конкурентами будуть мати ті банки, які про
понують клієнтам велику кількість послуг чи унікальні
послуги в одному з сегментів ринку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням банківської конкуренції завжди приділя
ють увагу економісти, які досліджують проблему фун
кціонування банківської сфери в цілому. Великий вне
сок у структурний аналіз проблеми розробки стратегії
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конкурентоспроможності банків зробили такі зарубіжні
та вітчизняні вчені: М. Портер, А.М. Тавасієв, І. Ковза
надзе, Р.А. Фатхутдинов, Л. Бондаренко, Т. Гірченко,
Ю. Заруба, Г. Карчева, О. Кірєєв, Ф. Шпиг, І. Фомін та
ін.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Розглянути особливості та фактори конкуренції на
ринку банківських послуг, дослідити рейтинг банків на
ринку банківських послуг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Банківська система України, незважаючи на труд
нощі, обумовлені політичною ситуацією у державі, по
силення нестабільності валютного та фінансового
ринків, протягом останніх років розвивалася динаміч
ніше, ніж інші сегменти економік. За останні роки ук
раїнські банки зіткнулись з новою хвилею конкуренції,
пов'язаною з перерозподілом капіталів та клієнтури.
Разом з цим на ринку майже відсутні відносно стабільні
джерела постачання ресурсів, захисні бар'єри від інтер
венцій нових учасників ринку, постійно зростаючий по
пит з боку юридичних та фізичних осіб, який би відпо
відав відсотковим ставкам, що гарантують адекватну
маржу [8, с. 283].
В Україні, як і в більшості країн світу, існує дво
рівнева банківська система, де на першому рівні зна
ходиться центральний банк — Національний банк Ук
раїни, на другому — комерційні банки. Національний
банк є особливим, незалежним від Уряду, органом
державного управління України, основними функці
ями якого є формування грошовокредитної політи
ки країни, емісія та забезпечення стабільності націо
нальної валюти — гривні, управління державними зо
лотовалютними резервами, регулювання та нагляд за
діяльністю комерційних банків. Національний банк
України надає кредити комерційним банкам, управ
ляє їх касовими резервами та забезпечує розрахунки
між ними. Він не може володіти їх акціями (державні
комерційні банки в Україні належать Уряду а не НБУ),
кредитувати і приймати депозити від приватних осіб
та компаній. Отримання прибутку не є основною ме
тою НБУ але він може виникати в процесі його діяль
ності [4].
Термін "конкуренція" походить від латинського сло
ва concurrere, що означає "зіштовхуюсь".
Конкуренція — це суперництво між учасниками
ринкового господарства за найвигідніші умови вироб
ництва, продажу і купівлі товарів та послуг, за привлас
нення найбільших прибутків. Такий вид економічних
відносин існує тоді, коли виробники товарів виступа
ють як самостійні, ні від кого незалежні суб'єкти, їхня
залежність пов'язана тільки з кон'юнктурою ринку, ба
жанням виграти у конкурентів позиції у виробництві
та реалізації своєї продукції. В ринкових відносинах
конкуренцію — природно і об'єктивно існуюче явище
— можна розглядати як закон товарного господарства,
дія якого для товаровиробників є зовнішньою приму
совою силою до підвищення продуктивності праці на
своїх підприємствах, розширення масштабів виробниц
тва, прискорення НТП, впровадження нових форм
організації виробництва і систем зарплати тощо [3, c.
446].
Позитивна роль конкуренції в ринковій економіці
проявляється в ряді функцій, які вона виконує [2, c. 32]:
— поперше, як переконує світовий досвід, конку
ренція охоплює всі зв'язки виробництва і споживання,
є єдино можливим засобом досягнення збалансованості
між попитом і пропозицією і в кінцевому підсумку —
суспільними потребами та виробництвом;
— подруге, конкуренція виконує функцію спілку
вання (кооперації) та погодження інтересів виробників.
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У результаті поділу праці інтерес кожного з них пов'я
заний і взаємодіє з інтересами інших товаровиробників.
Через ринковий механізм конкуренція підпорядковує
індивідуальні прагнення суб'єктів господарювання су
спільним інтересам;
— потретє, конкуренція примушує товаровироб
ників знижувати індивідуальні виробничі витрати, що
вимагає від підприємців постійного вдосконалення тех
нічної бази виробництва, знаходження шляхів економії
сировини, матеріалів, паливноенергетичних ресурсів,
робочого часу;
— почетверте, конкуренція стимулює підвищення
якості продукції та послуг. Ця функція набуває особ
ливого значення в нинішніх умовах розвитку науки й
технології, коли кожному виробнику надається мож
ливість удосконалювати споживчі якості виробів, відпо
відаючи на зростаючі потреби й зміну смаків спожива
ча. Конкуренція спонукає виробників упроваджувати
нові види продукції, а також здійснювати різні модифі
кації одного й того ж продукту;
— поп'яте, історично важливою функцією конку
ренції є формування ринкової ціни. З її допомогою
конкуренція забезпечує збалансоване співвідношення
між суспільними потребами та суспільним виробницт
вом.
Виконуючи ці функції, конкуренція безпосередньо
впливає на ефективність виробництва, підвищуючи його
технічний рівень, забезпечуючи поліпшення якості та
розширення номенклатури продукції.
Факторами конкурентоспроможності є [5, c. 15]:
— інтернаціоналізація (участь у міжнародній
торгівлі та інвестиціях);
— людські ресурси (доступність і кваліфікація);
— уряд (якість державної політики, спрямованої на
досягнення конкурентоспроможності);
— внутрішня політика;
— інфраструктура (спроможність обслуговувати
бізнес);
— наука і технологія (потенціал використання нау
ководослідницьких, дослідних і конструкторських роз
робок);
— менеджмент (якість управління, поєднання еко
номічних і соціальних цілей);
— фінанси (ринки капіталів та якість фінансових
послуг).
Аналізуючи конкурентоспроможність комер
ційних банків, доцільно виділити особливості бан
ківської конкуренції, які відрізняють класичну кон
куренцію товаровиробників від конкуренції банкі
вської. А саме:
— об'єктом конкуренції є не товари, а ресурси, які
формує банк для здійснення операцій;
— банк на ринку банківських послуг може бути не
лише продавцем, а й покупцем;
— виробництво та реалізація банківських послуг
можуть бути зосереджені у межах одного банку без
залучення додаткових каналів збуту;
— діяльність банківських установ суворо регулюєть
ся Національним банком України;
— конкурентна боротьба відбувається не лише се
ред банківських установ, а й серед небанківських фінан
сових установ.
Банківська конкуренція — це суперництво між учас
никами ринку банківських послуг. Ринок банківських
послуг характеризується високим рівнем конкуренції,
яка виникла разом з банківською справою. Сферою про
яву банківської конкуренції є ринок банківських послуг,
що являє собою досить складне утворення та певною
мірою стосується практично всіх елементів ринкової
системи, а саме ринків [2, c. 112]:
— засобів виробництва;
— предметів споживання;
— праці;
— інформаційних продуктів;
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Таблиця 1. 20 найбільших українських банків
(за загальними активами)
№

Назва банку

1
ПриватБанк
2
Ощадбанк
3
Укрексімбанк
4
Райффайзен Аваль
5
Укргазбанк
6
Альфа-Банк
7
УкрСиббанк
8
ПУМБ
9
Сбербанк
10
Crédit Agricole
11
OTP Bank
12
Укрсоцбанк
13
Південний
14
Промінвестбанк
15
Сітібанк
16
ПроКредит
17
Кредобанк
18
Таскомбанк
19
ВТБ
20
ING
Загалом (в усіх банках України)

Усього активів на
01.01.2018, (тис. грн)
259061473
234241045
171011254
72108061
69274260
49530306
46576672
46532329
42363126
30946062
29822400
29248959
25473240
20091847
19001051
16880948
14307668
13842576
11498904
9971217
1336357747

Усього активів на
01.01.2017, (тис. грн)
220017621
210099278
160303832
55999735
53681058
38953914
45367425
44552608
48355811
29895180
24831464
41800097
20674605
34323896
19459670
12117205
11004498
8128414
20640072
17358491
1242851194

Приріст, %
▲17,74
▲11,49
▲6,67
▲28,76
▲29,04
▲27,15
▲2,66
▲4,44
▼-12,39
▲3,51
▲20,09
▼-30,02
▲23,21
▼-41,46
▼-2,35
▲39,31
▲30,01
▲70,29
▼-44,28
▼-42,55
▲7,52

Джерело: [7].

— нерухомості;
— фінансового та ін.
На кожному з цих ринків банки виступають у ролі
безпосередніх учасників ринкових відносин (покупців
або продавців різноманітних товарів і послуг), однак
основною сферою їхньої діяльності служить фінансо
вий ринок. Поняття "банківська конкуренція" є досить
умовним, тому що суб'єктами діяльності ринку бан
ківських послуг виступають не тільки банки. Навіть у
фінансовому секторі цього ринку можна виділити три
рівні конкурентної боротьби.
Виділяють три рівні банківської конкуренції у за
лежності від складу суб'єктів, що конкурують між со
бою [1, c. 22]:
1. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень
і гострота визначаються насамперед співвідношенням
між універсальними і спеціалізованими банками. Функ
ціонує обернена залежність: чим вищий рівень спеціа
лізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конку
ренції. Оскільки визначальною тенденцією в банківській
сфері є ріст універсалізації банків, то цілком логічним
буде висновок про загострення конкуренції на цьому
рівні.
2. Конкуренція комерційних банків з небанківськи
ми кредитнофінансовими установами, до яких нале
жать ломбарди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди,
установи кредитної кооперації тощо.
3. Конкуренція комерційних банків з нефінансови
ми організаціями (з відділеннями зв'язку у сфері гро
шових переказів, з торговими підприємствами, що реа
лізують товари в кредит, з структурами, що емітують і
обслуговують платіжні картки тощо).
На кожному із рівнів можна виділити два підрівні
банківської конкуренції [2, c. 109]:
— індивідуальна конкуренція, за якої конкурують
окремі кредитні інститути;
— групова конкуренція, при якій конкурують групи
кредитних інститутів.
Залежно від пріоритету ринкових суб'єктів, що
приймають участь в конкуренції виділяють:
— конкуренцію продавців — суперництво кредит
них інститутів за найвигідніші умови продажу;
— конкуренцію покупців — змагання наявних і по
тенційних клієнтів за кращі умови доступу до банківсь
ких продуктів.
Ці два типи конкуренції існують одночасно, але
співвідношення між ними може бути різним і визна
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чається воно ринковою силою продавця і покупця. На
ринку продавців банки володіють можливістю в значній
мірі диктувати клієнтам свої умови внаслідок незадо
воленого попиту, або монополізації ринку. Для такого
ринку переважаючою буде конкуренція покупців. І на
впаки, на ринку покупців домінуючою буде конкурен
ція продавців.
Однозначно відповісти на питання, чи є сучасний
ринок банківських послуг ринком продавця чи рин
ком покупця складно, оскільки такий ринок є дуже
динамічним і неоднорідним. Крім цього, більшість
учасників цього ринку водночас або поперемінно ви
ступають на цьому ринку і в якості продавця і в якості
покупця.
У таблиці 1 перераховано 20 найбільших українських
банків за загальними активами станом на 1 січня 2018 ро
ку (разом у них зосереджено 90,67% активів усієї бан
ківської системи України). Також вказані активи цих
банків станом на 1 січня 2017 року та їх приріст протя
гом 2017 року [7].
Жирним шрифтом виділені банки, які станом на
2017 рік класифіковані Національний банком України
як системно важливі, тобто до яких застосовується до
датковий нагляд та регулювання з боку Держави з ме
тою зменшення ризиків порушення їх фінансової ста
більності.
Системно важливі банки на 2017 рік стали: ПАТ КБ
"Приватбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".
Ці три банки мали статус системно важливого протя
гом 2016 року.
Системно важливий банк — термін у законодавстві
багатьох країн світу, яким визначають банки, банкрут
ство або неналежне функціонування яких може ство
рити системні ризики для фінансової системи.
До системно важливих банків НБУ може застосо
вувати посилені пруденційні вимоги, зокрема підвищені
нормативи ліквідності та капіталу. Це відповідає загаль
ноприйнятій світовій практиці. Також статус системно
важливого визначає особливий режим нагляду за бан
ком [7].
Отримання прибутку, через обслуговування фізич
них і юридичних осіб та іншу інвестиційну діяльність,
є метою комерційних банків. Їх, станом на 1 січня
2018 року, в Україні налічувалося 82, що на 14 одиниць
менше ніж роком раніше (96 банків станом на 01.01.2017).
Загальні активи всіх банків складали 1 трильйон
336 мільярдів гривень, що на 6,37% більше ніж роком ра
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ніше (1,256 трлн грн на 01.01.2017). Банківська система
України вже четвертий рік поспіль є збитковою. У
2017 році, сукупно усі банки в Україні зазнали збитків
на 24,3 мільярда гривень, що, втім, є в 6,5 раза менше
ніж роком раніше (159,3 млрд грн збитків у 2016 році)
[7].
Рейтинг найнадійніших банків України в 2018 році
складено на базі офіційної статистики українських
банків, наданої НБУ.
При складанні рейтингу найбільших українських
банків враховувалася здатність банку без затримки по
вернути депозити, якщо у нього з'являться фінансові
проблеми або проблеми з погашення кредитів і зрос
танні заборгованості клієнтів, а також рівень підтрим
ки акціонерів і держави.
Важливу роль відіграє фактор власника з точки зору
поповнення капіталу і ліквідних ресурсів, що є основою
стійкості в стресових умовах. Жоден банк, який нале
жить державі або міжнародним фінансовим холдингам,
не був визнаний неплатоспроможним.
Рейтинг найнадійніших конкурентоспроможних
банків України в 2018 році [7]:
1. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрія).
2. Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція).
3. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франція).
4. Ощадбанк (державний).
5. Укрексімбанк (державний).
6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польща).
7. Сітібанк Україна (Citigroup, США).
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Німеччина).
9. Укргазбанк (державний).
10. АльфаБанк (ABH Holdings, Люксембург).
11. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург).
12. ОТП Банк (OTP Bank, Угорщина).
13. Правексбанк (Intesa Sanpaolo, Італія).
14. ІНГ Банк Україна (ING Groep, Нідерланди).
15. ПУМБ (СКМ Фінанс, Україна).
Експерти склали рейтинг надійності банків при об
ліку здатності установи повернути, вклади, якщо воно
зіткнеться з фінансовими труднощами, або із зростан
ням прострочення по кредитах, виданих клієнтам.
Крім того, експерти врахували рівень підтримки
банків з боку держави і акціонерів. На цей рейтинг у
поточному році основний вплив зробив, так званий "чин
ник власника". Оскільки стійкість і стабільність банків
під час стресових станів багато в чому забезпечує по
повнення капіталу і ресурсів в строк.
Можна погодитись з думкою вітчизняних науковців
про те, що для ефективного функціонування комерцій
ного банку в умовах посилення конкурентоспромож
ності виникають як певні загрози, так і нові можливості
[2], в умовах інтеграції України до європейського еко
номічного простору. До незаперечних загроз відносить
ся суттєве посилення конкуренції на ринку банківських
послуг [6].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже, розглянувши ситуацію банківської системи
можна сказати, що задля мінімізації кризових ситуацій
в банківській сфері необхідно прийняти низку заходів
впливу, які б забезпечили достатній рівень ліквідності
банківської системи та допомогли уникнути дисбалансів
банківського сектора.
Першочергово необхідні заходи із внесення зако
нодавчих змін щодо посилення операційної незалеж
ності НБУ, приведення ринкового курсу гривні до офі
ційного та утримання в подальшому незначного розри
ву між ними.
Другий напрям стосується забезпечення достатньої
ліквідності окремих банків та банківської системи в
цілому з метою утримання її стабільності. Необхідне
здійснення рефінансування банків у значних обсягах,
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також посилення норм обов'язкового резервування за
кредитуванням в іноземній валюті.
А також великої уваги потребує низький рівень ка
піталізації комерційних банків, вирішення чого сприя
тиме підвищенню конкурентоспроможності українсь
ких банків і створення в країні банківської системи
світового рівня.
Подальші наукові дослідження, пов'язані з усунен
ням проблеми довіри населення до банківської систе
ми України, також висвітлення заходів для ефектив
ної діяльності та здорової конкуренції вітчизняних
банків України на арені світового ринку банківських
послуг.
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THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE STATE IN THE POSTJCONFLICT PERIOD

Статтю присвячено вивченню впливу міжнародних фінансових інститутів на фінансовий потенціал
постконфліктних країн та виявленню оптимальних форм взаємодії України з міжнародними донорами.
Результати критичного аналізу публікацій з цієї тематики дали підстави стверджувати, що найбільш
вагому роль у подолані наслідків військових конфліктів відіграють організації Групи Світового банку
(Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціаJ
ція розвитку, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок, Багатостороння агенція гаJ
рантування інвестицій) та Міжнародний валютний фонд.
Автором було уточнено механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінансоJ
вого потенціалу держави через визначення основних інструментів такого впливу та виявлення конфлікJ
ту інтересів зацікавлених сторін.
Не залишилось поза увагою дослідження окреслення найбільш оптимальних форм взаємодії України
з міжнародними фінансовими інститутами з позиції забезпечення національної фінансової безпеки.
This article is devoted to studying the influence of international financial institutions on the development of
the financial potential of the postJconflict countries and identification the optimal forms of interaction between
Ukraine and international donors.
The critical analysis of papers on this subject makes it possible to assert that the organization of the World
Bank Group (The International Bank for Reconstruction and Development, The International Development
Association, The International Finance Corporation, The Multilateral Investment Guarantee Agency, The
International Centre for Settlement of Investment Disputes) and International Monetary Fund have the most
significant role to play in the overcoming the consequences of war conflict.
Author had specified the mechanism of the influence of international financial institutions on the development
of the financial potential of the postJconflict state by identifying the main instruments of such influence and
definition the conflict of interest between stakeholders.
The definition of the most optimal forms of interaction between Ukraine and international financial institutions
from a national financial security has not been left without attention.
Ключові слова: військовий конфлікт, міжнародні фінансові інститути, фінанси, фінансовий потенціал.
Key words: military conflict, international financial institutions, finance, financial potential.
1) Клінгебієля Ш. (Stephan Klingebiel) "The OECD,
World Bank and International Monetary Fund: Develop
ment Activities in the Crisis Prevention and Conflict Mana
gement Sphere", акцентована на зростаючому значенні
попередження військових конфліктів та подолання їх
наслідків поряд з іншими напрямами діяльності зазна
чених організацій [7];
2) Бойсе Д.К. (James K. Boyce) "The international
financial institutions: Postconflict reconstruction and pea
cebuilding capacities", [3] присвячена формуванню реко
мендацій щодо анулювання боргів попередніх режимів,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ узгодження економічної стабілізації з політичною та
Питанню підтримки міжнародних фінансових інсти оцінки впливу їх політики на процеси відновлення;
3) Боона К. (Kristen Boon) "Open for Business: Inter
тутів у постконфліктний період присвячена значна кіль
кість публікацій, серед яких роботи:
national Financial Institutions, PostConflict Economic
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження ролі міжнародних фінан
сових інститутів у подоланні економічних наслідків
військових конфліктів обумовлена активізацією співро
бітництва України з Міжнародним валютним фондом,
Групою Світового банку та Європейським банком ре
конструкції та розвитку та іншими. З огляду на складне
фінансове становище держави, труднощі у проведенні
реформ та тиск на внутрішню політику важливим є по
шук найбільш оптимальних форм взаємодії.
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Reform, and the Rule of Law" [1] щодо координації ро
боти міжнародних фінансових інститутів з ООН та
іншими організаціями для урегулювання військових
конфліктів, зміцнення миру, досягнення економічного
розвитку та верховенства права;
4) Нооруддіна І. (Irfan Nooruddin) та Флореса Т.
(Thomas E. Flores) "Financing the peace: Evaluating World
Bank postconflict assistance programs" [5] стосовно ви
бору програм підтримки постраждалих економік, вра
хування їх попереднього досвіду подолання наслідків
бойових дій (якщо такі мали місце) та практику співпраці
з групою Світового банку;
5) спільне дослідження згаданого Д.К. Бойсе та Ш. Фор
мана (Shepard Forman) "Financing Peace: International and
National Resources for Postconflict Countries and Fragile
State" [2] щодо слабкості існуючого механізму фінан
сової підтримки постконфліктних країн та її неодноз
начного впливу на економічне зростання.
Необхідність подальшого вивчення цього питання
обумовлена унікальністю військовополітичної та соці
альноекономічної ситуації в Україні, що відрізняється
гібридним характером військового конфлікту, потужн
істю озброєння та рівнем економічного потенціалу його
учасників, з огляду на що можливості адаптації зарубі
жного досвіду є обмеженими.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є уточнення механізму впливу
міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінан
сового потенціалу держави у постконфліктний період
та виявлення найбільш оптимальних форм підтримки
відновлювальних заходів в Україні.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За результатами узагальнення наукових публікацій
можна стверджувати, що основна увага академічної
спільноти приділяється діяльності Групи Світового бан
ку та Міжнародного валютного фонду, в той же час
відмічається посилення ролі регіональних фінансових
інститутів.
Найбільших успіхів у зміцненні фінансового потен
ціалу постконфліктних держав досягла Група Світово
го банку, що нині складається з 5 організацій [11]:
1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), заснований у 1944 році, є базовою кредитною
установою структури (саме на його основі з'явились інші
організації групи), діяльність якого спрямована на
співпрацю з урядами країн з середнім рівнем доходу та
кредитоспроможними країнами з низьким рівнем дохо
ду через:
— допомогу у постконфліктному відновленні шля
хом створення умов для капіталовкладень у розвиток
виробництва, його переорієнтацію на невійськові потре
би;
— стимулювання приватних іноземних інвестицій;
— сприяння довгостроковому розвитку міжнарод
ної торгівлі та збалансуванню платіжних балансів;
— надання довгострокових позик та гарантій.
2. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), ство
рена в 1956 році у відповідь на потребу забезпечення
економічного зростання через безпосередню підтрим
ку приватного сектору, беручи участь у капіталі або
надаючи останньому позики та інші фінансові продук
ти, а також інформаційноконсультаційні послуги. З
огляду на це, головний інтерес для МФК становлять
інфраструктурні об'єкти та фінансові ринки.
3. Міжнародна асоціація розвитку (МАР), що з'яви
лась у 1960 році, зосереджує свою роботу на найбідні
ших державах світу, при цьому такий статус визначаєть
ся відносним рівнем бідності країн на основі порогово
го значення валового національного доходу (ВНД) на
душу населення, що переглядається щорічно (наприк
лад, у 2016 році ВНД на душу населення менше 1 215 дол.
США). Разом з тим МАР може надавати підтримку уря
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дам держав, в яких значення цього показника є вищим
за встановлений рівень, але вони мають труднощі з дос
тупом до фінансових ресурсів Групи Світового банку,
як це має місце з Нігерією та Пакистаном — країнами,
що брали участь у військових конфліктах та мають ви
сокий ступінь військовоїполітичної напруженості.
Пріоритетними для МАР є такі галузі, як охорона
здоров'я, освіта, сільське господарство, транспортна
інфраструктура. Фінансування проектів здійснюється,
головним чином, шляхом надання позик з нульовою або
дуже низькою відсотковою ставкою строком на 25—40
років з 5—10 річним пільговим періодом, а у окремих
випадках — у формі грантів.
4. Міжнародний центр з урегулювання інвестицій
них суперечок, створений у 1966 році з однойменною
метою, надаючи впевненість у захисті прав інвесторів та
кредиторів, а також стимулюючи міжнародне фінансо
вокредитне співробітництво.
5. Багатостороння агенція гарантування інвестицій,
заснована у 1988 р. для мінімізації некомерційних ри
зиків для іноземних інвесторів та кредиторів шляхом на
дання приватним компаніям та особам гарантій, інфор
маційних та консультаційних послуг, сприяючи, таким
чином, притоку іноземних інвестицій для забезпечення
економічного зростання.
Відповідно до дослідження "Постконфліктне від
новлення: роль Світового банку", підготовленого спів
робітниками Світового банку ще у 1998 році за резуль
татами узагальнення першого досвіду з подолання
наслідків бойових дій по завершенню холодної війни
визначено дві основні цілі постконфліктного відновлен
ня: "сприяти переходу до тривалого миру після бойо
вих дій та підтримка економічного та соціального роз
витку" [6, с. 4]. Для досягнення цих цілей необхідно
здійснити низку заходів, серед яких: активізація капі
таловкладень у ключові галузі виробництва, створення
умов для розвитку торгівлі, заощаджень та інвестицій,
а також нормалізація фінансового механізму, зокрема
в частині реструктуризації наявної заборгованості.
При цьому участь організацій Групи Світового бан
ку грунтується на тому, що останні:
— не займаються безпосередньо встановленням та
підтримкою миру, що належить до компетенції Організації
Об'єднаних Націй, та наданням гуманітарної допомоги;
— не втручаються у внутрішню політику держав та
не здійснюють без згоди останніх діяльності на їх тери
торії;
— використовують ресурси тільки в інтересах країн
членів Групи Світового банку, тобто можливість одер
жання коштів іншими країнами визначається доцільні
стю такої підтримки з позиції Групи Світового банку та
її членів [8, с. 1].
Участь Групи Світового банку у постконфліктному
відновленні розглядається як послідовний процес, що
складається з 5 стадій (рис. 1) [6, с. 5]:
1. Нагляд за країнами, що беруть участь у військо
вих конфліктах, та оцінка впливу конфлікту на взаємо
відносини з Групою. Нині вивчається поточна ситуація,
ключові причини її виникнення, здійснюється оцінка
можливостей органів державного управління, неурядо
вих організацій та інших інститутів у її врегулюванні.
2. Розробка перехідної стратегії, що передбачає виз
начення ролі Групи у підтримці переходу від військово
го стану економіки до постконфліктного, а також про
грамі національного відновлення. Важливою складовою
такого плану є оцінка ризиків, вибір ймовірних форм
фінансування проектів (кредитів, позик, грантів або
альтернативні інструменти) та координація діяльності
з іншими донорами.
3. Рання постконфліктна підтримка, спрямована на
підтримку дрібних проектів, зокрема у сфері відновлен
ня критично важливої інфраструктури, спрощення до
ступу до капіталу для представників малого бізнесу та
стимулювання зайнятості.
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4. Активне постконфліктне віднов
лення, що передбачає реалізацію масш
табних заходів з фізичної відбудови
зруйнованих інфраструктурних об'єктів,
відновлення економіки, соціальної реін
теграції, більш поглиблену співпрацю з
організаціями Групи (головним чином, це
МБРР та МАР).
5. Повернення до нормального режи
му діяльності. Участь Групи як одного із
учасників постконфліктного відновлен
ня зводиться до функціонування у звич
ному для мирного часу режимі з моніто
рингом ризику повторення військових
конфліктів або появи нових.
Як вже згадувалось, вплив Групи
Світового банку на процес урегулюван
ня військових конфліктів та подолання
їх наслідків, зазвичай, розглядається
спільно з роботою іншої потужної інсти
туції — Міжнародного валютного фон
ду (МВФ).
Хоч офіційною датою створення
МВФ є 27 грудня 1945 року, свою фак
тичну діяльність останній розпочав на
весні 1947 року, коли було видано пер
ший кредит Франції на суму 25 млн дол.
США [4, c. 66], що розглядалось як важ
ливий фактор реалізації плану посткон
флікного відновлення економіки Франції
("План Монне") [12, с. 152].
Основне завдання МВФ полягає у
забезпеченні "стабільності міжнародної
Примітка.* Виділено перспективні для України інструменти впливу.
валютнофінансової системи, системи
обмінних курсів та міжнародних розра Рис. 1. Механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток
хунків, що дозволяє кранам (та їх грома
фінансового потенціалу держави у постконфліктний період
дянам) проводити операції один з одним"
[10], при цьому, на відміну від МБРР чи МАР, МВФ не умов одержання гнучкої кредитної лінії (Flexible Credit
акцентувався саме на цілях постконфліктного віднов Line — FCL), кредитів підтримки ліквідності
лення. На думку Клінгебієля Ш. (Stephan Klingebiel), (Precautionary and Liquidity Line — PLL) та угоди "стенд
задачі МВФ порівняно з Групою Світового банку мають бай" (StandBy Arrangements — SBA) [9]. Останні інстру
більш короткостроковий характер, а їх можливості менти також відіграють важливу у постконфліктному
впливати на подолання наслідків бойових дій обмежені відновленні через стабілізацію роботи національної
мандатом фонду та існуванням непогашених боргів у фінансовокредитної системи.
потенційних позичальників [7, с. 11].
У цілому механізм підтримки міжнародних фінан
З позиції Д.К. Бойсе (James K. Boyce) [3, с. 5] голов сових інститутів у постконфліктний період можна пред
ним нововведенням у політиці МВФ у цій сфері стало ставити так (рис. 1).
Відповідно до поставлених перед ними завдань
розширення в 1995 році меж "невідкладної допомоги",
що почало охоплювати постконфліктну допомогу (до керівні органи інститутів приймають рішення про фор
того підтримка орієнтувалась на країни, постраждалі від мат участі (напряму чи через відповідні фонди) та інстру
природних катастроф). При цьому автор відмічає клю менти впливу (позики, кредити, гранти та ін.) на пост
чову роль останнього у побудові нових фінансових сис конфліктну економіку, мають певні очікування з цього
тем у таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Східний приводу та планують отримати ефект від цих заходів,
наприклад, локалізацію конфлікту та нестабільності,
Тімор, Косово, Афганістан.
Починаючи з 2011 року, на заміну програмам екст приплив іноземних інвестицій, зростання експорту
реної допомоги для подолання наслідків природних ка тощо.
тастроф та наслідків конфліктів (Emergency Natural
Поряд з цим, з огляду на багатоваріантність мож
Disaster Assistance та Emergency PostConflict Assistance ливих кроків з постконфліктного відновлення, які в тій
відповідно) було розроблено інструмент прискореного чи іншій мірі є прийнятними для обох сторін, дія меха
фінансування (Rapid Financing Instrument — RFI), що не нізму не завжди дає суттєві результати, що пов'язано із
передбачає наявності у позичальника комплексної про обмеженістю окремих інструментів та існування конф
грами кредитування. При цьому МВФ може також на лікту інтересів. Саме шляхом виділення такого конфлі
давати технічну підтримку, що полягає у налагодженні кту та врахування трансформації ролі міжнародних
роботи профільних органів управління, консультаціях інститутів, що проявляється у зміщенні акценту від на
щодо управління фінансовим потенціалом держави дання фінансування до сприяння у проведенні ключо
вих реформ та модернізації економіки було уточнено
тощо.
Зазвичай фінансування отримують для невідкладно механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на
го вирівнювання платіжного балансу, водночас виділен розвиток фінансового потенціалу держави у посткон
ня допомоги можливе і для мінімізації цінових шоків, фліктний період.
наслідків політичних конфліктів тощо. При цьому дос
Найбільш перспективними у випадку України виг
туп до RFI обмежується у 35,7 % від розміру квоти краї лядають такі інструментами впливу на фінансових по
ни на рік та 75,0 % на весь термін кредитування, що тенціал як надання грантів, консультування урядових
становить від 3 1/4 до 5 років (у окремих випадках мож організацій та проведення досліджень з питань ефек
ливе повторне фінансування), а умови є подібними до тивного використання ресурсів та можливостей. Це
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сприятиме орієнтації на внутрішні джерела постконф
ліктного відновлення та не створюватиме тиску на рівень
державного боргу, вартість його обслуговування, що
має місце при надані кредитів та позик, і не матиме та
кого негативного впливу на національну фінансову без
пеку.
Зміст згаданого конфлікту інтересів полягає у тому,
що наявні ресурси міжнародних фінансових інститутів,
можуть бути використані не тільки для подолання
наслідків військових конфліктів, але й для боротьби з
іншими соціальноекономічними викликами у мирних
умовах, і різні країни світу фактично конкурують за такі
ресурси. Виходячи з цього, постконфліктні уряди праг
нуть до максимально можливого залучення зовнішнього
фінансування для підвищення власної конкурентоспро
можності, при цьому міжнародні фінансові інститути,
переслідуючи глобальні цілі, не зацікавленні у тому, щоб
це відбувалось за рахунок суттєвого погіршення стану
інших країн.
ВИСНОВКИ
Роль міжнародних фінансових інститутів у зміцненні
фінансового потенціалу держави у постконфліктний
період проявляється через підвищення ефективності
руху фінансових ресурсів, мінімізацію ризиків та мобі
лізацію коштів для вирішення найбільш пріоритетних
проблем післявоєнного відновлення.
Насьогодні зміцнення фінансового потенціалу дер
жав, що долають наслідки бойових дій, відбувається під
значним впливом організацій Групи Світового банку та
Міжнародного валютного фонду шляхом кредитуван
ня, надання гарантій та позик, консультації профільних
відомств. Водночас взаємодія постконфліктних урядів
з міжнародними фінансовими інститутами характери
зується існуванням конфлікту інтересів, що може мати
негативний ефект для розбудови миру та відновлення
вітчизняної економіки.
Перспективним виглядає вивчення можливостей
вітчизняних банків та небанківських фінансових уста
нов у зміцненні фінансового потенціалу України по за
вершенню бойових дій.
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FEATURES OF ECONOMICS AND MATHEMATICAL MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті проведено стислий історичний аналіз економічної сталості. Наведено причини виникнення та розJ
витку цілей розвитку тисячоліття та цілей сталого розвитку. Було зазначено специфіку моделювання сталого
розвитку на регіональному рівні. Основні напрями впровадження сталого розвитку на регіональному рівні були
наведені на прикладі моделі контролю динаміки екологічної системи, моделі сталого міста, села. Крім того, було
закцентувано увагу на вирішенні проблеми метрики для впровадження сталого розвитку. Авторами визначено
основну низку проблем, пов'язаних із моделюванням сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи
подальших наукових досліджень у цьому напрямі.
In the article a brief historical analysis of economic sustainability is conducted. The reasons for the emergence and
development of the Millennium Development Goals and the goals of sustainable development are presented. Specifics of
sustainable development modeling at the regional level were noted. The main directions of implementation of sustainable
development at the regional level, on the example of the model of controlling the dynamics of the ecological system, the
model of sustainable city, the village were given. In addition, attention was focused on solving the metric problem for the
implementation of sustainable development. The authors identify a number of problems related to the simulation of
sustainable development in the regions and outlines the prospects for further research in this direction.
Ключові слова: сталий розвиток, сталість, економікоматематичне моделювання, сталий розвиток ре
гіону.
Key words: sustainable development, sustainability, economic and mathematical modeling, sustainable development
of the region.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постіндустріальне суспільство наразі "працює на
межі" своїх біологічних можливостей щодо забезпе
чення умов комфортної життєдіяльності людини. При
чиною цього є обмеженість природних ресурсів, що є
в наявності людства, а також їх не відтворюваність (або
повільна відтворюваність). Одночасно с цим техноген
ний тиск на природу щорічно зростає в геометричній
прогресії. Вплив людини на природу став особливо
значним, фактично неконтрольованим та й у багатьох
випадках непрогнозованим. Стає зрозуміло, що розв'
язати екологічні проблеми тільки шляхом розробки
нових та впровадження вже існуючих екологічно чис
тих та ресурсозберігаючих технологій вже неможли
во. Водночас розпочатий процес втручання в природ
не середовище обернувся негативними наслідками: не
ухильно погіршується стан довкілля, виснажуються
сировинні і енергетичні ресурси, безперервно зменшу
ються площі орних земель, лісів, об'єми прісної води
на одну людину, з'являються нові масштабні пробле
ми — глобальна зміна клімату, озонові вікна, радіоак
тивні відходи, нові захворювання тощо. Відповіддю на
екологічні виклики може стати концепція сталого роз
витку.
В економічній літературі України термін "сталість"
у більшості випадків асоціюється з екологічною кон
цепцією сталого розвитку, оскільки це поняття завж
ди використовується для опису теорії збалансованого
соціальноекономічного розвитку в рівновазі з навко
лишнім середовищем. У зв'язку з некоректним перекла
дом закріпилася асоціація, що словосполучення "ста
лий розвиток" безпосередньо пов'язано тільки з досяг
ненням екологічної рівноваги і дотриманням екологі
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чних принципів розвитку суспільства, націлених на збе
реження навколишнього середовища у тривалій перс
пективі. Водночас найважливішими задачами управлі
ння підприємствами є цілеспрямований контроль за
змінами, що відбуваються у соціальноекономічному
середовищі, прогнозування і компенсація найбільш не
безпечних диспропорцій розвитку, формування здат
ності функціонувати та вдосконалюватися в умовах
негативних зовнішніх і внутрішніх впливів, зберігаючи
при цьому рівновагу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом багато вчених займається дослід
женням різних аспектів теоретикометодологічної кон
цепції сталого розвитку. Так, теоретичним засадам ста
лого розвитку, розкриттю його змісту й визначенню
шляхів досягнення в умовах перехідної економіки
присвячені праці І. Александрова, В. Гейця, Л. Дейне
ко, О. Осауленка, Л. Мельника, Е. Хлобистова. Забез
печенню макроекономічної рівноваги, стійкого еконо
мічного зростання, державного регулювання цих про
цесів приділено значну увагу в працях М. Білопольсько
го, Б. Буркинського, О. Веклич, Б. Данилишина, М. До
лішнього, С. Дорогунцова, В. Степанова, С. Харічкова
та інших. Серед зарубіжних дослідників цих питань
істотна роль відводиться працям А. Алабугіна, І. Ансоф
фа, Т. Ділліка, Г. Далі, В. ДаниловаДанільяна, Д. Коб
ба, К. Лосєва, І. Рейфа, А. Урсула та інших. Вченими було
обгрунтовано категоріальний апарат сталого розвитку
регіонів та країни, а також підприємства та окремих га
лузей, вивчено вітчизняну та зарубіжну практику
втілення засад сталого розвитку. Проте, аналіз еконо
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сталий розвиток — це процес розбудо
ви держави на основі узгодження і гармон
ізації соціальної, економічної та екологіч
ної складових з метою задоволення потреб
сучасних і майбутніх поколінь. Основою
сталого розвитку є паритетність відносин у
тріаді людина — господарство — природа.
Сталий розвиток узагальнює в собі процес
виживання і відтворення генофонду нації,
активізацію ролі кожної окремої людини в
суспільстві, забезпечення її прав і свобод,
збереження навколишнього природного се
редовища, формування умов для відновлен
ня біосфери та її локальних екосистем,
орієнтацію на зниження рівня антропоген
ного впливу на природне середовище й гар
монізацію розвитку людини в природі.
Концепція "сталого розвитку" є роз
витком вчення В. Вернадського про ноос
феру. Теорія і практика розвитку країн у
ХХ ст. засвідчили, що вчення про ноосфе
ру є необхідною платформою для напра
цювання триєдиної концепції сталого еко
логосоціальноекономічного розвитку.
Узагальнення цієї концепції були зроблені
на всесвітніх самітах ООН, за участі понад
180 країн світу, багатьох міжнародних
організацій та провідних учених. У 1980х
роках у межах діяльності комісії ООН під
керівництвом прем'єрміністра Норвегії
Г.Х. Брунтланд в Інституті всесвітніх спо
Рис. 1. Методика досліджень сталого розвитку національного
стережень (Вашингтон, США), було вико
господарства
ристано поняття "стійкого" ("сталого")
мічної літератури з проблем сталого розвитку свідчить економічного розвитку". У заключному документі
про недостатнє дослідження економікоматематичних комісії під назвою "Наше спільне майбутнє" стійкий роз
моделей сталого розвитку. Крім того, недостатньо ува виток було визначено, як "тривалий безперервний роз
ги приділено методичному забезпеченню оцінки стало виток, що забезпечує потреби людей, які проживають
го розвитку окремих галузей.
нині, без шкоди забезпеченню потреб майбутніх по
колінь". Ця концепція розвивалася й надалі у 1992 р. у
МЕТА СТАТТІ
РіодеЖанейро та у 2002 році в Йоханесбурзі.
Метою статті є дослідження економікоматематич
Під час розробки моделей сталого розвитку вини
них моделей, які використовуються для моделювання кають такі ж проблеми, як і впродовж моделювання
сталого розвитку.
більшості соціальноекономічних систем, а саме:
Таблиця 1. Формування факторних підсистем
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Факторні підсистеми
Зайнятість
населення
Рівень життя
населення
Природно-ресурсний
потенціал
Населення
Правопорушення
Освіта
Розвиток
підприємництва та
бізнесу
Інвестиції
Ціни і тарифи
Охорона
навколишнього
середовища
Охорона здоров’я та
санаторно-курортного
лікування
Наука та інновації
Надання послуг
Зовнішньоекономічна
діяльність

www.economy.in.ua

Сукупність показників для кількісної оцінки та визначень взаємозв’язків
кількість зайнятого населення; безробіття; звільнення працівників; попит на робочу силу;
кількість не зайнятих трудовою діяльністю громадян тощо
доходи і витрати населення; витрати і ресурси домогосподарств; споживання продуктів
харчування та житлові умови населення
земля; водні ресурси; корисні копалини тощо
чисельність наявного населення та динаміка його змін
кількість зареєстрованих злочинів та інших правопорушень
кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів; слухачів професійно-технічних
навчальних закладів; кількість студентів вищих навчальних закладів тощо
основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання; основні структурні
показники діяльності підприємств за їх розмірами
інвестиції в основний капітал на одну особу; інвестиції в основний капітал у житлове
будівництво
індекси споживчих цін; індекси споживчих цін на товари та послуги
земля; водні ресурси використаної води; повітряний басейн; відходи
забезпеченість населення лікарями та медичним персоналом; чисельність лікарів усіх
спеціальностей; кількість лікарських лікарняних ліжок тощо
кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи; обсяг інноваційної
продукції тощо
діяльність підприємств сфери послуг; діяльність підприємств сфери послуг на одну особу
загальні обсяги експорту товарів; загальні обсяги імпорту товарів; загальні обсяги експорту
послуг; загальні обсяги імпорту послуг; коефіцієнт покриття експортом імпорту; прямі
іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на одну особу населення
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Таблиця 2. Індикатори сталого розвитку
Розділ
Бідність

Підрозділ
Бідність по доходах
Нерівність по доходах
Санітарія
Питна вода
Забезпеченість енергією

Управління
Здоров’я

Умови проживання
Корупція
Злочинність
Смертність
Охорона здоров’я

Освіта

Харчування
Рівень захворюваності та
ризики
Рівень освіти

Демографія

Грамотність
Населення

Ключовий індикатор
Частка населення, що мешкає за національною межею
бідності
Відношення доходів 10% найбагатших та найбідніших
Частка населення, що користується покращеними
санітарними умовами
Частка населення, забезпечена якісною питною водою
Частка домогосподарств без джерел енергії
Частка міського населення, що мешкає у трущобах
Частка населення, яка дає хабарі
Кількість навмисних вбивств на 100.000 населення
Дитяча смертність до 5 р.
Очікувана тривалість життя при народженні
Частка населення, яка має доступ до первинної медичної
допомоги
Рівень імунізації проти дитячих інфекційних хвороб
Харчування дітей
Зараженість найбільш опарними хворобами (СНІД,
туберкулез, малярія)
Частка осіб, які закінчили школу
Частка осіб, які навчаються
Частка дорослих з освітою
Грамотність дорослих
Темп зростання населення
Рівень залежності

Туризм
Природні
катаклізми

Атмосфера

Земля

Підверженість природним
лихам
Готовність подолання
наслідків лих
Зміна клімату
Зменшення озонового
шару
Якість повітря
Використання землі

Викиди діоксиду вуглецю
Споживання речовин, що руйнують озоновий шар

Морські
водні
ресурси

Узбережжя
Рибальство
Екологія моря

Частка населення, що мешкає у прибережній зоні
Частка риби в межах безпечних біологічних лімітів
Частка акваторії під захистом

Свіжа вода

Кількість води

Частка використовуваних водних ресурсів
Інтенсивність використання води за видами економічної
діяльності
Присутність фекалій у чистій воді
Частка територій під захистом
Види під загрозою
ВВП на душу населення
Частка інвестицій у ВВП

Глобальне
економічне
співкобітницво

Моделі
споживання
та виробництва
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Рівень безробіття
Продуктивність праці та вартість одиниці праці
Частка жінок серед зайнятих не у сільському господарстві
Інтернет-користувачі на 100 населення

Частка доходів від туризму у ВВП
Дефіциту поточного рахунку до ВВП

Офіційна допомога розвитку як частка ВНД

Споживання матеріальних
ресурсів
Використання енергії

Матеріальна витратність економіки

Транспорт

Рівень народжуваності

Викиди парнікових газів

Зміна цільового призначення землі
Деградація почви
Площі опустелювання
Ефективність використання міндобрив
Використання с/г пестицидів
Площа органічного с/г
Частка заражених дерев
Частка земель сталого лісоводства
Якість води для купання

Обробка сточних вод

Збереження
Чисті збереження як відсоток ВНД
Рівень інфляції

Відношення боргу до ВНД

Зовнішнє фінансування

Поводження з відходами

Неперервне навчання

Концентрація шкідливих речовин у повітрі міст

Частка землі під лісами

Інформацінокомунікаційні технології
Дослідження та розробки
Туризм
Торгівля

Тютюнопаління

Людські та економічні втрати внаслідок лих

Ліси

Сталість державних
фінансів
Зайнятість

Очікувана тривалість здорового життя

Частка населення, яка мешкає в регіонах із загрозою лиха

Частка с/г землі

Якість води
Екосистеми
Види
Макроекономіка

Частка домогосподарств, які користуються
твердим паливом для приготування їжі

Відношення кількості місцевого населення до
кількості туристів у тур. регіонах

Пустині
Сільське господарство

Біорізномаїття
Економічний
розвиток

Уточнюючи показники
Частка населення, що мешкає менш ніж на 1 дол.
США в день

Споживання енергії
Енергоінтенсивність за галузями
Шкідливі відходи
Утилізація відходів
Розподіл за видами транспорту

Вразлива зайнятість

Лінії стаціонарного зв’язку на 100 населення
Кількість мобільного зв’язку на 100 населення
Валові витрати на НДДКР у ВВП
Частка імпорту з країн, що розвиваються
Середній рівень тарифу до експорту з країн, що
розвиваються
Частка іноземних та закордонних прямих
інвестицій у ВВП
Частка іноземних приватних переказів в ВНД
Внутрішнє споживання матеріалів
Частка альтернативних джерел енергії

Утилізація радіоактивних відходів
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— обмеження кількості існуючих моделей, які може
бути використано для моделювання;
— порівняно висока вартість збору та аналізу даних.
Лише деякі зі згаданих вище моделей мають змогу
контролювати процес розвитку в реальному часі.
Перші моделі, які мали б стосунок до моделювання
сталого розвитку, розробила група вчених у Массачусетсь
кому технологічному інституті під керівництвом Денніса і
Донелли Медоуз у 1972 році. Їх дослідження були опубл
іковані в книзі "The Limits to Growth" на замовлення Римсь
кого клубу [1]. У тому дослідженні було застосоване ком
п'ютерне моделювання процесу розвитку цивілізації за до
помогою моделі World3, розробленої з використанням ме
тодології системної динаміки Джея Форестера. Описую
чи бажаний стан глобальної рівноваги, автори шукали
вихідні дані моделі, яка являє собою світову систему, є ста
лою без раптового і неконтрольованого колапсу і здатна
задовольнити основні матеріальні вимоги всіх людей.
Моделювання сталого розвитку також здійснюєть
ся на основі когнітивних карт — методу, що підходить
для аналізу слабо структурованих систем. Методика
подібного дослідження представлена на рисунку 1 [2].
Когнітивна карта дозволяє визначити, які фактори
мають бути врахованими при дослідженні розвитку сис
теми національного господарства за результатами дослі
джень взаємозв'язків між факторами та урахування взає
мної дії цих факторів. Взагалі факторні підсистеми мають
бути наділеними ваговою складовою, яку слід встановити
у вигляді вагових коефіцієнтів за результатами експерт
ного оцінювання. Було виділено 14 факторних підсистем,
які охоплюють 80 різних чинників. Факторні підсистеми
мають наступний зміст та компоновку (табл. 1).
Структуризація інформації дозволила виокремити
соціальні, економічні та екологічні аспекти сталого роз
витку. За результатами структуризації інформації за
пропоновано агрегований показник оцінки соціально
економічного та екологічного стану системи національ
ного господарства з урахуванням інтегрального коефі
цієнта СЕЕР — соціальноекономічного та екологічно
го розвитку. Визначення цього показника протягом ок
ремого періоду часу дозволить дослідити процеси роз
витку національного господарства з урахуванням соці
альних, економічних та екологічних аспектів.
Грунтуючись сценарним підходом, розроблено блок
когнітивного моделювання стану національного госпо
дарства за комплексом показників, що дозволяє вико
нувати аналіз впливу окремих факторних підсистем на
ефективність функціонування системи та забезпечення
умов сталого розвитку національного господарства. В
якості цілей було обрано підвищення валового внутрі
шнього продукту, покращення екологічного стану та
підвищення рівня життя населення тощо.
Для досягнення цілей пропонується прийняти на
ступні важелі: доходи населення, інвестиційний клімат,
витрати виробництва, розвиток інфраструктури, зби
рання податків, податкові пільги, викиди забруднюю
чих речовин у навколишнє середовище тощо. В резуль
таті моделювання маємо можливість визначити потен
ційну та реальну можливість досягнення поставлених
цілей за допомогою обраних важелів [2].
Моделювання сталого розвитку може бути здійсне
но на основі системи показників. Сукупність притаман
них сталому розвитку індикаторів визначає кількісно
якісні параметри та формує науковотеоретичні переду
мови для розвитку гармонійного економічного націо
нального і світового господарства. За визначенням ООН
ключові індикатори можна згрупувати у 14 розділів (табл.
2). Захоплюючись кількісними та якісними показниками,
слід зважати на необхідність врахування, насамперед,
сутнісних показників сталого розвитку. Знання як новий
ресурс, що є похідним від людини — головної продук
тивної сили суспільства — лише запроваджується у ви
робництво, трансформуючи при цьому усталені інститу
ти, форми та механізми підприємницької діяльності.
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Якщо капіталізм був ерою масового виробництва з тен
денцією до укрупнення, то синергія поєднання людини
та знання може проявлятися у будьякий, навіть не очі
куваний спосіб. Знання як фактор виробництва та клю
чова продуктивна сила нової економіки, що формуєть
ся, нині перебуває в стані дослідження.
Сталий розвиток можна розглядати також у розрізі
окремих галузей та підприємств. Для цього треба вико
ристати показники відповідності галузі цілям сталого
розвитку. До показників відповідності сільського гос
подарства України Концепції сталого розвитку відно
сять три групи показників, а саме:
1) показники характеристики екологічного стану:
вміст гумусу в грунтах; внесення органічних та мінераль
них добрив; стан еродованості орних земель; характе
ристику сільськогосподарських угідь за ознаками, що
впливають на родючість грунтів; відповідність грунтів
гігієнічним нормативам (санітарнохімічні та мікробіо
логічні показники); розораність території та сільсько
господарських угідь; лісистість; врожайність.
2) показники економічного стану: індекси продукції
сільського господарства; продукція сільського госпо
дарства у порівнянних цінах; продукція сільського гос
подарства на 100 гектарів сільськогосподарських угідь;
продукція сільського господарства на душу населення;
урожайність сільськогосподарських культур; рівень
рентабельності виробництва, індекси продуктивності
праці, основні фонди, енергетичні потужності в сіль
ськогосподарських підприємствах;
3) показники соціального блоку: народжуваність
населення; коефіцієнт народжуваності; природний
приріст населення; коефіцієнт природного приросту
населення; очікувана тривалість життя при народженні;
смертність населення; коефіцієнт смертності; спожи
вання продуктів харчування; забезпеченість населення
товарами тривалого користування; забезпеченість на
селення приватними легковими автомобілями; телефо
нізація квартир; житловий фонд; кількість бібліотек,
кіноустановок і закладів культури клубного типу [3].
Таким чином, було виявлено, що світовий досвід мо
делювання сталого розвитку регіонів полягає у викори
станні методології системної динаміки Форестера, ко
ефіцієнтів, показників та метрик, різних модифікацій
моделі Леонтьєва, когнітивного підходу.
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

The article deals with the problem of determining the essence of the organization of accounting, analysis
and control of accounts receivable, as well as the possibility of improving the accounting of settlement operations
with counter agents, with which the company enters into business relations.
Solving the problem of assessing receivables and keeping records of management by ensuring the solvency
of the company, taking into account the change in the average amount of debt.
The author in the article carries out further steps of the scientific approach to the disclosure of the economic
essence, qualitative characteristics of accounts receivable, determination of important influential internal,
external, economic, legal factors on the amount of arrears. Accounts receivable is also considered as a means of
repayment of accounts payable as part of unpaid sold products to customers, as an element of current assets of
own financing or at the expense of borrowed funds.
The author recommends proceeding from the requirements of ensuring the effectiveness of economic activity,
that more significant measures should be taken to increase the level of management of accounts receivable related
to the determination of its values, the provision of a reasonable distribution of payment terms, the calculation of
turnover and the identification of reasons for reducing liquidity, the development of a reserve component for
compensation losses questionable debts.
The article discloses the possibility of using modern integrated accounting of receivables and a legal approach
to the assessment of liabilities,from a scientific point of view while also making recommendations for the use of
accounts and subaccounts for accounting for longJterm receivables, as well as the structure of analytical
accounting for current debts and calculations with different debtors. The problem of accounting also reveals for
receivables taking into account the risk factors and all kinds of abuse, which is conditioned by the calculation of
the reserve of doubtful debts, taking into account the situation when the reserve is not created.
The results of this study on the accounting and measurement of receivables are the basis for practical use for
improving the debt management system in accordance with the requirements of international and national
accounting policies (standards).
У статті розглянуто проблему визначення сутності організації обліку, аналізу та контролю управлінJ
ня дебіторською заборгованістю, а також можливості удосконалення обліку розрахункових операцій з
контрагентами, з якими підприємство вступає в ділові відносини.
Вирішення проблеми оцінки дебіторської заборгованості та ведення обліку ведення шляхом забезпеJ
чення платоспроможності підприємства з урахуванням зміни середньої величини заборгованості.
У статті автор здійснює подальші кроки наукового підходу до розкриття економічної сутності, якісJ
ної характеристики дебіторської заборгованості, визначення важливих впливових внутрішніх, зовнішніх,
економічних, юридичних факторів на розмір заборгованості. Дебіторська заборгованість розглядається
також як засіб погашення кредиторської заборгованості як частини неоплаченої проданої продукції поJ
купцям, як елемент оборотних активів власного фінансування або за рахунок позикових коштів.
Виходячи із вимог забезпечення ефективності ведення економічної діяльності, автор статті рекоменJ
дує втілити більш вагомі заходи підвищення рівня управління дебіторською заборгованістю, які стосуJ
ються визначення її величин, забезпечення обгрунтованого розподілу за термінами оплати, розрахунку
оборотності та виявлення причин зниження ліквідності, розробки резервної складової для компенсації
втрат за сумнівними боргами.
У статті розкриваються з наукової точки зору можливості застосування сучасного інтегрованого обJ
ліку дебіторської заборгованості та юридичного підходу до оцінки зобов'язань, одночасно даються рекоJ
мендації до використання рахунків і субрахунків обліку довгострокової дебіторської заборгованості, а
також розроблено структуру побудови аналітичного обліку поточної заборгованості та розрахунків з
різними дебіторами. Розкривається також проблема обліку дебіторської заборгованості з врахуванням
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факторів ризику і різного роду зловживань, що обумовлюється нарахуванням резерву сумнівних боргів
з врахуванням ситуації, коли резерв не створюється.
Результати дослідження щодо обліку та оцінки дебіторської заборгованості є основою для практичJ
ного використання по удосконаленню системи управління заборгованістю відповідно до вимог міжнаJ
родних та вітчизняних положень (стандартів) з облікової політики.
Key words: accounts receivable, accounting, contractors, debt management, accounts payable, doubtful debts,
accounts, subaccounts.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, бухгалтерський облік, контрагенти, управління заборговані
стю, кредиторська заборгованість, сумнівні борги, рахунки, субрахунки.

THE PROBLEM IS PRESENTED IN GENERAL
TERMS AND ITS CONNECTION WITH IMPORTANT
SCIENTIFIC PRACTICAL TASKS
In a real market situation, the development strategy of a
particular company is based on the conceptual basis of the
organizational and technical, accounting and analytical
approach to relations with counteragents, with which the
enterprise enters into business relations and conducts settlement
operations for obtaining value, performance of work and services
rendered.
In the process of settlements between enterprises there is a
receivable, which in most cases is not considered a disadvantage
in the activities and enterprises, but are monetary amounts,
which should be returned to the enterprise from counterparties,
because they are debtors. This is considered to be a disadvantage
if the debtors are not returned indebted for a long time, which
is an integral part of the heavy sales activity of any enterprise.
Much of the receivables falls in the general structure of assets,
reduces liquidity and financial stability and increases the risk of
financial losses of the enterprise.
The acute problem of the day today is a fairly significant
level of receivables, which, in its turn, leads to significant losses,
enterprises are forced to compensate the withdrawn part of
funds at the expense of borrowed funds provided by credit
institutions. In the scientific literature it is determined that the
main shortcomings of accounts receivable are the problems when
a real assessment of accounts receivable is related to the reserve
of doubtful debts; ratio of receivables and payables; payment of
receivables (refinancing); the issue of internal control over
accounts receivable is not sufficiently taken into account in
practice.
The mechanism for collecting receivables from insolvent
enterprises is not efficient enough and needs further
improvement. Management of timely revenue from sales of
products to the accounts is an urgent task of each enterprise,
but public administration, using different mechanisms of
influence, can significantly simplify the solution of this problem
for each enterprise.
Comprehensive accounting and analytical support for
settlements with counterparties is not developed sufficiently.
These issues remain controversial in the scientific literature and
require additional research, especially aspects of regulatory and
legal regulation of accounting, methods for evaluating and
disclosing methods in accounts receivable are quite relevant.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES
AND PUBLICATIONS
At the current stage of the country's economic development,
it is important to have a high quality organization of accounting,
analysis and control, streamlining of information, as it
contributes to the transparency and reliability of data on
transactions with debtors, and also provides minimum
guarantees regarding the reality, completeness and legality of
the information provided on accounts receivable for financial
statements users [2]. The questions of the theory and practice
of displaying calculations in the account were considered by
domestic and foreign scientists: G.M. Azarenka, I.A. Blank,
F.F. Butinets, A.G. Gryaznov, D.A. Yendovitsky, M.V. Kruglov,
O.I. Luchkov, N.M. Maluga, V.F. Paliy, A.M Petrov, V.I Prud
nikov, V.S Rudnitsky, Ya.V. Sokolov, V.V Sopko, Yu.L. Fadeev
and others. The research of the essence of obligations and their
accounting is dedicated to the works of F.F Butinets, S.F. Golova,
I.V. Orlov, V.F. Paliy, Ya.V. Sokolov and other scholars.
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Despite of the thorough theoretical and practical studies of
the organization of accounting, analysis and control of the
management of the size of current accounts receivable, in
particular, its kind as the indebtedness for goods, works, and
services, out of scientific attention recently, there remained
practical developments in the procedure for organizing
accounting of receivables in general, and taking into account all
its species.
A lot of questions remain, however, both in the field of
theory and practice of accounting, control, analysis, taxation,
assessment of accounts receivable, as well as methods for
solvency assessment, taking into account the change in average.
Despite all the significant number of works, there is a need for
further research: accounting issues of accounts receivable;
influence on the peculiarities of debt accounting of normative
provisions and concepts, financial accounting instruments for
debt management and its interrelation with financial analysis
tools; reflection in the accounting of tax regulators of relations
of debt obligations; features of the assessment of the temporary
component of receivables and the corresponding adjustment of
the financial result; impact assessment of debt obligations on
cash flow management; determine the ratio of assets and
liabilities.
Carried out by us analysis of the level of theoretical
development of issues of management of accounts receivable at
enterprises allowed us to conclude that in modern scientific and
practical literature, the theory of management of accounts
receivable is not sufficiently developed, the issues of assessing
the impact of the level of receivables on the financial
performance of the enterprise have not been studied; developed
methods of managing accounts receivable at enterprises are of
a general nature; there are no clearly formulated concepts that
characterize the essence and peculiarities of the management
of accounts receivable enterprises, which determines the
expediency of developing methodological provisions for the
management of receivables of the enterprise.
The uptodate issue of the management accounting of these
obligations in terms of risk and uncertainty is confirmed by the
fact that the market value of the enterprise is largely determined
by the composition and level of receivables.
The narrow link in the activities of economic entities is that
there are no clear methodologies, and an incorrect assessment
of the debt leads to the fact that the costs of the enterprise can
be overestimated or understated, which in turn violates the
principle of negligence, and ultimately leads to increased risk.
The purpose of the article is a scientific analysis of the
concept of debt, the clarification of the nature of the occurrence
of receivables and the development of recommendations for
improving the methodology of evaluation, accounting and
repayment of the enterprise debt.
The accounting policy and management system should
include the entire set of methods of analysis, control and
evaluation of debt, which requires the improvement of the
accounting system, which applies special methods of accounting
and assessment of receivables.

THE MAIN RESEARCH MATERIAL PRESENTATION
WITH FULL JUSTIFICATION OF THE RECEIVED
SCIENTIFIC RESULTS
Receivables are an integral part of sales activity and an
element of working capital, reducing it reduces the coverage
ratio. Therefore, it is necessary to solve not only the problem of
reducing receivables, but also its balancing with the creditor.
Most of the receivables consist of unpaid bills for the delivered
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Chart 1. Factors Influence on the Size of Receivables
External organizational factors
Disadvantages in the state control
system
settlement relations between the
subjects of the economy on the part
of the state.
Lack of proper responsibility of
banks and enterprises for violation
of the calculated discipline.
Undeveloped alternative system of
interbank settlements.
The rupture of a single currency
with the CIS countries is not clear
enough in the settlement system
with these countries.
Weakness in the regulation of a
single monetary turnover. the
emergence of unjustifiably high
share of cash and money turnover.
Lack of proper state reporting on of
settlement relations;
Irresponsibility of enterprises for
irrational assets use, as well as
standards of real size
receivables, developed at the state
level

Economic factors
High level of inflation,
which provides debt
impairment at significant
deferral of payment.
Lack of sufficient elements
of state and corporate
regulation of the market
and its capacity, leading
the commodity markets to
complications in the
calculations.
Loss of enterprises own
working capital. Lack of
payment
resources to ensure the
normal process
sales of goods and
services.
organizational factors
Despite of the thorough
theoretical and practical
studies of accounting,
analysis and management
control of the size of
current receivables

Legal factors
Long duration the trial
procedures. A number of featureslegislation allows
delay this process:
Possibility of postponement
trial in case of absence without a valid reason
reported on judicial
meeting of parties and so-called
Lack of procedures
auto indexing in
connection with inflation
recovered in favor
Loan amount for the period from
the moment of filing a claim on
moment is the solution
the court
Not included in the composition
litigation costs for professional legal aid
Lack of warranties
execution of a court decision current legislation
allows the plaintiff to petitiontaking action
providing a claim, but consideration of the claimedthe
petition remains onfree judge if security measures
If the claim was not used, but the amountdebt is large
enoughthe debtor gets the opportunity to "reset" their
accounts until the moment of court law decision
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Debtors

Enterprise

Accounts receivable is characterized by the following
products (our services). The excessive share of receivables in
the general structure of assets reduces the liquidity and financial features: economic content, the term of the provision, the
time of return, the degree of security, the ability to recover.
stability of the company increases the risk of financial costs.
The problems of management of payables at microlevel It is a peculiar link between industry producers and consumers
management continue to remain relevant today due to a number of goods and it can be classified according to annual criteria.
of reasons. Intelligent management of accounts receivable, For reasons of education, receivables are divided into justified
drawing up a rational payment calendar is a guarantee of stable and unjustified. The first is related to the normal terms of the
operation of the enterprise, as often buyers' and suppliers' workflow. This includes receivables, the maturity of which
bankruptcyreason is the lack of cash to pay current debts. At has not yet come or is less than one month. Unjustified — it is
present, the most important problems, the remittent of which an overdue debt, as well as debt, due to errors in the
should contribute to improving the financial condition of processing of settlement documents, in violation of the terms
of economic contracts, etc. There are also bad accounts
economic entities, are as follows:
 correct organization of accounts receivable due to receivable — these are accounts that buyers did not pay. Bad
accounting reform, its approach to international standards, debts are written off for damages after limitation period
expiration.
radical reform of the tax system of Ukraine;
That part of the receivables, which is due to the prepayment
 development of accounting and analysis techniques, which
allows to identify the factors influencing the growth of debt requirement, practically does not depend on the enterprise. It
obligations to the greatest extent, and to identify measures aimed should be considered as a permanent, unmanaged value [8]. An
enterprise in this case acts as a buyer, compelled to accept the
at eliminating unreasonable debts;
 formation of effective company policy in relation to work conditions offered by sellers.
We believe that the amount of receivables can be
with debtors and creditors;
Thus, receivables, formed within the agreed maturity terms, determined by the volume of sales on the loan. The total proceeds
from the sale of goods and services should be divided into two
are a normal phenomenon in financial and economic activity.
The economic nature of receivables is the funds of a parts — the proceeds from the sale of cash and the proceeds
company that is temporarily used by third parties. The economic from the sale of credit and the average time between the sale of
benefit of bad debt is that an entity, as a result of its redemption, goods and proceeds receipt.
In relation to bad debt, it is proposed to develop a recovery
expects to receive cash or cash equivalents that will be
recognized as an asset only when there is a probability that it plan, which involves conducting negotiations with the debtor
will be repaid by the debtor. In other cases, the amount of on the steps taken by them to pay off the debt. Interrelations
between debtors and the enterprise are summarized and
receivables should be written off [3].
By its economic substance, receivables are funds temporarily presented in Fig. 1.
To organize a more efficient system of accounts receivable
withdrawn from the turnover of an enterprise and is its asset, which
is associated with legal rights, including the right to own. In management it is necessary to limit the accepted level of
general, an asset refers to property, property, and property rights receivables, to choose the terms of sale, which guarantee
of a subject having a valuation. The future economic benefit guaranteed revenues, to determine discounts or allowances for
embodied in the asset is a potential, direct or indirect
contribution to the inflow of funds. Consequently,
Strict orders and accounts receivable records
accounts receivable is a future economic benefit
embodied in the asset and is related to legal rights,
including the right to own.
Debtors analysis using different approaches
Accounts receivable can also be considered as
a means of repayment of accounts payable as part
of products sold to customers but not yet paid as
one of the elements of current assets financed by
Assessment of receivables
their own or borrowed funds.
Hence, receivables are part of the working
capital of an enterprise that may arise as a result
Lending limits establishing
of nonfulfillment of contractual obligations:
excessively paid taxes, levies, fines, issued money
under a report that can be divided into normal and
Determining the amount of investment in returning
overdue debts;the size of one is under the influence
receivables
of various factors, which are divided into internal
and external. The impact of factors on the size of
accounts receivable is shown in Chart 1.
Fig.1. Interrelations between debtors and the enterprise
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Chart 2.
Account
36 «Payments
with buyers and
customers»

Subaccounts
361
362
363

Name
«Monetary receivables for goods,
works and services»
«Non-monetary accounts receivable
for goods, works, services»
«Payments for «doubtful buyers»
debts"

Analytics
1- Settlements with
residents of the country
2- Settlements with nonresidents of the country

Chart 3. Analytical accounting structure of settlements with different debtors
Account

Subaccounts
Code
373

37 «Settlements
with different
debtors»

377

Monetary
Name
"Calculations on
accrued income"
"Calculations with
other debtors"

Code
371

Non-monetary
Name
"Calculations on advances issued "

372
374
375
376

"Calculations with accountable persons"
"Claims settlement"
"Calculations compensation for damages"
"Calculations of loans by members of credit unions"

different groups of buyers in terms of compliance with payment
discipline; estimate possible expenses related to receivables,
that is, the lost profits from unused funds, frozen in debt [4].
Therefore, effective economic activity is to increase sales
volumes and ensure timely collection of customer debts.
Proceeding from this, the following tasks of management of
accounts receivable can be recommended: definition of the
amount of accounts receivable; distribution of accounts
receivable by terms of payment; calculation of turnover of
receivables in general and by types; Identification of the
reasons for reducing the liquidity of accounts receivable;
formation of a credit policy concerning buyers; development
of a reserve component taking into account losses due to
doubtful debts.
Studies show that for a full understanding of the nature of
receivables, its concept in the management process should be
considered not only from an economic point of view, but also
from the legal content contained in them, that is, the provision
of criteria for determining its accounting essence [3].
In our opinion, to interpret the accounting category
"accounts receivable" as expedient as a claim (right) for
obtaining financial and property resources from legal entities

and individuals who owed the company as a result of past events
that are due to be repaid in the future.
The main shortcomings of accounts receivable are the
following problems: a real assessment of accounts receivable;
classification of accounts receivable; debt related to the reserve
of doubtful debts; the ratio of receivables to payables, payment
of accounts receivable (refinancing); the question of internal
control over accounts receivable.
One can agree with the opinion of some scholars and
highlight the following shortcomings in the order of displaying
accounts receivable:
— management of accounts receivable carried out in
isolation from the general objectives of the enterprise, when
planning measures is not always taken into account the impact
of debt on the final financial performance of the enterprise is
not sufficiently taken into account by researchers of industry
specificity of enterprises;
— the main attention is paid to the management of
receivables buyers, but without sufficient attention are other
types of receivables, which include advances to suppliers and
contractors, employees' arrears, receivables on promissory notes
and others;

716

361

363

38

944

"Reimbursement of

"Payments with

"Payments for

"Reserve of

"Doubtful bad

previously written

buyers and

doubtful buyers'

doubtful debts"

debts"

off assets"

customers"

debts"

D

C

D

C

D
D

1

5

C

C

D

C

2

3

4

1. Recognized receivables from buyers and customers are dubious
2. Accrued reserve of doubtful debts
3. The debited debt is written off as doubtful within the accrued reserve
4. Doubtful debited debt is recognized as bad, over the amount of reserve of expenses for the
reporting period
5. The amount of debt that has previously been declared hopeless and debited is restored
Fig. 2. The order of doubtful debts reserve reflection and its writeOoff in the wake of accounting records
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Chart 4.
Significant drawbacks
In number of cases, prior to the advance reports, no
documents have been added directly confirming the
payment (checks CCM)
Registration of advance reports without a pre-issued
advance
The accounting policy for accounting purposes and
taxation purposes is presented in general terms only.
It does not specify the system of document
circulation, the order of displaying various operations,
keeping records of these operations and displaying
them in primary documents

Advances to suppliers are reflected in account 63
"Payments with suppliers and contractors"
In the working plan of accounts in many surveyed
enterprises there are no sub-accounts that are
necessary for the company

A reserve is created for doubtful debts, despite the
fact that it is provided by the accounting policy of the
enterprise

Remedy
Amounts not documented cannot be accepted for registration. They
should be charged to the reporting persons or paid at the expense of the
enterprise's profit by including these amounts in the total income of the
accountable persons
Thus, expenses incurred by the employee at their own expense in
accounting should not be reflected as payments to accountable persons
Regarding settlements with buyers and customers in the accounting
policy, it is necessary to consolidate and write in detail:
1. Types of primary documents used in calculations with buyers and
customers, the order of their filling and acceptance into account, as well
as the process of document circulation according to the calculations;
2. Procedure and time of accrual of receivables and repayment thereof;
3. Basic postings used to display payments with customers and
customers;
4. Conducting inventory of receivables buyers and customers;
5. Procedure for recognizing the receivables of the overdue, as well as its
write-off;
Process of repayment by buyers of overdue receivable and its reflection
in the accounting of this transaction.
To take into account advances on the account 60-2 "Advances issued in
rubles"
In the working plan of accounts in many surveyed enterprises there are
no sub-accounts that are necessary for the company
In the business plan for calculating enterprises, the following subaccounts should be included:
63- "Payments with suppliers and contractors in UAH";
371 "Payments for publications";
Settlements on issued advances 371
Settlements with accountable persons 372
Calculations on accrued income 373
Payments for claims 374
Payments for damages 375
Loan repayments to members of credit unions 376
Settlements with other debtors 377
Settlements with state trust funds
To create reserves for doubtful debts in accounting since 2018 is
obligatory, and in the tax accounting it is recommended

— the introduced forms of accounts receivable do not take
into account the specifics of such an asset — the presence of
various features of its classification, and accounting registers do
not provide for the accumulation of information on settlements
with debtors of different levels of detail and generalization,
makes it impossible to obtain information about accounts
receivable in volume and in a form sufficient for conducting
analysis of settlements with debtors in particular and
indebtedness in general in order to predict the probability of
the onset of the payment crisis of business entities to make
recommendations for improvement. Problems of reflection in
the accounts of longterm debt, assessing current receivables
for products, goods, work, which is not always appropriate
because of the lack of necessary amount to allocate the object
of settlement with debtors.
Modern integrated accounting allows to ensure the
functioning of structural elements of the enterpriseeffectively,
those represented as centers of responsibility, activities and
segments. In order to receive the highest profits they will be
influenced by such factors: competitor price; part of the market;
cost size; debt structure; investment efficiency.
On the account of analytical accounting, calculations are
carried out for each supplier and contractors presented by the
account, in the context of contractors and contracts. This
accounting procedure is the embodiment of a legal approach to
the measurement of liabilities that is inherent in our accounting
system and does not allow either economic assessment of liabilities
or provide accounting for calculations in terms of activities.
Based on the appropriate system of analytical accounts for
calculating accounts, either the forms of additional registers of
accounting or the procedure for disclosing information about
them in the explanatory note to the financial statements are
offered.
In order to account for longterm receivables the Account
Plan provides an account 18 "Longterm receivables and other
noncurrent assets". Instruction № 291 in this account sub
accounts are introduced:
— 181 "Arrears for property transferred to a financial rent";
— 182 "Longterm bills have been received";
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— 183 "Other accounts receivable",
— 184 "Other noncurrent assets"
To account for longterm receivables, only the first three
subaccounts are used.
Current account receivables are kept on accounts 34 "Short
term bills received", 36 "Payments with buyers and customers"
and 37 "Calculations with different debtors."
The account 36 summarizes the information on payments
to customers and customers for shipped products, goods, work
performed and services, in addition to the debt secured by a bill,
as well as payments to participants of the industrial and financial
group (hereinafter — PFG). This account has the following sub
accounts:
— 361 "Payments with domestic buyers";
— 362 "Payments with foreign buyers";
— 363 "Payments with participants of the PFG";
— 364 "Settlement of warranty collateral" (settlement of
warranty provisions related to the operation of your derivative
transactions).
The author proposes to correct existing subaccounts
of current receivables. The recommended structure of
analytical accounting for current receivables is presented
in Chart 2.
Separating these subaccounts will enable to reflect
receivables, as well as outline the amounts of receivables that
are considered doubtful, that is, in relation to which there is
uncertainty about repayment by the debtor and to allocate the
amount of the debt, on which the reserve of doubtful debts
should be calculated, which will increase the effectiveness of
control over repayment of the receivables arrears. This will
increase the analyticity of information about current accounts
receivable.
Breakdown of account 37 "Settlements with different
debtors" on the corresponding subaccounts, defined by the
Account plan Instruction number 291, is quite suitable for use
in accounting. However, it is necessary to make some clari
fications, in particular, to divide such subaccounts in accordance
with the concept of cost management for monetary and non
monetary (Chart 3).
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The allocation of such subaccounts on a monetary basis
will allow for the grouping of settlements with different debtors
for the assets that are necessary for the analysis as a whole and
for their individual indicators, as well as determine which ones
are economically feasible for the economic activity of the
enterprise, which will influence the adoption of effective
operational decisions.
The current problem of accounting for receivables is also
the risk factors and various types of abuse, which is due to the
accumulation of doubtful debt reserves and a reliable
presentation of receivables with certainty that will be settled in
the future, taking into account situations in which the provision
is not created. Failure to comply with this condition will,
accordingly, violate the principle of prudence in accounting,
which implies the need to apply such valuation methods that
should prevent the reduction of liabilities of assets and revenues
of the enterprise.
There are situations in which the reserve of doubtful debts
should not be created and accounted for. Thus, O.I.Tselyuh
offers, provision for doubtful debts no charge in such cases: the
enterprise has debts of customers who sells goods (works,
services) only on a prepaid, as this does not occur receivables
itself to retailers, sales of goods that are happening for cash [9].
Prof. K.S. Surnina offers the following four cases in this regard:
the company has a different (noncommercial) receivables;
current accounts receivable not related to the sale of products
(goods and services) is recognized hopeless and deducted from
the balance of reflection losses in other expenses, the company
has debts of customers who sells goods (works, services)
exclusively on prepaid , since there is no receivable as such; debit
balance is closed for trade debtors in the reporting quarter [6].
Such proposals, in our opinion, are relevant and reasonable
and allow us to analyze the solvency of different debtors based
on their financial situation and use statistics for several periods
to calculate their solvency and liquidity. To accrue and reflect
in the accounting reserve of doubtful debts. The plan of
calculations in the accounts and the Instruction on its application
provides a contractual account 38 "Provision of doubtful debts".
Analytical accounting should be carried out in the context
of each debtor or on terms of outstanding receivables [7]. The
actual order of presentation of accounts of the reserve of
doubtful debts and their cancellation is given in fig. 2.
Receivables are measured at fair value (at transaction cost),
including transaction costs that are directly attributable to the
acquisition or issue of a financial asset or financial liability.
The control of receivables is based on the assurance of timely
and complete calculation of the shipped products. In terms of
accounting, there are several inconsistencies in control, in
particular, in the process of creating a reserve of doubtful debts
— this is the regulatory uncertainty of short and longterm
receivables. Their accounting should be carried out on various
accounts of accounting; there are some contradictions, because
shortterm receivables are a current asset, and longterm —
irreversible [5].
After having analyzed the existing normative reference
information that regulates the issues of accounting and
verification of settlement operations, it is possible to draw
conclusions about its adequacy and completeness. However, it
should be pointed out that certain issues are not widely covered
by legislation, namely, the tax accounting of the reserve of
doubtful debts, writeoffs of accounts receivable and payables.
Proposals for the documentary assessment of accounts
receivable and the accounting of doubtful and bad debt are
presented in Chart 4.
Conclusions from this study and prospects for further
exploration in this direction. The role of accounts receivable
accounting in the enterprise is extremely important as a result
of the use of information about them in assessing the degree of
entrepreneurial risk, liquidity and solvency of the enterprise,
the degree of its dependence on external sources of funding.
The theoretical aspects of accounting for receivables
settlements and their systematization make it possible to
conclude that it is necessary not only to improve the order of
reflection in the accounting of settlement operations taking into
account the peculiarities of their implementation, but also to
develop measures to strengthen internal control over the
movement of funds in settlements between counteragents and
other persons, as well as creating a reserve of doubtful debts.
When an incorrect assessment of accounts receivable costs
of an enterprise can not be correct, it is always either
overestimated or underestimated, which in its turn violates the
principle of prudence. Bad receivables are written off at the
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expense of a reserve of doubtful debts, which allows you to
reduce the risk and overcome the consequences of receivables
nonrepayment. Our suggestions on problem issues to improve
the accounting and assessment of receivables require further
research into practical problem solving.
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MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP
IN THE NIKOLAEV AREA

У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в Миколаївській
області. Визначено, що роль підприємництва у розвитку суспільства можна висвітлити через його функції,
а особливого значення набуває територіальноJадміністративна функція підприємництва, що полягає в
сприянні розвитку сільських територій, оскільки підприємництво є джерелом формування бюджетів
місцевих сільських рад. Досліджено, що в регіоні нараховувалося 4 тисячі діючих сільськогосподарських
підприємств, найбільшу питому вагу серед яких займають фермерські господарства — 83,5%, виробницJ
тво сільськогосподарської продукції на душу населення виявилось вищим, ніж у попередньому році на
9,1%, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників сільськогосподарських підприємств на
25,4% нижча від середньообласного рівня. Виділено чинники, які гальмують розвиток аграрних
підприємств у сучасних умовах господарювання. Запропоновано основні напрями прискорення розвитJ
ку підприємництва в економіці регіону.
The article considers current state and tendencies of development of agrarian entrepreneurship in the Nikolaev
area. It is determined that the role of entrepreneurship in development of society can be illuminated through its
functions, and the particular importance of the territorialJadministrative function of the business, which is to
promote rural development, because entrepreneurship is a source of formation of local budgets of rural councils.
It was investigated that in the region there were 4 thousand of existing agricultural enterprises, the largest share
of which are farm — 83,5%, agricultural production per capita was higher than in the previous year by 9.1%, the
average monthly nominal wage of employees of agricultural enterprises by 25.4% below the average regional
level. The factors that hamper the development of agricultural enterprises in modern conditions of managing.
The basic directions of acceleration of development of entrepreneurship in the economy of the region.
Ключові слова: аграрне підприємництво, функції підприємництва, валова продукція, трудові ресурси, за
робітна плата, інвестиції.
Key words: agricultural entrepreneurship, functions of entrepreneurship, gross output, labor, wages, investments.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Основою соціальноекономічного розвитку країни
в умовах ринкової економіки є підприємництво. Саме
підприємницькі структури задовольняють попит на то
вари та послуги, формують додану вартість, створюють
найбільшу кількість робочих місць. Особливого значен
ня набуває розвиток підприємництва у сільському гос
подарстві, оскільки гарантує продовольчу безпеку, по
стачає продукти харчування для населення та сировину
для переробних підприємств, сприяє функціонуванню
та розвитку сільських територій.
Однак в Україні аграрне підприємництво розви
вається з певними труднощами. Серед головних проблем
слід виділити слабку адаптацію аграрних підприємств
до мінливого зовнішнього середовища, відсутність ефек
тивного стратегічного управління ними, недосконалу
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державну підтримку суб'єктів господарювання в галузі.
Функціонування сільськогосподарських виробників
відбувається в умовах зростаючої конкуренції на внут
рішньому та зовнішньому ринках аграрної продукції.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями функціонування підприє
мництва займалися такі зарубіжні вчені, як І. Ансофф,
П. Друкер, Р. Кантільйон, П. Самуельсон, Ж.Б. Сей,
Ф. фон Хайєк, Р. Хизрич, Й. Шумпетер та ін. Проблеми
розвитку підприємництва в сільському господарстві ста
ли предметом дослідження вітчизняних учених — В. Ан
дрійчука, І. Баланюка, Ю. Губені, Л. Забуранної, В. Збар
ського, В. Зіновчука, В. Липчука, Ю. Лупенка, О. Ма
зуренко, М. Маліка, Л. Романової, П. Саблука, В. Сизо
ненка, Г. Черевка, Д. Шеленко, М. Шульського, В. Юр
чишина, В. Якубів та ін., але незважаючи на значний на
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і загальні функції, зокрема економічну, соці
альну, політичну, інформаційну, інноваційну,
культурну, дослідницьку, глобалізації, страте
гічну та енвайроментальну [3].
В умовах децентралізації особливого зна
чення набуває територіальноадміністративна
функція підприємництва, що полягає в спри
янні розвитку сільських територій, оскільки
підприємництво є джерелом формування бюд
жетів місцевих сільських рад.
Кожна з вище перелічених функцій під
приємництва характеризує сторони підпри
ємництва, проте тільки у взаємозв'язку і взає
Таблиця 2. Динаміка обсягів виробництва продукції
модії вони розкривають роль підприємництва у за
сільського господарства у постійних цінах 2010 р., млн грн
безпеченні ефективного розвитку економіки та сус
пільства.
У тому числі
Усі
Економічна діяльність в галузі аграрного вироб
Роки
категорії
сільськогосподарські
господарства
господарств
підприємства
населення
ництва наразі представлена досить широким пере
2010
7462,2
3893,7
3568,5
ліком суб'єктів господарювання різних форм влас
2011
8374,2
4557,7
3816,5
ності (табл. 1).
2012
6936,5
3527,1
3409,4
Дані таблиці 1 показують, що на початок лис
2013
9394,1
5288,5
4105,6
топада 2016 р. у Миколаївській області нарахову
2014
8766,9
4988,6
3778,3
валося 4 тис. ді ючих сільсько господарських
2015
8951,2
5003,4
3947,8
підприємств (зареєстрованих юридичних осіб та
2016
9706,1
5656,0
4050,1
їхніх відокремлених підрозділів, для яких основним
2016 у % до 2010
130,1
145,3
113,5
видом діяльності було вирощування однорічних,
2016 у % до 2015
108,4
113,0
102,6
дворічних і багаторічних культур, відтворення рос
уковий внесок у розв'язання проблем розвитку аграр лин, тваринництво, змішане сільське господарство та
ного підприємництва, чимало аспектів поки що залиша допоміжна діяльність у сільському господарстві), за
ються нез'ясованими. Подальшого вивчення потребують якими закріплено 1007,7 тис. га сільськогосподарсь
питання, пов'язані з дослідженням чинників впливу на ких угідь.
розвиток підприємництва в аграрному секторі, удоско
Найбільшу питому вагу у структурі сільськогоспо
наленням механізму формування і реалізації стратегій дарських підприємств займають фермерські господар
розвитку підприємництва та напрямів його активізації ства — 83,5%. Господарські товариства, які займаються
в сільськогосподарських підприємствах.
сільськогосподарською діяльністю, а також приватні
підприємства становили у 2016 році відповідно 8,6 % та
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
6,4 %.
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних
Найменшу питому вагу в структурі видів основних
та організаційних засад розвитку підприємництва у суб'єктів господарювання займають державні підприє
сільськогосподарських підприємствах Миколаївської мства (0,3%) та виробничі кооперативи (0,5%). Це яви
області.
ще можна пояснити наслідками структурної перебудо
ви економіки України, яка розпочалася у 1990х роках,
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
переорієнтацією державної політики на розвиток фер
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
мерських та приватних господарств.
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Оскільки однією зі складових сталого економічно
Підприємницька справа — це специфічна діяльність, го розвитку є забезпечення потреб нинішнього поко
тісно пов'язана із заповзятливістю, тобто з особливи ління, зокрема продуктами харчування, розглянемо ди
ми рисами окремих осіб — ділових людей. Підприємця наміку виробництва валової продукції сільського гос
характеризує сукупність різноманітних ознак, таких як подарства аграрними підприємствами та господарства
уміння ризикувати, здатність поєднувати у часі виник ми населення (табл. 2).
нення ідеї з безпосередньою реальною дією щодо її
Аналізуючи динаміку обсягів виробництві про
здійснення, виняткова працездатність і т.д. Уміння прий дукції сільського господарства, бачимо, що у 2016 р.
мати рішення і ризикувати при реалізації бізнесідей або обсяг виробництва продукції сільського господар
проектів називається підприємницькою здатністю, під ства складав 9706,1 млн грн, що на 8,4% більше, ніж
якою мають на увазі особливий чинник діяльності, що у 2015 р. та на 30,1% — ніж у 2010 р. Збільшення об
сполучає в процесі її здійснення решту чинників у єдину сягу виробництва продукції у 2016 р. порівняно з
систему.
2015 р. було характерно як для сільгосппідприємств
Українські дослідники М.Й. Малік та О.Г. Шпику (на 13%), так і для господарств населення (на 2,6%).
ляк у своїх працях відзначають важливе соціальноеко Вклад аграрних підприємств у загальне виробницт
номічне значення підприємницької діяльності, яке ба во продукції сільського господарства торік становив
зується на необхідності всебічного задоволення потреб 58,3% (у 2015 р. — 55,9%).
суспільства [5]. Також М.Й. Малік визначає підприєм
Якщо розглядати динаміку виробництва продукції
ництво, як діяльність щодо пошуку і створення нових сільського господарства з погляду оцінки її як фактора
можливостей, творчої руйнації стереотипів; підприєм стабільності та зростання ринку продовольства, то слід
ництво є сукупністю економічних, історичних, соціаль оцінювати цей показник у розрахунку на 1 особу (табл.
них та юридичних відносин, особливим методом госпо 3).
дарської діяльності, визначається підприємницьким се
Як видно з таблиці 3, виробництво сільськогоспо
редовищем, особистістю підприємця, стилем і типом дарської продукції на душу населення в 2016 р. вияви
його мислення та поведінки, історичним та психологіч лось вищим, ніж у попередньому році на 9,1%, а в по
ними аспектами [6].
рівнянні з 2010 р. збільшилось на 33,7%. Збільшилось і
Роль підприємництва у розвитку суспільства виробництво продукції рослинництва на одну особу у
можна висвітлити через його функції. Н.Ю. Кубіній, 2016 р. у порівнянні з 2010 р. та 2015 р. на 48,7% та 11,6%
О.В. Щелкунова, Р.В. Коломієць, В.І. Дідик дотримують відповідно. А от виробництво продукції тваринництва з
ся думки, що підприємництво виконує, крім локальних, кожним роком зменшується.
Таблиця 1. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств
у розрізі організаційноOправових форм суб'єктів економіки
на 01.11.2016 р.
Кількість,
у % до загальної
одиниць
кількості
Господарські товариства
347
8,6
Приватні підприємства
261
6,4
Кооперативи
19
0,5
Фермерські господарства
3373
83,5
Державні підприємства
11
0,3
Підприємства інших форм господарювання
29
0,7
Усього підприємств
4040
100,0
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Одним із важливих факторів розвит Таблиця 3. Виробництво валової продукції в постійних цінах на одну особу,
усі категорії господарств
ку аграрного підприємництва є забезпе
ченість трудовими ресурсами. Так, у 2016
Роки
2016 р. у % до
р. середньооблікова кількість праців
Показники
2010
2013
2014
2015
2016
2010 р.
2015 р.
ників
сільськог осподарсь ких
сільського
6290
8023
7516
7708
8409
133,7
109,1
підприємств регіону склала 14,4 тис. Продукція
господарства – усього: у т.ч.:
осіб, що на 3,4%, менше, ніж у поперед - продукція рослинництва
4693
6451
5912
6250
6977
148,7
111,6
ньому році. Їх частка у середньооблі - продукція тваринництва
1597
1572
1604
1458
1432
89,7
98,2
ковій кількості працівників економіки
області, як і у попередньому році становила 7,2%. Уп
родовж 2016 р. на зазначені підприємства прийнято 10,4
Таблиця 4. Динаміка середньомісячної номінальної
тис. осіб, тоді як звільнено 10,8 тис., що становило 72,4% заробітної плати у сільськогосподарських підприємствах
та 75,1% від середньооблікової кількості штатних пра
Миколаївської області
цівників по кожному показнику відповідно. Переважна
у % до
кількість працівників (98,8%) залишили робочі місця з
середнього
Середньомісячна
у % до
причин плинності кадрів (за власним бажанням, за уго
рівня, який
Роки
номінальна
попереднього
дою сторін, порушення трудової дисципліни). Валовий
склався
заробітна плата, грн
року
оборот робочої сили склав 147,5% і значно перевищив
в економіці
аналогічний показник по економіці області (55%), що у
області
першу чергу зумовлено сезонним характером виробниц
2010
1395
х
65,8
2011
1671
119,8
68,3
тва в аграрному секторі.
2012
1878
112,4
66,5
Ефективність використання трудових ресурсів пе
2013
2064
109,9
66,7
реважно залежить від рівня мотивації робітників. Рівень
2014
2214
107,3
66,2
оплати праці в сільському господарстві на 33% нижчий
2015
2795
126,2
70,1
від середнього по економіці України. Скорочення
2016
3645
130,5
74,6
сільськогосподарського виробництва і падіння життє
вого рівня призводить до того, що значна частина пра
цездатного населення витісняється з сільськогоспо Збірник науковотехнічних праць. — 2011. — Вип.
дарських підприємств, посилюються безробіття і 21.2. — С. 243—249.
міграційні процеси [1].
5. Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрно
Середньомісячна номінальна заробітна плата пра му секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк //
цівника аграрного підприємства у 2016 р. становила Економіка АПК. — 2006. — № 4. — С. 3—10.
3645 грн, що на 30,5% більше, ніж у 2015 р. та у 2,3
6. Основи аграрного підприємництва / П.Т. Саблук,
рази вище рівня мінімальної заробітної плати, що дія М.Й. Малік, В.В. Зіновчук; За ред. М.Й. Маліка. — К.:
ла у грудні 2016 р. (1600 грн). Водночас середньомі Інститут аграрної економіки, 2000. — 582 с.
сячна номіналь на зароб ітна плата працівників
7. Шпикуляк О.Г. Інституціональне забезпечення
сільськогосподарських підприємств була на 25,4% розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична
нижчою від середньообласного рівня (4887 грн) та на оцінка / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. — 2010. —
6,9% — ніж на сільськогосподарських підприємствах № 4. — С. 150—157.
України (3916 грн).
8. Яворська В. В. Аналіз розвитку підприємництва в
Аналіз стану підприємницької діяльності в регіоні сільському господарстві ІваноФранківщини / В.В. Явор
показує, що аграрний потребує ефективної фінансової ська // Інноваційна економіка. — 2016. — № 9—10. —
підтримки як на загальнодержавному так і регіональ С. 103—108.
ному рівнях. Розвиток аграрного підприємництва галь
мують недосконала державна політика щодо його
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THE ESSENCE OF THE FISCAL AND REGULATORY POTENTIAL OF BUDGET POLICY

Метою статті є з'ясування сутності фіскальноJрегуляторного потенціалу бюджетної політики. За результатами
аналізу поглядів науковців до трактування сутності поняття "потенціал" визначено, що основними домінантами осJ
таннього є: ресурси, умови, можливості та здатність. У розрізі ідентифікованих форм прояву потенціалу осмислено
сутність фіскальноJрегуляторного потенціалу бюджетної політики. Доведено, що під ним варто розуміти гносеологіJ
чноJфункціональну характеристику бюджетної політики, яка проявляється через конгломерат: ресурсів бюджетноJ
го механізму; умов, в яких формується та реалізується бюджетна політика; можливостей у контексті реальності доJ
сягнення поставленої мети через дію управлінського впливу; а також здатності суб'єктів формування та реалізації
бюджетної політики до ефективної управлінської діяльності. Серед перспектив подальших розвідок запропоновано
визначення принципів формування фіскальноJрегуляторного потенціалу бюджетної політики.
The purpose of the article is to clarify the essence of the fiscal and regulatory potential of budget policy. According to the
results of the analysis of the views of scientists to the interpretation of the essence of the concept of "potential" it is determined
that the main dominant are: resources, conditions, opportunities and abilities. In the context of identified forms of manifestation
of potential, the essence of the fiscal and regulatory potential of budget policy is comprehended. It is proved that under it it is
necessary to understand the epistemologicalJfunctional characteristic of budget policy, which manifests itself through a
conglomerate: the resources of the budget mechanism; the conditions in which fiscal policy is being formed and implemented;
opportunities in the context of the reality of achieving the goal through the effect of managerial influence; as well as the ability
of subjects to formulate and implement budget policy towards effective management. Among the prospects for further
explorations, it is proposed to determine the formation principles of fiscal and regulatory potential of budget policy.
Ключові слова: бюджетна політика, потенціал, фіскальнорегуляторний потенціал, бюджетний потен
ціал, можливості, ресурси, умови, здатність.
Key words: budget policy, potential, fiscal and regulatory potential, budget potential, opportunities, resources,
conditions, ability.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійні зміни бюджетного законодавства України
свідчать про недостатньо якісне наукове забезпечення
управлінського впливу держави на соціальноекономічні
процеси через інструментарій бюджетного менеджмен
ту. З метою формування технології оцінки ефективності
вітчизняної практики реалізації бюджетної доктрини
України як базису для визначення напрямів удосконален
ня бюджетного механізму державного управління акту
альним постає завдання осмислення сутності фіскально
регуляторного потенціалу бюджетної політики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти бюджетної політики досліджували
провідні вітчизняні та зарубіжні вченіекономіки. Серед
них: Дем'янишина В.Г., який обгрунтував бюджетну док
трину України [1], Коляди Т.А., яка дослідила теорети
кометодологічні основи формування бюджетної стра
тегії держави [2], Лисяк Л.В., яка охарактеризувала
теоретикометодологічні засади бюджетної політики у
системі державного регулювання економіки [3] та Тро
піної В.Б., яка зосередила увагу на фіскальному забез
печені реалізації соціальної функції держави [4]. Осмис
ленням сутності потенціалу бюджетної політики зай
малися Боровикова Е.В. [5], Боронос В.Г. [6; 7], Жеб
чук Р.Л. [8], Зенченко С.В. [9], Педченко Н.С. [10],
Стрілець В.Ю. [10] та інші науковці.
Результати їх досліджень є науково цінними та прак
тично значимими. Проте, тенденції до диференціації та
інтеграції економічних наук, динамічний розвиток соці
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альноекономічних відносин ставлять перед науковця
ми нові завдання, у тому числі і щодо переосмислення
теоретикометодологічних засад державного бюджет
ного менеджменту вцілому та сутності фіскальнорегу
ляторного потенціалу бюджетної політики зокрема.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування сутності фіскальноре
гуляторного потенціалу бюджетної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сам термін "потенціал" походить від латинського
"potentia" і дослівно означає приховані можливості (по
тужність). Проте його використання у різних галузях
наукових знань на сьогоднішній день дещо розширило
семантику даного терміну.
Так енциклопедичні видання акцентують увагу на
можливості трактування потенціалу як наявних [11, с.
775; 12, с. 13] та прихованих можливостей [13, с. 341]. У
наукових колах термін потенціал вченими також ви
значається порізному (табл. 1).
Аналіз даних таблиці 1 дозволяє ідентифікувати три
можливі форми прояву потенціалу: як можливостей, як
ресурсу та як здатності.
З метою більш детального осмислення сутності по
няття "потенціал", розглянемо як трактуються терміни
"ресурс", "можливості" та "здатність".
Так, ресурс — "це: 1) запаси чогонебудь, які можна
використати в разі потреби; 2) засіб, можливість, якими
можна скористатися в разі необхідності" [21]. "Мож
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Таблиця 1. Визначення дефініції "потенціал"
Трактування поняття «потенціал»
Потенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів, прив’язана до місця й
часу
Потенціал – це ступінь потужності, прихованих можливостей у якому-небудь
відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь
Потенціал виробничих сил – це потенційна можливість країни виробляти
матеріальні блага для задоволення потреб населення
Потенціал – це можливості, наявні продуктивні сили, що можуть бути реалізовані в
перспективі
Потенціал – це сукупність наявних засобів, можливостей в будь-якій сфері
Потенціал – це складна структурована система, яка характеризується наявністю
ресурсів, можливостей та здатностей
Потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи
різних видів ресурсів
Потенціал – джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути приведеними в
дію, використанні для вирішення якоїсь задачі, досягнення певної цілі, можливості
окремої особи, суспільства, держави, підприємства в певній галузі

ливість — це: 1) здійсненність, допустимість чогонебудь
(звичайно за певних умов); 2) наявність умов, сприятли
вих для чогонебудь, обставин, які допомагають чомусь;
3) внутрішні сили, ресурси, здатності" [22]. Здатність — це
"властивість індивіда здійснювати, виконувати, робити що
небудь, поводити себе певним чином; в тому числі психіч
ний та фізичний стан індивіда, в якому він спроможний
виконувати певний вид продуктивної діяльності" [23].
З наведених визначень можемо побачити, до ре
сурсів у одному з контекстів їх трактування відносять
ся і можливості. Водночас і можливості можуть прояв
лятися як ресурси та здібності. Здібності, у свою чергу,
пов'язані із суб'єктами управління, які здійснюють реа
лізацію управлінської діяльності.
Відтак бачимо, що поняття "ресурс", "можливості"
та "здатність" тісно пов'язані між собою і з метою їх
чіткого структурування у контексті трактування сут
ності терміну "потенціал" потребують систематизації.
Щодо пояснення взаємодії окреслених вище понять
у науці існують різні думки. Так, Боронікова Є.В. вза
галі зазначає, "що слід розмежовувати поняття "ресур
си" та "потенціал". Принциповою відмінністю між цими
термінами є те, що ресурси існують незалежно від
суб'єктів економічної діяльності, а потенціал окремого
підприємства, суспільства в цілому невіддільний від
суб'єктів діяльності" [5]. Така позиція нами вважається
не достатньо обгрунтованою, адже кожен суб'єкт еко
номічної діяльності володіє своїми ресурсами, які по
суті і є однією із форм прояву його потенціалу.
Боронос В.Г., акцентує увагу на тому, що ресурси не
можуть повністю характеризувати потенціал, так як ос
танній проявляється і як можливість щодо збільшення ре
сурсів [6]. Підтримуючи дану точку зору, Педченко Н.С. та
Стрілець В.Ю. ідуть далі, зазначаючи, що "наявність мож
ливостей до формування ресурсів необов'язково передба
чає їх реалізацію. І в цьому контексті вже необхідно акцен
тувати увагу на ще одній потенціалоутворюючій складовій
— здатності, що характеризує наявність у суб'єкта певних
здібностей, компетенцій, якостей, навичок до використан
ня створених умов. Здатність показує, на скільки суб'єкт
може використати існуючі ресурси і можливості для фор
мування максимального потенціалу" [10, с. 9].
Педченко Н. С. та Стрілець В. Ю., досліджуючи бю
джетний потенціал, найбільш комплексно підійшли по
осмислення сутності терміну "потенціал" у трьох фор
мах прояву: як можливостей, як ресурсу та як здатності.
При цьому проблему структуризації потенціалоутворю
ючих складових "ресурсиможливостіздатності", нау
ковці пропонують вирішити "за рахунок виокремлення
поняття "властивість". Так, важливість ресурсної скла
дової полягає у властивості бюджету акумулювати та
оптимізувати максимальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для забезпечення потреб регіону; мож
ливість визначає властивість бюджету адаптувати дію
чий механізм формування доходів до наявних зовнішніх
та внутрішніх сприятливих умов; здатність є властиві
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стю реалізовувати якості бюджетних інститутів (уста
нов) до формування бюджету" [10, с. 16].
Нами вважається, що у співвідношенні "властивість
— форми прояву" першопричинами є форми прояву по
тенціалу. Адже, властивість — це "якість, ознака, харак
терні для кого, чогонебудь" [24]. А якість та ознаки
потенціалу є похідними від його сутності та природи.
На поняття "властивість" у контексті дослідження
потенціалу звертає увагу і Ватченко О.Б., який зазначає,
що "потенціал використовують не тільки для оцінювання
окремих властивостей об'єкта дослідження, а й для оці
нювання сукупності його властивостей. Особливістю по
няття "потенціал" є те, що його вимір складається з ряду
як чисельних (доволі точних), так і порівняльних (прогноз
них) вербальних оцінок. Потенціал поєднує в собі як про
сторові, так і часові характеристики" [25, с. 28—29].
Цінність висновків Ватченка О.Б. у тому, що він звертає
увагу на доцільності осмислення потенціалу як з статико
структурного контексті, так і з процеснодинамічного.
Узагальнюючи напрацювання науковців з проблеми
пояснення сутності поняття "потенціал" та підтримую
чи точку зору щодо доцільності його осмислення у кон
тексті форм прояву, запропонуємо власний підхід до
вирішення проблеми систематизації останніх.
Нами вважається, що обгрунтування форм прояву
потенціалу доцільно наглядно відобразити через при
зму управлінського підходу (дослідження об'єкту у кон
тексті управлінської діяльності).
Відтак будьякий управлінський процес характери
зується наявністю об'єкта управління, який має свою
внутрішню структуру і існує в конкретних умовах зов
нішнього середовища, суб'єкта управління та безпосеред
ньо управлінського впливу, який проявляється в динаміці.
Так з позиції внутрішнього статикоструктурного
підходу потенціал проявляється як сукупність ресурсів.
У контексті впливу зовнішнього середовища на об'єкт
управління, потенціал проявляється як умови ("обста
вини, особливості реальної дійсності, при яких відбу
вається чи здійснюється щонебудь" [26]). З позиції про
цеснодинамічного підходу, який характеризує приро
ду дії управлінського впливу на об'єкт управління, по
тенціал проявляється як можливість. Як здатність по
тенціал розглядається через призму його осмислення як
однієї з ключових характеристик суб'єктів управління.
Таким чином, потенціал має чотири форми прояву:
як сукупності ресурсів, як зовнішніх умов, як можли
востей та як здатності. А саме поняття "потенціал" вар
то трактувати як гносеологічну характеристику об'єкта,
процесу чи явища, яка проявляється через конгломерат
ресурсів, умов, можливостей та здатності.
Вивчення наукових напрацювання з бюджетної про
блематики засвідчило, що більшість вчених для харак
теристики потенціалу у бюджетній сфері використовує
поняття "бюджетний потенціал". При цьому серед по
глядів науковців можливо чітко виокремити два векто
ри у трактуванні сутності бюджетного потенціалу:
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осмислення останнього
Таблиця 2. Характеристика підходів вчених до трактування сутності
поняття "бюджетний потенціал"
через призму функцій
бюджету та форм про
Форма прояву потенціалу як
Функції бюджету
яву потенціалу (табл. 2).
Науковці
формування
використання
ресурсів
умов
можливостей здатності
Цілком логічно, що
доходів
доходів
+
+
потенціал, будучи гносе Боронос В.Г. [6]
+
+
ологічною характерис Григоренко В.О. [28]
+
+
+
тикою об'єкта, процесу Жебчук Р.Л. [8]
+
+
+
чи явища, яка прояв Зенченко С.В. [9]
+
+
+
ляється через конгломе Кичко І.І. [29]
+
+
рат ресурсів, умов, мож Пасічник Ю.В. [30, с 149]
ливостей та здатності, і Педченко Н.С.,
+
+
+
повинен уособлювати Стрілець В.Ю. [10, с. 16]
+
+
дві домінанти: характе Пушак Я.Я. [31]
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FORMATION OF THE CREATIVE HUMAN POTENTIAL IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY

Статтю присвячено визначенню сутності та особливостей формування креативного людського потенціалу
в умовах постіндустріальної економіки. У статті розкриваються закономірності формування та розширеного
відтворення креативного людського потенціалу та розглянуті показники, які слід покласти в основу його виJ
явлення і вивчення, а саме індекс високих технологій, індекс інновацій, індекс таланту, глобальний індекс
креативності. Проаналізоване місце України у рейтингах за цими показниками. Наведено основні стримуючі
фактори розвитку креативного людського потенціалу, а саме: недосконала інституційна база та недостатня
державна підтримка креативного сектору. Для збереження креативного потенціалу розглянуто концепцію "креJ
ативного міста", а також для вирішення означених проблем викладено форми державної підтримки та розвитJ
ку креативного потенціалу в умовах постіндустріальної економіки.
The aim of the article is to determine the essence and features of functioning of the creative human potential in
conditions of postindustrial economy. The paper presents the patterns of formation and extended reproduction of the
creative potential and gives the indexes which are put in the base of exposure and study of the creative potential and
creative economy, namely Index of HighJTech, Index of innovations, Index of talent and Global index of creativity.
The work also analyses the place of Ukraine in ratings according to these indexes and shows the main retentive
factors that influence the development of the creative human potential, namely imperfect institutional base and shortage
of state support of the creative sector. For the maintenance of the creative potential it is necessary to outline the
conception of the "creative city". In order to solve the problems mentioned above, it is indispensable to take into
account the forms of the state support of the creative human potential in conditions of postindustrial economy.
Ключові слова: креативний людський потенціал, креативна економіка, постіндустріальне суспільство.
Key words: creative human potential, creative economy, postindustrial society.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток світової економічної системи характери
зується переходом країн з розвинутою економікою до
постіндустріального типу, основними характерними
рисами якої є домінування знань, інтелектуальної праці,
інновацій, творчості, інформаційних технологій, що у
сукупності становить креативну економіку.
Відповідно до прогнозів експертів Давосського фо
руму до 2020 року креативність ввійде у трійку найза
требуваніших трендів на ринку праці [15]. Тому розви
ток креативного людського потенціалу — це важливий
крок до підвищення конкурентоздатності національних
економік та необмежене джерело економічного зрос
тання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основоположниками теорії креативної економіки
вважаються Дж. Хокінс [14] , Ч. Лендрі [11] та Р. Флорі
да [13]. Проблеми креативної економіки в умовах транс
кордонного співробітництва висвітлені у працях вітчиз
няних вчених І. Вахович та О. Чуль [2]. О. Дорошенко
[3] у своїх працях розглядає становлення креативного
сектору глобальної екноміки, І. Радіонова [12] у своїх
працях досліджує місто в добу креативності. Разом з тим
сутність та особливості формування креативного
людського потенціалу в умовах постіндустріальної еко
номіки в Україні практично не досліджено.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення сутності креатив
ного потенціалу, його особливості, тенденції розвитку
та пропозиції щодо розробки нових теоретичних та
практичних методів та підходів до формування та роз
витку креативного потенціалу в умовах постіндустріаль
ної економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах постіндустріальної економіки інтелек
туальний потенціал, творчотехнічні спеціалісти та мене
джери стають вирішальним фактором соціальноеконо
мічного прогресу, витісняючи на другий план представ
ників інших професій. Про це впевнено свідчить досвід
провідних економічно розвинутих країн світу. Оскіль
ки домінуючим виробничим ресурсом є знання та інфор
мація, то найбільш цінними та значущими якостями пра
цівників стає їх високий освітній та професійний рівень,
інтелектуальний та креативний потенціал.
Сучасна економіка найбільш прогресивних країн
світу є за своєю суттю креативною економікою. Креа
тивна економіка — це економіка, в основі якої лежить
інтелектуальна діяльність та творчість. Базовими аспек
тами креативної економіки є: генерація нових знань,
проектне мислення, креативне уявлення, відносна
ступінь невизначеності, висока роль нових технологій.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Поняття "креативний потенціал" походить від тер
міну "креативність", який з'явився в 60роки ХХ ст. для
позначення особистості створювати нові поняття, фор
мувати нові навички. Нині існують різні підходи до по
няття креативності. До найбільш поширених відносять
уявлення креативності такі: поєднання сприйняттів, що
здійснюються будьяким способом; перетворення знань
та ідей у нову форму, яка є відповіддю на поставлену
проблему; здатність вносити щось нове у досвід;
здатність знаходити нові в'язки; форма мислення, що
перевершує звичайне логічне мислення; готовність до
вирішення нових проблем та перетворення дійсності [8].
Креативність проявляється у активізації творчого
потенціалу, його здатності творчо підходити до гене
рування оригінальних ідей. Креативність є джерелом
нових технологій, нових індустрій, нових успіхів та ба
гатьох інших економічних благ. У постіндустріальному
суспільстві креативність цінується дуже високо, заохо
чується та використовується різноманітними методами.
Креативність як економічна сила існувала протягом
усієї історії людства. Саме завдяки креативності були
здійснені усі відкриття та досягнення у різних сферах
людської діяльності, у тому числі й економіці. Але лише
у постіндустріальному суспільстві креативність стає
основним фактором, що забезпечує соціальноеконо
мічний розвиток на шляху до прогресу. Вона перетво
рилась у джерело конкурентних переваг.
У постіндустріальному суспільстві ефективний соці
альноекономічний розвиток стає можливим лише на ос
нові використання інтелектуального та творчого потен
ціалу особистості. Людина стає найважливішим факто
ром соціальноекономічного та технічного прогресу
лише як творча особистість. Її цінність у якості робочої
сили визначається не лише наявністю сучасних знань,
вмінь та навичок, але й креативними можливостями [8,
c. 88].
Таким чином, джерелом прогресу людства на сучас
ному етапі розвитку суспільства стає творчість як
діяльність, у результаті якої створюється якісно новий
продукт, що вирізняється своєю неповторністю, оригі
нальністю та унікальністю.
Формування креативного потенціалу пов'язане з
об'єктивними передумовами трансформації соціально
економічних відносин. Поперше, у постіндустріально
му суспільстві матеріальні потреби більшості людей ста
ли практично у повному обсязі задовольнятися протя
гом короткого часу. Подруге, інформація та знання
стали безпосередньою виробничою силою, що призве
ло до істотного підвищення рівня освіти та широкого
розповсюдження інтелектуальної діяльності у суспіль
стві. Потретє, радикально змінилась і сутність спожи
вання. Акценти в цій сфері стали зміщуватися на нема
теріальні блага. Творчість стала більш високим та дос
коналим видом діяльності, а його спонукальний мотив
у все більшій мірі пов'язаний з внутрішніми потребами
особистості, прагненням до самореалізації, розвитку та
примноженню своїх знань та можливостей [7, c. 115].
Ці об'єктивні передумови перетворюють творчість
у вирішальний фактор соціальноекономічного суспіль
ства, а креативний людський потенціал — у його голов
ну продуктивну силу. Головне завдання креативного по
тенціалу — породжувати нові, незвичайні, нестандартні
ідеї, швидко та ефективно знаходити вирішення про
блемних ситуацій, завдань соціальноекономічного роз
витку, що базуються на нетрадиційних схемах мислен
ня. Формування у суспільстві могутнього креативного
потенціалу перетворюється в основне джерело конку
рентних переваг.
Соціолог Р. Кушинг був одним з піонерів у вивченні
креативної економіки. Ним було спростоване значення
соціального капіталу, як первинного фактору іннова
ційного розвитку та запропоновані людський капітал та
креативний капітал. Р. Кушинг виділив креативні спіль
ноти соціуму, для яких характерне більше різноманіття
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та інноваційна активність, порівняно з іншими групами,
що робить із них центри економічного зростання [18, с.
55]. Для них він запропонував термін креативні центри,
характерними рисами якого є високий показник рівня
різноманіття, винахідливості, концентрація високотех
нологічних індустрій, однак показники, що нижче се
реднього — це показники соціального капіталу та рівня
політичної активності.
Дж. Хокінг, вивчаючи роль креативних індустрій в
економіках країн, запропонував термін "креативна еко
номіка". Він розділив її на 15 галузей креативної індуст
рії, що включають в себе виробництво програмного за
безпечення, дослідницькі та конструкторські розробки,
а також індустрії, що носять творчий характер та по
в'язані з мистецтвом. Ці галузі поєднує те, що у якості
ключової одиниці капіталу в них виступає інтелектуаль
на власність (патенти, торгові марки, авторські права та
оригінальні розробки). Дослідження показали, що кре
ативні індустрії показують дуже високі темпи економі
чного зростання: приблизно 7,5—8% на рік, тоді як самі
економіки зростають зі швидкістю 2,5—3% на рік [14].
Ч. Лендрі розглядає креативність у зв'язку з розвит
ком сучасних міст, кажучи про те, що на даний момент
великого значення набувають не традиційні чинники, як
от: ландшафтні, природні умови, інфраструктура, а
знання, здібності людей, їх підприємливість та ініціа
тивність. Разом з тим креативність, на думку Ч. Лендрі,
концентрується не тільки в людях, але і в міському се
редовищі. Тобто креативна економіка розвивається там,
де присутній для цього сприятливий клімат, що створює
можливості для творчості і генерації ідей [11]. Генеру
вати ж зміни здатний так званий креативний клас, який,
згідно з переконанням соціолога Річарда Флоріди, може
забезпечити процвітання міст і регіонів [13].
Формування та розширене відтворення креативного
потенціалу підлягає наступним закономірностям. Пер
ша закономірність полягає у збільшенні частки креатив
них працівників у сукупному економічному потенціалі.
Друга закономірність: креативний потенціал стає про
відним фактором, так званим "локомотивом" соціально
економічного та технічного прогресу суспільства. Його
цінність у якості "робочої сили" визначається, з одного
боку, наявністю сучасних знань, вмінь та навичок, а з
іншого — інтелектуальними та креативними здібностя
ми. Сутність третьої закономірності полягає у тому, що
для креативного потенціалу усі аспекти і усі прояви кре
ативності — технологічні, культурні та економічні —
взаємопов'язані та неподільні. Четверта закономірність
передбачає розвиток інтелектуальних та творчих здібно
стей креативних працівників, безперервне підвищення їх
освітнього рівня є обов'язковою умовою використання
отриманих знань та інформації для виробництва нових
знань, нововведень та новаторства, які охоплюють усі
сфери суспільного розвитку [1, c. 155].
Важливим методологічним питанням є обгрунтуван
ня показників, які слід покласти в основу виявлення і
вивчення креативного потенціалу та креативної еконо
міки. У цьому напрямі західними дослідниками для оці
нки креативного потенціалу та рівня розвитку креатив
ної економіки запропонований ряд технічних показ
ників. Найбільш важливими серед них є такі. Індекс ви
соких технологій — основний показник для високотех
нологічної індустрії — розроблений Россом Де Волом.
Цей показник залежить від поєднання двох чинників:
першого — відсотки обсягу високотехнологічного ви
робництва від загального обсягу високотехнологічно
го виробництва; другого — відсотки від загального еко
номічного обсягу виробництва, який припадає на його
високотехнологічні галузі, в порівнянні з відсотком по
країні в цілому. Індекс високих технологій, в якому
поєднуються обидва чинники, забезпечує більш збалан
сований критерій.
Індекс інновацій відображає кількість патентів у
розрахунку на душу населення країни.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Індекс таланту — це показник людського капіталу,
заснований на відсотку населення зі ступенем бакалавра
і вище. Індекс плавильного котла відображає відносний
відсоток населення регіону, народженого за кордоном.
Індекс креативності — сукупний індекс, який об'єд
нує чотири індекси: "Індекс інновацій", "Індекс високих
технологій", "Гейіндекс", і показники по креативному
класу [13].
Нове дослідження "Глобальний індекс креатив
ності" (Global Creativity Index 2015), що проведене
Інститутом Martin Prosperity (Martin Prosperity In
stitute), представляє нову модель економічного розвит
ку. Модель отримала назву 3Т (талант, технології, то
лерантність) та оцінює 139 країн на основі кожного з
цих критеріїв, а також усе в сукупності. Ці три критерії
представляють собою:
1. Технології — інвестиції у наукові дослідження та
розвиток, кількість патентів на душу населення.
2. Талант — частка дорослих з вищою освітою та
робочої сили у креативному секторі.
3. Толерантність — відношення до іммігрантів, ра
сових, етнічних та соціальних меншинств.
У дослідженні йде мова, що в постіндустріальній
економіці, де споживання та виробництво базуються на
знаннях та інтелектуальному капіталі, критерії 3Т та
креативність у цілому тісно взаємопов'язані з еконо
мічними та соціальним розвитком. Відповідно до даних
цього рейтингу у 2015 р. Україна посіла 45е місце зі
139 країн [10].
Як відомо, індекси розвитку країн містять десятки
параметрів, які впливають на ту або іншу галузь у ціло
му, — макроекономічне середовище, фінансовий сектор,
правова система тощо. Основна частина таких загаль
носистемних характеристик в Україні на дуже низько
му рівні, однак не ті, що стосуються якості талантів.
Зокрема Україна входить у перші 50 із 123 країн за The
Global Innovation Index 2017. При цьому в субіндексах
цього рейтингу Knowledge&technology outputs і Human
capital&research наша країна займає гідні позиції —
32ге та41ше місця відповідно. А от у субіндексах
Institutions та Infrastructure значно показники нижчі —
101ше та 90те. У Global Talent Index 2016 Україна по
сідає 43тє місце з 60 країн, але за якістю університетсь
кої освіти входить до ТОП10 цього самого рейтингу. В
індексі Global Talent Competitiveness Index 2017 Украї
на посідає 69те місце з 118. а у субіндексі Global
knowledge skills — 53тє місце, за показником середови
ща для талантів (ENABLE) — тільки 103тє. За конку
рентоспроможністю талантів Україна посідає 66 місце
у світі зі 109 [5; 6].
Отже, Україна має великий креативний потенціал,
однак він є недооціненим на глобальному ринку. Вод
ночас він приносить прибутки найбільш системним та
поважним міжнародним гравцям на світовому ринку, які
користуються пасивністю внутрішнього українського
ринку. І як наслідок, відсутність умов для самореалізації
веде до відтоку креативних і творчо обдарованих лю
дей в інші міста і країни.
Розвинуті країни світу сьогодні активно стимулю
ють розвиток креативних сфер діяльності. Зокрема Бри
танія до 2030 року має на меті створити 1 млн креатив
них робочих місць, оскільки вони є стійкими до автома
тизації виробництв. В Україні ж 40% зайнятих у про
мисловості працюють на виробництві низького техно
логічного рівня, 15% робітників зайняті у видобутку
корисних копалин та сільському господарстві порівня
но з 1—5% зайнятих в ЄС, де за прогнозами кількість
таких працівників за вісім років упаде на 18%. Як на
слідок, чисельність безробітних в Україні може зрости,
адже поширення нових технологій вимагає від спеці
алістів особливих знань та умінь. Це у свою чергу ще
більше посилить економічне розшарування між висо
кокваліфікованими та низько кваліфікованими праців
никами [4].
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Основною причиною такого становища є не якість
освіти, а відсутність сприятливого середовища для жит
тя і розвитку. Розрив між інтелектуальнокреативним
потенціалом людей та можливостями його реалізації
змушує українців шукати сприятливе середовище в роз
винутих країнах світу.
Для збереження та розвитку креативного потен
ціалу у прогресивних країнах світу діє концепція "креа
тивного міста". "Креативне місто" повинне мати такі
елементи інфраструктури міста, які сприяють розвитку
креативної економіки. Концепція "креативного міста"
включає в себе зручну транспортну систему, продумані
місця для відпочинку та раціональне розміщення жит
лових та робочих кварталів. Транспортне сполучення
відіграє одну із вирішальних ролей у визначенні якості
життя міських жителів.
У грудні 2016 р. у рамках дискусійної зустрічі "Кре
ативне місто" була представлена програма розвитку
Львова до 2025 року, відповідно до якої всі бібліотеки
планується перетворити на медіатеки, що гуртуватимуть
навколо себе креативних людей. Також місто підтри
мує розвиток бізнесінкубаторів — зокрема, вже пра
цюють Startup Depot та iHUB". Згідно з програмою,
створювати креативне середовище планують через так
звані "теплиці": стартапдепо, коворкінгхаби, креативні
квартали та громадські простори на перетині сфер [16].
Також у 2016 р. у Києві запустилося перше в країні
інноваційне місто Unit City, і на його території перший
Technology Companies Development Center розмістив
26 офісів технологічних команд, дві лабораторії та на
вчальний центр. Серед найуспішніших українських ін
кубаторівакселераторів можна назвати GrowthUP,
1991 Open Data Incubator, Fintech Master, WannaBiz, IoT
Hub та AgroChallenge [5].
У листопаді 2017 р. у Києві відбувся Kyiv Smart City
Forum '17 — конкурс проектів "Креативне місто2018",
присвячений розвитку smart city технологій та впровад
женню міських інновацій. В рамках заходу особливу
увагу було приділено розвитку креативної економіки в
містах України і, зокрема, презентації Індексу культур
ного та креативного потенціалу міст [17].
Нещодавно Україна під єдналася до Програми "Креа
тивна Європа", яка спрямована на підтримку культур
ного та креативного секторів Європи. Загальні цілі Євро
пи полягають у захисті, розвитку та популяризації куль
турного та лінгвістичного різноманіття і зміцненні кон
курентної здатності культурного та креативного сек
торів Європи. Орієнтований обсяг фінансування з бюд
жету ЄС — 1,46 млрд євро [9].
Однак таких заходів у напрямі стимулювання креа
тивної діяльності недостатньо. До основних факторів
стримуючого розвитку креативного потенціалу необ
хідно віднести слабку інституційну базу та недостатню
державну підтримку креативного сектору.
ВИСНОВКИ
В умовах, що склалися ефективним механізмом
для комплексного вирішення вищевказаних проблем,
Україні необхідно орієнтувати на міжнародні механ
ізми розвитку креативного людського потенціалу. В
прогресивних країнах світу вже запроваджено сотні
програм різного масштабу: від рівня ЮНЕСКО до му
ніципальних. В Україні в першу чергу необхідно прий
няти стратегічний програмний документ, в рамках
якого державою буде здійснюватися ціленаправлена
робота у напрямку формування та розвитку креатив
ного потенціалу. Наступним напрямом є трансформа
ція системи освіти. Сучасні світові тенденції вимага
ють кардинальної реформи системи освіти, приведен
ня якості підготовки спеціалістів у відповідність з ви
могами креативної економіки. Сучасний професіонал
повинен не лише володіти низкою певних знань та
вмінь, а й здатністю генерувати їх протягом свого
життя. Тобто головна компетентність спеціаліста сьо
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годення полягає у постійному оновленні власних
знань, вмінь, навичок; здатності постійно здійснюва
ти перевірки власних знань та навичок та відмовля
тись від застарілих та неефективних способів органі
зації власної діяльності.
До форм державної підтримки креативного людсь
кого потенціалу можна віднести надання пільгових кре
дитів і податкових пільг креативним підприємцям; ство
рення творчих просторів для креативних підприємців і
надання виробничих і офісних приміщень в оренду за
низькими ставками; створення державних агентств з
розвитку креативності; вдосконалення системи захис
ту авторських і суміжних прав; участь держави у фінан
суванні креативної сфери у вигляді пайової участі, дер
жавноприватного партнерства та комерціоналізації
технологій.
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ENTERPRISES

У статті виявлено основні тенденції й проблеми функціонування великих аграрних підприємств УкJ
раїни. Визначено провідну роль рослинницької продукції у структурі виробництва. Вказано, що за рахуJ
нок впровадження інновацій та всебічної модернізації діяльності великим агроформуванням вдалося
досягти високих показників ефективності та провідних позицій на вітчизняному й світовому аграрних
ринках. Проте високі показники виробничої ефективності та ринкової конкурентоспроможності супроJ
воджуються виснаженням природних ресурсів, депресивністю сільських територій, масовим безробітJ
тям та зубожінням сільського населення. Тому обгрунтовано, що зростання ефективності функціонуванJ
ня великих аграрних підприємств супроводжувалося зростанням їх соціальної відповідальності перед
суспільством.
The article reveals the main tendencies and problems of functioning of large agrarian enterprises of Ukraine.
The leading role of plant production in the structure of production is determined. It is indicated that due to the
introduction of innovations and comprehensive modernization of activity by large agroforming, it was possible
to achieve high indicators of efficiency and leading positions in domestic and world agrarian markets. However,
high indicators of production efficiency and market competitiveness are accompanied by depletion of natural
resources, depressed rural areas, mass unemployment and impoverishment of the rural population. Therefore, it
is substantiated that the growth of the efficiency of the operation of large agrarian enterprises was accompanied
by an increase in their social responsibility to society.
Ключові слова: аграрні підприємства, великі, виробництво, ефективність, конкурентоспроможність, про
дукція, підвищення, рослинництво, рейтинг, аграрний ринок.
Key words: agrarian enterprises, large, production, efficiency, competitiveness, products, increase, plant growing,
rating, agrarian market.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ще одним методом оцінки корпоративного розвит
Розвиток аграрних підприємств корпоративного ку галузі є побудова рейтингу аграрних компаній за об
типу, суттєве нарощування обсягів виробництва про сягами виробництва на базі існуючої методики розра
дукції сільського господарства, причому пере
Таблиця 1. Обсяги та динаміка виробництва валової
важно за рахунок інтенсивних чинників, є
сільськогосподарської продукції в Україні
стратегічним завданням для сучасної України.
Продукція
Продукція
Світова продовольча криза при одночасній на
Всього
рослинництва
тваринництва
явності значного невикористаного потенціалу
Рік
с.-г.
с.-г.
с.-г.
млрд
млрд
млрд
розвитку аграрного виробництва в Україні да
підприємства,
підприємства,
підприємства,
грн
грн
грн
ють для нашої країни шанси за достатньо ко
%
%
%
роткий період суттєво посилити свої позиції 2000 151,0 38,4
92,8
49,3
58,2
21,0
на світових ринках агропродовольчої про 2005 179,6 40,5
114,5 48,6
65,1
26,2
дукції та забезпечити високі темпи внутрішнь 2010 184,1 42,8
116,6 50,7
67,5
29,2
ого економічного зростання. Значна роль у цих 2015 172,1 43,2
106,0 50,1
66,2
32,3
процесах має відводитися існуючим і потенц 2010 201,6 50,3
136,3 58,0
65,3
34,4
ійним корпоративним підприємствам аграрної 2011 197,9 48,6
129,9 54,9
68,0
36,7
сфери національної економіки. Саме тому дос 2012 194,9 48,3
124,6 53,6
70,3
38,8
162,4 56,7
71,3
40,6
лідження проблем, які стримують розвиток 2013 233,7 51,8
149,2 55,0
74,0
41,8
корпоративних відносин у сфері виробництва 2014 223,3 50,7
175,9 58,6
76,9
43,5
сільськогосподарської продукції є важливим 2015 252,8 54,0
теоретичним і практичним завданням на сучас
Джерело: розраховано автором на основі даних Державної служби
ному етапі.
статистики України, 2016 р.
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Рис. 1. Структура виробництва валової продукції сільського господарства України, 2015 р.
Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України, 2016 р.

хунку валової сільськогосподарської продукції за да
ними Державної служби статистики України. Викорис
тання цієї методики дає можливість не лише побудува
ти агрегований рейтинг агрохолдингів, але й дозволяє
оцінити загальний результат роботи агарних компаній
в цілому по сільському господарству.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є здійснення оцінки ефективності та
конкурентоспроможності виробництва рослинниць
кої продукції великими аграрними підприємствами, їх
чинників, наслідків і перспектив підвищення на заса
дах ресурсозбереження та соціальної відповідаль
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями підвищення економічної ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції у вели
ких аграрних підприємствах, використання ресурсів та
соціальної відповідальності займається велика гру
па науковців зокрема: В.Г. Андрійчук, О.А. Бугуцький,
М.А. Голик, М.М. Ігнатенко, М.І. Кісіль, Ю.О. Лупен
ко, Л.О. Мармуль, В.Я. МесельВеселяк, І.А.Романюк,
Н.В. Рунчева, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та ін. Проте
проблеми оцінки ефективності виробництва продукції
рослинного походження та її конкурентоспромож
ності, її чинників, наслідків і перспектив потребує по
дальших розробок.
млн т 14

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Згідно з офіційними даними, обсяг валової продукції
сільського господарства в Україні в 2015 р. склав 252,8 млрд
грн, у тому числі продукція рослинництва дорівнювала
175,9 млрд грн, продукція тваринництва — 76,9 млрд грн
(табл. 1). У 2014 р. великі аграрні компанії виробили п'я
ту частину всієї аграрної продукції країни — 20,7% або
46,3 млрд грн.
Як показують дані таблиці 1, структурні зрушен
ня у виробництві продукції в сільському госпо
дарстві мають негативні тенденції до зниження ча
стки тваринництва. Якщо у 2000 р. вона становила
38,5% в усьому обсязі, то у 2015 р. — лише 30,4%.
45 ц/га
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Рис. 2. Виробництво й урожайність пшениці в Україні, 2015 р.
Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України, 2016 р.
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Рис. 3. Обсяги виробництва пшениці у великих аграрних корпоративних підприємствах України у 2015 р., тис. т
Джерело: [5].

Проте у в аграрних питома вага продукції тварин
ництва за цей же період зросла з 21,0% до 43,5% або
більше, ніж у 2,0 разів проти 1,2 разів зростання ча
стки продукції рослинництва. Традиційно для краї
ни спостерігається значна участь особистих госпо
дарств населення у виробництві сільськогоспо
дарської продукції, особливо тваринницької (рис.
1). Великі корпоративні формування зосереджені,
переважно, на виробництві зернових і технічних
культур [2, с. 12]. Структуру виробництва валової
продукції сільського господарства у 2015 р. наве
дено на рисунку 1.
Оцінка діяльності сільськогосподарських підпри
ємств та агрохолдингів в галузі рослинництва за ви
дами продукції дозволяє зробити важливі висновки
щодо ефективності їх спеціалізації [3, с. 167]. Так,
пшеницю можна назвати однією з найбільш стабіль
них, ефективних та конкурентоспроможних культур
сільського господарства країни в ринковому плані.
Падіння закупівельних цін на початку 2014/15 мар
кетингового року (МР), в середньому, на 18,5% (або
340 грн/т) на пшеницю 3 класу EXW і на 19,5% (або
336,7 грн/т) на фуражну пшеницю щодо аналогічно
го періоду 2013/14 МР виявилося найменшим серед
основних зернових культур, хоча й було досить знач
ним.
У 2015 р. посівні площі пшениці як основної зерно
вої культури в агрохолдингах залишились майже на рівні
2014 р. — 2,21 проти 2,22 млн га. Валове виробництво
значно зросло і становило 5,0 млн т або +17% до 2014 р.
Це дорівнювало 22,4% від загального виробництва в Ук

Таблиця 2. Питома вага аграрних корпоративних
підприємств у виробництві пшениці в Україні,
2014—2015 рр., %
Підприємство
1. ПАТ «Райз-Максимко»
2. Структурні підрозділи «Ілліч-Агро Донбас»
3. ТОВ «Продовольча компанія»
4. ТОВ «Нібулон»
5. ПАТ «Зернопродукт МХП»
6. ТОВ «Трайгон фармінг Харків»
7. ПАТ «Продовольча компанія Поділля»
8. ПАТ Науково-виробнича фірма «Урожай»
9. ПАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма
«Агротон»
10. ТОВ «Бета-Агро-Інвест»
11. ТОВ Агрофірма «Добробут»
12. ПСП «Агрофірма «Світанок»
13. ТОВ «Південьтранзитсервіс-Агропродукт»
14. ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»
15. ТОВ «Агрофірма Корсунь»
Всього 15 агроформувань

2014
1,63
0,98
0,55
0,73
0,92
0,40
0,54
0,44
0,66

2015
1,08
0,82
0,96
0,59
0,55
0,39
0,36
0,35
0,33

0,21
0,12
1,35
0,01
0,22
0,46
9,2

0,32
0,28
0,77
0,26
0,24
0,32
7,6

Джерело: [5].

раїні. Середня урожайність пшениці в холдингах стано
вила 41,8 ц/га. Порівняно з 2014 р., урожайність
збільшилася на 18,1% (рис. 2).
Отже, як показують дані рисунка 2, за рахунок мо
дернізації й концентрації виробництва агрокорпора
ціям або агрохолдингам вдалося значно підвищити
його ефективність і наростити обсяги порівняно з

Таблиця 3. Частка агрокорпорацій у структурі експорту пшениці з України,
2014—2015 рр., %
Підприємство
1. ПАТ «ДПЗКУ»
2. ТОВ «Кернел-трейд»
3. ТОВ «Луї дрейфус комодітіз Україна
ЛТД»
4. ТОВ СП «Нібулон»
5. ТОВ АТ «Каргілл»
6. ТОВ «Альфред С. Топфер
Інтернешенал»
7. ПІІ «Сєрна»
8. ДП ІІ «Сантрейд»
9. ТОВ «Гранум інвест»
10. ТОВ «Агротрейд експорт»
Всього

2014
14,3
7,5
6,4

2015
11,1
10,6
9,5

11,4
3,5
9,8

9,4
7,3
4,3

4,6
1,5
1,9
60,9

3,7
3,3
2,7
2,0
63,9

Джерело: [5].
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Рис. 4. Концентрація виробництва кукурудзи у великих аграрних корпоративних підприємствах
України у 2015 р., тис. т
Джерело: [5].

пшениці як основної зернової культури не
збігаються у рейтингах.
1,47
1,47
При цьому лише 6 із 15 агрокорпорацій
1,4
або 40,0% у 2015 р. за рахунок науково об
1,18
грунтованих технологій зберегли і навіть
1,2
1,04
збільшили свою частку в загальних обсягах
1
виробництва. Решта 9 агрокорпорацій знач
0,8
но знизили свої рейтинги на зерновому рин
0,8
ку. Частка основних 10 експортерів у загаль
0,52
ному експорті пшениці в 2015 р. склала 63,9%
0,6
0,46
0,46
та значно, майже на порядок, перевищила
0,35
0,4
0,31
концентрацію виробництва (табл. 3).
За аналізований період виробництво
0,2
іншої важливої зернової культури — куку
0
рудзи збільшувалося, переважно, за рахунок
розширення посівних площ: з 1,28 млн га у
2000 р. до 4,93 млн га або у 3,9 разів під уро
жай 2015 р. Це було викликано кліматични
ми змінами, що призвело до зсуву кукуруд
зяного поясу на північ країни з більш воло
Рис. 5. Обсяги та структура експорту кукурудзи з України у 2015 р.,
гоємними грунтами [6, с. 89]. 10 найбільших
млн т
аграрних корпоративних підприємств країни
Джерело: [5].
по валовому збору кукурудзи в 2015 р. наве
дено на рисунку 4. Із значним відривом серед
іншими формами господарювання — господарствами них лідирує компанія UkrLandFarming, яка виробила 2,7
населення та фермерськими господарствами. Концен млн т кукурудзи (з метою збереження масштабу на гра
трацію зерновиробництва характеризують його по фіку не відображено).
казники у 15 найбільших агрокорпораціях. У 2015 р.
На найбільші десять аграрних підприємств — екс
вони зібрали 3,1 млн т пшениці або 62,0% від загаль портерів кукурудзи припадає майже 60,0% експорту
ного виробництва агрохолдингами (рис. 3). Найбіль цієї культури (рис. 5). Виявлено, що лідери постачань
шим зерновиробником став агрохолдинг "UkrLand впродовж вересня 2014 р. — лютого 2015 р. встигли
Farming".
кілька разів помінятися. Так, у листопаді з концент
Найбільші 15 агрокорпорацій країни, включаючи їх рацією у 28,0% сукупних обсягів лідером був агрохол
філії, у 2015 р. забезпечили виробництво пшениці в об динг "Нібулон". Друге місце з 11,0% займав "Кернел",
сязі 1,1 млн т або 7,6 % від загального виробництва в а третє місце ділили "Луї Дрейфус", "Райз" і "Каргілл"
аграрних підприємствах (табл. 2). При цьому, як пока з 5,0% у кожної компанії. Але вже за станом на лю
зує аналіз даних таблиць 2 і 3, виробники та експортери тий пропорції у структурі експорту дещо видозміни
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Рис. 6. Обсяги виробництва та урожайність соняшнику в Україні, 2015 р.
Джерело: [5].
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лися. Лідерство з 10,5% залишив за собою "Нібулон",
розділивши першість з Державною продовольчозер
новою корпорацією України (ДПЗКУ). Решта учас
ників залишила за собою колишні місця, зберігши
провідні позиції корпоративного сектору загалом.
Як показує рисунок 5, концентрація виробництва та
експорту кукурудзи є дуже значною відносно галузі, але
на рівні окремих агрокорпорацій на рівні 0,3—1,5 % може
бути допустимою. Це означає також, що у структурі рин
ку можуть бути присутні нові учасники, зменшуючи, тим
самим, загрози його надмірної монополізації.
Культурою спеціалізації у великих аграрних
підприємствах країни є соняшник. У 2015 р. під по
сіви соняшнику ними було відведено 787 тис. га. Ва
ловий збір склав 1,4 млн т або 16,6% урожаю в країні
при середній врожайності 18,1 ц/га. Порівняно з 2010
р., врожайність соняшнику в агрохолдингах знизила
ся на 9,4%. У незалежних сільськогосподарських
підприємствах врожайність знизилася на 8,6%, склав
ши 17,2 ц/га (рис. 6).
Падіння показників продуктивності культури та
ефективності в корпоративних підприємствах та га
лузі технічних загалом пояснюється постійним по
рушенням сівозмін у напрямі зменшення періоду їх
тривалості, що не допустимо при високій енергоє
мності соняшника як сільськогосподарської техні
чної культури [7, с. 178]. Як наслідок, відбувається
виснаження грунтів, зменшення їх природної родю
чості та зменшення продуктивності рослин. Проте
постійний ринковий попит при слабкому державно
му контролі та регулюванні призводить до ігнору
вання вимог соціальної відповідальності агрокор
порацій перед теперішнім й майбутніми покоління
ми.
Таким чином, великі аграрні підприємства в Україні
показують приклади високої економічної ефективності
виробництва рослинницької продукції. Особливо це
стосується культур зернової групи та соняшнику. Ра
зом з тим, ефективним є виробництво сої і рапсу, плодів
і ягід, меду [8, с. 274]. Однак, маючи високі показники
ефективності та прибутковості виробництва, великі аг
роформування корпоративного типу недостатньо
коштів вкладають у розвиток сільських територій,
інфраструктури загального користування, вирішення
соціальних проблем зайнятості сільського населення,
відтворення природних ресурсів [9, с. 228]. Це вимагає
вирішення питань їх соціальної відповідальності перед
суспільством.
ВИСНОВКИ
Необхідно зазначити, що великі розміри земле
користування та провідні позиції великих аграрних
корпоративних підприємств у сфері концентрації
ресурсів, модернізації діяльності та значних обсягів
виробленої рослинної сільськогосподарської про
дукції, наявність великого внутрішнього аграрного
ринку та вихід на європейський і світові аграрні рин
ки привели до стійкого, ефективного й конкурен
то сп ро м о ж но г о ро з вит ку ве ли ких а г ра рн их
підприємств країни. Проте показники рентабель
ності, зберігаючи високі значення, мають значні ко
ливання у часі.
Так, рентабельність виробництва продукції рос
линництва у 2015 р. становила 11,3% проти 22,3% у
2014 р., тобто різниця становила майже 2,2 разів. Це
пояснюється впливом чинників невизначеності та ри
зиків, що погано регулюються (погодні умови, рин
кова кон'юнктура, геополітичні кризи та ін.). Це ви
магає подальшого удосконалення структури та
підвищення ефективності виробництва на основі по
дальшого впровадження інновацій та залучення не
обхідних інвестицій, у т.ч. з метою всебічної охоро
ни та відтворення природного агроресурсного по
тенціалу.
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В статье проанализировано взаимосвязь международной трудовой миграции с денежными перевоJ
дами мигрантов. Авторы предпринимают попытку рассмотреть миграционные процессы как важный факJ
тор социального преобразования и развития; выявить связь между денежными переводами, инвестициJ
ями и финансовым развитием, а также роль денежных переводов в формировании человеческого капиJ
тала. Подводя итог теоретическим рассуждениям, авторы, на основе статистических данных ВсемирноJ
го Банка, проводят сравнительный анализ денежных переводов мигрантов как в страны бывшего СССР,
так и из них — в другие страны. Так, как показало исследование, за период 2000—2017 гг. тройка стран —
Украина, Россия и Узбекистан — являются лидерами среди бывших республик Союза, по объему полуJ
ченных средств (приток в страну) от мигрантов. В то время как за период 2000—2016 гг. три страны —
Россия, Казахстан и Азербайджан — лидируют среди бывших республик Союза, по объему отосланных
со стороны мигрантов средств (отток из страны). В заключении авторы делают правомерный вывод о
том, что трудовые ресурсы перемещаются преимущественно из развивающихся в развитые страны, а
потоки капитала в основном перемещаются в обратном направлении.
The article is devoted to the analysis of interrelation of international labor migration with the remittances of
migrants. The authors attempt to study migration processes as an important factor of social transformation and
development; to identify the relationship between remittances, investments and financial development, as well
as the role of remittances in the formation of human capital. Summing up the theoretical arguments, the authors,
based on the World Bank statistics, conduct a comparative analysis of migrant remittances both to the countries
of the former USSR and from them to other countries. So, as the study showed, three countries — Ukraine, Russia
and Uzbekistan — are leaders among the former USSR republics, in terms of the amount of funds received (inflows
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ВВЕДЕНИЕ
Термин международная миграция рабочей силы в
рамках существующей в настоящее время мировой эко
номики применяется достаточно часто, и данное явле
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ние обусловлено его колоссальными масштабами и по
вышением количества взаимосвязанных миграционных
потоков. Ключевой вопрос для большинства стран мира
в данной ситуации заключается в качественной и коли

Економiка та держава № 4/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
чественной оценке такого явления, как международная
миграция населения, и ее финансовоэкономические
показатели.
Процессы международной трудовой миграции в на
стоящее время представляют собой неотъемлемый ком
понент современной мировой экономической системы.
В процессах миграционного трудового обмена вовлече
ны практически все страны мира. В соответствии с дан
ными, опубликованными на сайте ООН, за 2015 г. коли
чество международных мигрантов и беженцев превы
сило 244 млн чел., то есть на 71 млн (41%), выше, чем в
2000 г., вместе с тем их удельный вес среди мирового
населения за полтора десятилетия возрос с 2,8 до 3,3%.
Как прогнозируют специалисты ООН, численность на
селения в мире на среднесрочную перспективу продол
жит повышаться и, как предполагается, к 2050 году со
вокупная численность будет достигать уже 9,7 млрд чел.
Если удельный вес международных мигрантов в рамках
совокупного состава мирового населения будет посто
янным, то к 2050 г. численность мигрантов на террито
рии всего мира будет достигать уже 321 млн чел. [1].
В роли географических центров иммиграции высту
пают государства с высоким уровнем социальноэконо
мического развития, в частности это США, Канада, Авст
ралия, практически все западноевропейские государ
ства, а также государства, имеющие высокие доходы от
реализации нефти и газа и страны, демонстрирующие
бурный экономический рост (Саудовская Аравия, Бах
рейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и т. д.). Таким образом, в со
ответствии со статистикой Департамента по экономи
ческим и социальным вопросам ООН, основная масса
мигрантов проживает в США — свыше 50 млн чел., ины
ми словами каждый пятый человек, который по тем или
иным причинам покинул свою родину. В РФ проживает
приблизительно 12 млн мигрантов, аналогичное коли
чество человек проживает в Германии и Саудовской
Аравии. Основная масса мигрантов — это выходцы из
Индии — свыше 17 млн чел. На втором месте находятся
выходцы из Мексики — примерно13 млн чел. Также
примерно 6—11 млн мигрантов являются уроженцами
Китая, Бангладеш, Украины, Сирии, Пакистана и Рос
сии.
Невзирая на существующие стереотипы о мигран
тах, которые живут только на пособие, 74% из них от
носятся к категории трудоспособного населения (20—
64 года) — что значительно выше, нежели процент тру
доспособных граждан в мире (57%) [2].
Таким образом, проблема международной миграции
рабочей силы в условиях современной экономики явля
ется очень актуальной и требует постоянного внимания
и изучения.
Миграционные процессы как важный фактор со
циального преобразования и развития.
Миграционные процессы представляют собой глав
ный фактор социальной трансформации и развития, как
в государствах, которые принимают мигрантов, так и в
государствах их происхождения. Для отдельного госу
дарства процесс миграции рабочей силы представляет
приоритетный источник притока валюты в страну. Слу
чаи выезда рабочей силы за рубеж свидетельствуют об
ослаблении напряжения, отмечающегося на внутреннем
рынке труда, обусловленного ситуацией избыточного
предложения. При этом отправляемые в страну пере
воды денежных средств предоставляют их семьям воз
можность повысить уровень потребления, повысить
совокупный спрос, стимулировать развитие производ
ственной деятельности, иными словами позволяют стра
не в целом наиболее эффективно решать совокупность
внутренних социальноэкономических задач. Некото
рая доля полученных денежных средств путем покупки
акций, земли, недвижимого имущества прямым образом
вносится в развитие национальной экономики. Трудя
щиеся за границей в рамках трудовой деятельности по
лучают возможности приобретения новых профессио
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нальных навыков, опыта, знаний, для их дальнейшего
использования после возвращения на родину, что по
ложительно сказывается на результативности труда.
Страны, которые стимулируют приток рабочей
силы, таким образом, в первую очередь могут решить
задачу, касающуюся необходимости снижения произ
водственных издержек. Работникамиммигрантам вып
лачивается значительно меньшая зарплата, нежели ме
стным работникам, что предоставляет возможность
сократить производственные расходы и увеличить уро
вень конкурентоспособности национальной товарной
продукции на мировом рынке. Если осуществляется
импорт квалифицированной рабочей силы, то в государ
стве сокращаются объемы затрат, необходимые для ее
подготовки. При этом процессы миграции рабочей силы
могут обусловить появление негативных последствий,
в частности касающиеся:
— повышения объемов потребления заработанных
за рубежом ресурсов;
— желания сокрыть суммы получаемых доходов;
— "утечки мозгов";
— в определенных ситуациях — понижения степе
ни квалификации рабочих мигрантов.
При этом нужно подчеркнуть, что повышение уров
ня заинтересованности в привлечении потенциала де
нежных переводов для осуществления процессов со
циальноэкономического развития в последние 10 лет
обусловило всплеск издаваемых научных публикаций,
которые в дальнейшем были детально изучены во мно
жестве исследований [3—6]. Общий тон данных иссле
дований заключается в том, что денежные переводы
положительно сказываются на развитии экономики. В
действительности, данные исследования, которые опи
сывают характер воздействия денежных переводов на
государства, выходцами которых являются мигранты,
понимают под ними сравнительно стабильный источник
зарубежной валюты и как альтернативный вариант для
обеспечения безопасности для бедных слоев населения.
При этом ученое сообщество также подтверждает, что
подобные позитивные эффекты можно в определенной
степени нейтрализовать. В частности, в ситуациях, в
рамках которых большие объемы денежных переводов
обуславливают: инфляцию спроса и неравенство дохо
дов; повышение реальной стоимости или задержку в
сокращении курса местной валюты, что является эф
фектом так называемой голландской болезни, которая
может осложнить процессы повышения конкуренто
способности и затруднить экономический рост госу
дарств, а также увеличить степень уязвимости го
сударств, которые демонстрируют высокий уровень за
висимости от денежных переводов при возникновении
внезапных внешних потрясений. При этом чаще всего,
ученые приходят к точке зрения, что денежные перево
ды не могут выступать в качестве панацеи, и что они не
в состоянии заменить разумную экономическую поли
тику и структурные реформы, требующиеся для всесто
роннего развития развивающихся государств.
В литературных источниках, в рамках которых ис
следуются вопросы осуществления денежных перево
дов и развития [5; 7] указывается, что денежные пере
воды, в роли существенного и сравнительно стабильно
го источника иностранной валюты, в состоянии повы
сить степень кредитоспособности государства в рамках
процессов внешних заимствований. С введением в дей
ствие новаторских систем финансового обеспечения, в
частности секьюритизации будущих потоков денежных
переводов, они смогут увеличить уровень доступа раз
вивающихся государств к внешнему финансированию
при сниженных расходах и на более продолжительные
периоды времени, чем в ситуации кредитования под
государственные гарантии. Вместе с тем, при использо
вании данного механизма в регионе СНГ могут возни
кать определенные сложности, в том числе: высокий
уровень неопределенности в рамках процесса денежных
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переводов, которые передаются по официальным кана
лам; большие объемы затрат, возникающие в рамках
заключения секьюритизационных сделок; продолжи
тельный период реализации, а также не разработан
ность соответственной правовой инфраструктуры, ко
торая предоставила бы возможность минимизировать
возможные риски совершения мошенничества и дефол
та по секьюритизационным долгам. Более того, особую
осторожность нужно соблюдать в рамках рассмотрения
вопроса о секьюритизации денежных переводов в пери
од развития и течения мирового финансового кризиса.
Тем не менее, невзирая на существующие потен
циальные преимущества, совокупность массовых и ус
тойчивых потоков денежных переводов была восприня
та как макроэкономический вызов для государствпо
лучателей, в том числе, в ситуации, когда присутствует
опасность возникновения провоцируемой денежными
переводами "голландской болезни": укрепление реаль
ного курса национальной валюты, что может обусло
вить снижение уровня международной конкурентоспо
собности национальной производственной деятельно
сти, в том числе, экономически чувствительной товар
ной продукции. Нужно особо отметить эмпирические
данные, которые были опубликованы Барахас и соавт.
(Barajas et al, 2010) [8], они воспользовались анализом
панели коинтеграции ежегодичных данных 1980—2007
гг. для большой группы государств. Информация согла
суется с увеличением уровня равновесия реального об
менного курса в ответ на стабильный прилив денежных
переводов рабочей силы изза рубежа в выборке стран
с пониженным и средненизким уровнем дохода, в том
числе государства СНГ, рассматриваемые в данной ра
боте. Но масштабы подобного влияния не высоки, от
0,01 до 0,03%, в зависимости от характера регрессии.
Более того, для государств с пониженным и среднениз
ким уровнем дохода, которые относительно замкнуты
(с позиции торговли или счета движения капитала) дан
ный эффект становится более существенным и устой
чивыми к изменениям спецификации. С другой же точ
ки зрения, для более открытых государств эффект, чаще
всего, меньше и демонстрирует значительную степень
неопределенности.
Присутствует также еще одна проблема, возника
ющая в процессе отправки денежных переводов как ис
точника иностранной валюты, особенную актуальность
она имеет в государствах СНГ, но при этом она не часто
упоминается в обзоре литературных источников. Ука
занная проблема заключается в том, что крупные при
токи денежных переводов, осуществляемых в долларах
США или евро, обуславливают долларизацию/евроиза
цию принимающих государств. Практически во всех
государствах СНГ, иностранную валюту широко ис
пользовали и в форме наличных средств и в форме де
позитов. По мнению Гаврилишина и Бедди (Havrylyshyn,
Beddies, 2003) [9], данное явление возникает в силу инер
циального отсутствия уверенности в местных валютах:
в силу влияния макроэкономической нестабильности,
повышенного уровня инфляционных и девальвационных
явлений национальной валюты в 1990 г. И все же, это
явление также объясняется фактом отсутствия инстру
ментов для осуществления процессов диверсификации
портфеля в рамках неразвитых финансовых рынков.
Бесспорно, определенная степень долларизации может
быть положительной для государств с переходной эко
номикой, в силу того, что оказывает содействие процес
сам развития внутренних финансовых рынков и позво
ляет снизить риски обменного курса валюты для зару
бежных инвесторов. И все же, в конечном счете, дан
ное явление снижает степень эффективности денежно
_____________________________________

кредитной политики, повышает степень балансовых
рисков, возникающих в силу несоответствия объема
валюты в балансах банковских учреждений. Повыша
ется также степень уязвимости банковского механиз
ма в результате экономического кризиса и обесценива
ния валюты, в том числе, при валютном кредитовании
незащищенных заемщиков. Исакова (Isakova, 2010) [10]
утверждает, что государства бывшего СССР с большим
притоком денежных переводов входят в категорию го
сударств с повышенным уровнем долларизации депози
тов, при этом долларизация депозитов находится в по
ложительной корреляции с долларизацией кредитов.
В конечном счете, стимулированный путем вливания
денежных переводов сектор потребления домашних
хозяйств, по большей части импортных товаров, по всей
видимости, обусловил заметный рост уровня спроса на
импорт в обладающих малым объемом ресурсов госу
дарствах СНГ и стойкий дефицит торговли товарами,
но при этом в качестве более значимых факторов вы
ступало повышение цен на импортированные нефть и
газ, а также кредитный бум (Atamanov et al., 2009) [11].
Денежные переводы, инвестиции и финансовое раз
витие.
В соответствии с публикациями, в рамках которых
проанализирована взаимосвязь, присутствующая меж
ду денежными переводами, инвестициями и экономичес
ким ростом, факт притока денежных переводов может
оказывать положительное воздействие на процессы
экономического роста государствареципиента путем
оказания влияния переводами на повышение техноло
гического потенциала экономической системы. Процесс
притока также может оказывать положительное воз
действие на экономический рост путем его воздействия
на скорость накопления капитала (иными словами, на
уровень внутренних инвестиций), а также на показате
ли эффективности размещения нового капитала (Barajas
et al., 2009; Chami et al., 2008) [12; 4]. Таким образом,
денежные переводы могут положительно сказываться
на процессах экономического роста путем повышения
уровня инвестиций. Но успешность течения процесса
здесь во многом обуславливается поведением мигран
тов, которые пересылают денежные переводы и тем, на
какие цели данный приток денежных переводов направ
ляется. Различные обследования, проводимые в госу
дарствах СНГ1, показали, что основная часть денежных
переводов идет на удовлетворение расходов домохо
зяйств, для приобретения продуктов питания и товаров
первой необходимости, улучшения жилищных условий,
а в некоторых ситуациях и для обеспечения качествен
ного образования детей. Исключительно малые суммы
направляются в инвестиции и в бизнес либо размеща
ются на счетах в банковских учреждениях: это явление
обусловлено, в том числе, отрицательным инвестицион
ным климатом, в силу отсутствия требуемых инвести
ционных возможностей и недостаточного знакомства с
инвестиционным инструментарием в корпоративной
среде. Соответственно, денежные переводы были задей
ствованы в рамках краткосрочных стратегий преодоле
ния сложностей домохозяйствами с социальными по
следствиями затянувшегося процесса перехода. Чаще
всего, переводы не принимаются во внимание в рамках
процесса заложения фундаментальных основ для обес
печения долгосрочного процветания путем рациональ
ного применения текущих трансфертов.
Более того, ученым становится известно все боль
ше фактов, которые свидетельствуют о том, что денеж
ные переводы вносят существенный вклад в укрепление
банковской системы и стимулирование процесса финан
сового развития, что имеет приоритетное значение для

1
См. например, Мансур и Квиллин (Mansoor, Quillin, 2006) на основе опроса возвращающихся мигрантов в Грузии, Кыргызста
не и Таджикистане Всемирного банка; Христев и соавт. (Hristev et al., 2009) на основе оисследования миграции из сельских облас
тей в Республике Молдова CASE; ЕФО (ETF, 2007) на основе исследования возвращающихся мигрантов в Молдове; и Климент
(Clement, 2011) на основе исследование уровня жизни в Таджикистане.
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Таблица 1. Денежные переводы мигрантов (приток)
за 2000—2017 гг. в страны бывшего СССР (млн долларов США, US$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония
ВСЕГО

2000
57
87
140
210
122
9
72
50
179
1275
33
4
2238

2001
104
94
149
222
171
11
112
79
243
1404
141
11
2741

2002
181
131
141
231
205
37
138
109
324
1359
79
209
19
3163

2003
171
168
222
236
147
78
174
115
487
1453
146
330
51
3778

2004
227
435
256
303
166
189
230
325
705
2499
252
411
167
6165

2005
623
915
199
446
62
313
381
745
915
3437
467
2408
264
11175

2006
790
1169
268
627
84
473
1646
994
1176
3820
1019
14
898
3102
402
16482

2007
1268
1644
288
883
143
704
1812
1433
1491
4666
1691
30
1693
5290
411
23447

2008
1518
1904
583
1065
126
1223
1920
1565
1888
5737
2544
50
3007
6782
362
30274

2009
1255
1440
504
1112
198
982
1585
1239
1199
5105
1748
34
2071
5941
340
24753

2010
1410
1669
575
1184
226
1266
1258
1673
1351
5250
2306
35
2858
6535
357
27953

2011
1893
1799
891
1547
180
1709
1505
1954
1813
6103
3060
35
4276
7822
438
35025

2012
1990
1915
1053
1770
178
2031
1499
1508
1986
5788
3626
37
5693
8449
461
37984

2013
1733
2192
1214
1945
207
2278
1605
2060
2192
6751
4219
40
6689
9667
568
43360

2014
1846
2079
1231
1986
229
2243
1560
2113
2076
7777
3384
30
5828
7354
544
40280

2015
1270
1491
927
1459
194
1688
1354
1372
1540
6903
2259
16
3062
5845
446
29826

2016
643
1382
920
1521
275
1995
1269
1280
1465
6678
1867
9
2479
6146
479
28408

2017
702
1489
1216
1641
297
2541
1142
1152
1560
7279
2031
10
2695
6884
465
31104

ВСЕГО
17681
22003
10777
18388
3210
19770
19262
19766
22590
83284
30698
340
41249
83349
5789

Источник: The World Bank. Migration and Remittances Data. Annual Remittances Data (updated as of Oct. 2017). Retrieved from
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migrationremittancesdata

государств с переходной экономикой (Brown et al., 2011)
[13]. В том числе, денежные переводы обуславливают
повышение финансовой грамотности населения в ре
зультате привлечения все большего количества людей
к осуществлению контактов с официальной финансо
вой системой и активизации конкуренции и инноваций
среди банковских организаций, операторов денежных
переводов и иных финансовых учреждений. Несмотря
на то, что сравнительно малый удельный вес денежных
переводов сберегался на счетах в банковских организа
циях, в виду отсутствия доверия к банковской отрасли
и демонстрации склонности к потреблению, даже такие
суммы, по всей видимости, позволили облегчить доступ
к кредитным средствам малому и среднему бизнесу.
Денежные переводы и формирование человеческо
го капитала.
В рамках анализа процесса потенциальной связи
между денежными переводами и человеческим капита
лом (если денежные переводы осуществляют финансо
вое обеспечение образования и медицинского обслужи
вания будущего поколения), нужно обратить особое
внимание на то, что повышается объем исследований о
характере воздействия миграции и денежных переводов
на отрасли образования и медицинского обслуживания
детей, которые были проведены в государствах Цент
ральной Азии (Таджикистане и Кыргызстане) и Мол
давской республике. И все же, результаты данных ана
лизов достаточно неоднозначны.
Накамуро (Nakamuro, 2010) [14], путем использо
вания микроэконометрического анализа в Таджикис
тане и Албании, выявил наличие сильнейшего положи
тельного эффекта денежных переводов на показатели
школьной посещаемости: при прочих равных условиях,
дети в рамках среднестатистического домохозяйства —
получателя денежных переводов более часто посещали
школьное учреждение, нежели дети из домохозяйств,
не получающих денежных переводов.
При этом Брауну и соавт. (Brown et al, 2008) [15]
удалось доказать, что уровень абсентеизма в школах
Таджикистана повысился в домохозяйствахполучате
лях денежных переводов и сделать вывод о том, что,
принимая во внимание ограниченный уровень спроса на
мигрантов из Таджикистана с высоким уровнем квали
фикации, основная доля таджикских домохозяйств не
инвестировала средства в образовательный сектор, если
они не были полостью уверены в положительном эф
фекте. Андерсон и Миркасимов (Anderson, Mirkasimov,
2010) [16] установили, что процессы миграции и денеж
ных переводов в Таджикистане оказывают влияния на
факты зачисления в дошкольные учреждения и средние
школы, либо, на улучшение состояния здоровья детей
младшего возраста. Их итоги при этом указывают на
наличие положительного эффекта на детей старшей
возрастной группы (18—23) из семей мигрантов или до
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мохозяйств, являющихся получателями денежных пе
реводов. Таким детям предоставлено больше возмож
ностей для окончания средней школы и поступления в
высшее учебное заведение, также у них реже отмечает
ся ухудшение здоровья. Результаты анализа также сви
детельствуют о том, что совокупные затраты на обра
зование одного ребенка повышаются в домохозяйствах
мигрантов (по большей части на приобретение книг,
продуктов питания и школьных помещений, и в мень
шей части на приобретение подарков учителям и сбо
ры). Особый интерес (с позиции генедерных различий)
вызывает тот факт, что позитивное влияние на процес
сы образования отмечается только в отношении маль
чиков, но при этом позитивное влияние на здоровье при
сутствует в одинаковой степени для мальчиков и дево
чек.
Взаимосвязь трудовой миграции с денежными пе
реводами (на примере республик бывшего СССР).
Таким образом, исходя из вышеизложенного, ког
да среди миграционных потоков преобладающей явля
ется трудовая миграция, становится как никогда акту
альным вопрос взаимосвязи этого явления с денежны
ми переводами и их стоимостной оценки.
Безусловно, в последние годы потоки денежных
переводов существенно растут.
Проследим эту динамику денежных переводов миг
рантов на основе данных международной статистики.
Ограничим анализ данных республиками бывшего Со
юза. Учитывая то, что сопоставительная статистика Все
мирного Банка по данным странам доступна с 2000 года,
проследим динамику притока (в страну) денежных пе
реводов мигрантов, начиная с начала XXI в. (см. табл. 1)
[17].
Отметим, что расчеты были проведены Всемирным
Банком на основе статистической базы данных МВФ по
платежным балансам, а также на основе данных Цент
ральных Банков стран, национальных статистических
агентств и данных Всемирного Банка.
Согласно представленным данным, за период 2000—
2017 годы, больше всего денежных переводов мигран
тов было сделано в Украину (83349 млн долларов США),
далее в порядке убывания следуют: Россия (83284 млн
долларов США), Узбекистан (41249 млн долларов
США).
Таджикистан (30698 млн долларов США), Молдову
(22590 млн долларов США), Армению (22003 млн дол
ларов США), Кыргызстан (19770 млн долларов США),
Литву (19766 млн долларов США), Латвию (19262 млн
долларов США), Грузию (18388 млн долларов США),
Азербайджан (17681 млн долларов США), Белоруссию
(10777 млн долларов США), Эстонию (5789 млн долла
ров США), Казахстан (3210 млн долларов США). На
последнем месте по общему объему денежных перево
дов мигрантов за исследуемый период (2000—2017) на
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Рис. 1. Динамика денежных переводов мигрантов (приток) за 2000—2017 гг.
в страны бывшего СССР (млн долларов США, US$)

ходится Туркменистан (340 млн долларов США). Таким
образом, тройка стран — Украина, Россия и Узбекис
тан — являются лидерами среди бывших республик
Союза, по объему полученных средств от мигрантов. От
метим также, что среди стран Южного Кавказа больше
всего средств за указанный период было переведено в
Армению, затем в Грузию и Азербайджан.
Интересным, на наш взгляд, является динамика ро
ста притока денежных переводов мигрантов в страны
бывшего СССР. Так, лидирующее место занимает Кыр
гызстан — за период 2000—2017 гг. общий объем денеж
ных переводов мигрантов увеличился в 282,3 раза. За
ним в порядке убывания следуют: Украина (увеличение
составило 208,6 раза), Эстония (116,3 раза), Таджи
кистан (за период 2002—2017 гг. увеличение составило
25,7 раза), Литва (23,0 раза), Армения (17,1 раза), Лат
вия (15,9 раза), Азербайджан (12,3 раза), Белоруссия и
Молдавия (8,7 раза), Грузия (7,8 раза), Россия (5,7 раза),
Узбекистан (за период 2006—2017 гг. увеличение соста
вило 3,0 раза) и Казахстан (2,4 раза). Единственной стра
ной, в которой не наблюдается рост притока денежных
переводов мигрантов, является Туркменистан: соглас
но доступной статистике за период 2006—2017 гг. умень
шение составило 0,7 раза.
Отметим, что больше всего (по объему) денежных
переводов мигрантов в страны бывшего СССР было сде
лано в 2013 году — 43360 млн долларов США.
Визуально динамика притока денежных переводов
мигрантов в страны бывшего СССР представлена на ри
сунке 1.

На основе данных таблицы 2, проследим динамику
оттока (из страны) денежных переводов мигрантов за
2000—2016 гг. из стран бывшего СССР (млн долларов
США, US$) [17].
Согласно представленным данным, за период
2000—2016 годы, больше всего денежных переводов
мигрантов было сделано из России (288491 млн дол
ларов США). Далее в порядке убывания следуют: из
Казахстана (42226 млн долларов США), Азербайд
жана (13245 млн долларов США), Украины (9359 млн
долларов США), Литвы (8394 млн долларов США),
Латвии (7791 млн долларов США), Армении (3557
млн долларов США), Кыргызстана (2981 млн долла
ров США), Таджикистана (2734 млн долларов США),
Белоруссии (1885 млн долларов США), Молдовы
(1418 млн долларов США), Эстонии (1239 млн дол
ларов США). Меньше всего отток денежных перево
дов мигрантов за указанный период наблюдался из
Грузии (890 млн долларов США). К сожалению, дан
ные по Туркменистану и Узбекистану отсутствуют.
Таким образом, три страны — Россия, Казахстан и
Азербайджан лидируют среди бывших республик
Союза, по объему отосланных со стороны мигран
тов средств.
Интересным, на наш взгляд, является динамика рос
та оттока денежных переводов мигрантов из стран быв
шего СССР. Так, лидирующее место занимает Армения
— за период 2000—2016 гг. общий объем оттока увели
чился в 71,6 раза. За ней в порядке убывания следуют:
Латвия (в 59,4 раза), Украина (55,9 раза), Эстония (41,0

Таблица 2. Денежные переводы мигрантов (отток) за 2000—2016 гг. из стран бывшего СССР
(млн долларов США, US$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония
ВСЕГО

2000
101
5
58
25
440
45
7
38
46
1099
10
3
1877

2001
142
21
77
24
487
55
8
29
59
1822
5
2
2731

2002
235
24
68
26
595
57
8
31
57
2226
13
15
5
3360

2003
169
27
65
29
802
55
8
42
67
3237
64
29
19
4613

2004
201
138
82
26
1354
83
13
28
67
5180
119
20
26
7337

2005
239
207
52
27
1893
53
491
259
46
6827
145
186
50
10475

2006
274
182
70
27
2958
68
892
426
57
12104
395
255
75
17783

2007
405
239
103
32
4212
90
1118
567
72
19881
184
353
93
27349

2008
567
224
171
51
3462
101
913
652
92
29719
199
714
98
36963

2009
638
180
133
34
2934
107
673
679
74
21148
124
613
92
27429

2010
954
227
116
55
3006
168
443
552
79
21454
231
703
123
28111

2011
1280
300
134
77
3409
228
559
1026
80
26010
201
849
113
34266

2012
2073
315
142
87
3809
286
569
1135
93
31648
263
1003
113
41536

2013
1903
355
151
88
3804
390
608
852
94
37217
240
1716
100
47518

2014
2031
391
181
86
3550
454
570
905
147
32640
304
1702
114
43075

2015
1293
364
162
96
3116
363
495
589
154
19689
165
627
90
27203

2016
740
358
120
100
2395
378
416
584
134
16590
87
559
123
22584

ВСЕГО
13245
3557
1885
890
42226
2981
7791
8394
1418
288491
2734
9359
1239

Источник: The World Bank. Migration and Remittances Data. Annual Remittances Data (updated as of Oct. 2017). Retrieved from
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migrationremittancesdata
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Рис. 2. Динамика денежных переводов мигрантов (отток) за 2000—2016 гг. из стран
бывшего СССР (млн долларов США, US$)

раза), Литва (15,4 раза), Россия (15,1 раза), Кыргызстан
(8,4 раза), Азербайджан (7,3 раза), Таджикистан (за пе
риод 2002—2016 отток увеличился в 6,7 раза), Казахстан
(5,4 раза), Грузия (4,0 раза), Молдова (2,9 раза) и Бело
руссия (2,1 раза). Таким образом, из всех стран бывшего
СССР (за исключением Туркменистана и Узбекистана, в
связи с отсутствием данных) наблюдался рост денежных
переводов мигрантов (отток) за 2000—2016 гг.
Отметим, что больше всего (по объему) денежных
переводов мигрантов из стран бывшего СССР было сде
лано также в 2013 году — 47518 млн долларов США.
Визуально динамика оттока денежных переводов
мигрантов за 2000—2016 гг. из стран бывшего СССР
представлена на рисунке 2.
Таким образом, если на основе имеющихся статис
тических данных мы составим сальдо денежных перево
дов мигрантов за 2016 год, то заметим, что среди стран
бывшего СССР (за исключением Туркменистана и Узбе
кистана, в связи с отсутствием данных) в трех странах
наблюдается отрицательное сальдо (в порядке убывания
— Россия, Казахстан, Азербайджан), а в остальных 10
странах — положительное. Самое высокое положитель
ное сальдо наблюдается в Украине (5587 млн долларов
США), самое низкое отрицательное сальдо — в России
(9912 млн долларов США) (см. табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Под влиянием условий глобализации отмечается
расширение рынков, обуславливающее расширение
деловой активности, развитие технологий, финансо
вых институтов и расширение рынков трудовых ре
сурсов. С каждым годом отмечается возрастание миг
рационных потоков, по большей части из развиваю
щихся государств в страны с высоким уровнем разви
тия, что, в свою очередь, обуславливает расширение
денежных потоков, которые перемещаются через гра
ницы. И если трудовые ресурсы перемещаются пре
имущественно из развивающихся в развитые страны,
то потоки капитала в основном перемещаются в об
ратном направлении.
За последние несколько десятилетий трансгранич
ные денежные переводы играют все более существен
ную роль для развития экономик целых государств, в
особенности развивающихся. Подобные переводы мо
гут повысить уровень благосостояния целых семей, по
высить объемы потребления, оказывают помощь в сни
жении уровня социальной напряженности, тем или
иным образом, способствовать процессу формирования
человеческого капитала и т.д. По этой причине пробле
мы денежных переводов сегодня активно исследуются
учеными.

Таблица 3. Сальдо денежных переводов мигрантов за 2016 год
(страны бывшего СССР, млн долларов США, US$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония

приток
643
1382
920
1521
275
1995
1269
1280
1465
6678
1867
9
2479
6146
479

отток
740
358
120
100
2395
378
416
584
134
16590
87
559
123

сальдо
-97
1024
800
1421
-2120
1617
853
696
1331
-9912
1780
5587
356

Источник: составлено на основе: The World Bank. Migration and Remittances Data. Annual Remittances Data (updated as of Oct.
2017). Retrieved from http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migrationremittancesdata
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DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE HOTEL BUSINESS ENTERPRISE

Найбільш повну картину ситуації на підприємстві можна отримати лише шляхом діагностики фінанJ
сового стану, яка дасть можливість оцінити сильні сторони та проблемні місця підприємства і зробити
рекомендації на майбутнє.
Основною метою діагностики є оцінка економічної активності протягом різних періодів, виявлення
факторів, що мають позитивний чи негативний вплив, та визначення реальної фінансової стійкості
підприємства в цілому або його частини, його платоспроможності, кредитоспроможності, інвестиційної
привабливості та інших аспектів.
У статті проведено аналіз та здійснено оцінку фінансового стану підприємств готельного господарJ
ства з використанням системи аналітичних коефіцієнтів, а саме: показників фінансової стійкості (плаJ
тоспроможності), ліквідності та рентабельності підприємств, що спрямовано на пошук резервів для підвиJ
щення ефективності роботи готелів та їх конкурентоспроможності.
The most complete picture of the situation at the enterprise can only be obtained by diagnosing the financial
condition, which will give an opportunity to assess the strengths and problem areas of the company and make
recommendations for the future.
The main objective of diagnostics is to assess the economic activity during different periods, identify factors
that have a positive or negative impact, and determine the real financial sustainability of the enterprise as a
whole or its part, its solvency, creditworthiness, investment attractiveness and other of aspects.
The article an analysis and evaluation have been carried out the financial condition of hotel enterprises using
the system of analytical coefficients — indicators of financial stability (solvency), liquidity and profitability of
enterprises, directional it finding reserves for improving the efficiency of hotels and their competitiveness.

Ключові слова: діагностика фінансового стану, підприємства готельного господарства, фінансові ресур
си, фінансова стійкість (платоспроможність), ліквідність, рентабельність.
Key words: diagnostics of financial condition, hotel industry enterprises, financial resources, financial stability
(solvency), liquidity, profitability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкість підприємства готельного господарства,
ефективність управління ним, успішність методів і прий
нятих рішень залежать від здатності керівництва оціни
ти фінансові ресурси, характер і глибину їх використан
ня, потенціал, яким володіє підприємство. Управління
фінансовими ресурсами має важливе значення, особли
во в теперішній час, коли в економіці спостерігається
найгостріша недостача оборотних коштів. Щоб готель
не підприємство могло успішно функціонувати в таких
умовах, його оборотний капітал повинен бути макси
мально ліквідним.
Діагностика фінансового стану дозволяє знайти
"больові точки" в діяльності підприємства та ефектив
но використовувати фінансові ресурси, для отримання
найкращих результатів.
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Фінансова діяльність підприємства повинна бути
спрямована на те, щоб забезпечити систематичне фор
мування та ефективне використання фінансових ре
сурсів, дотримання облікової та кредитної дисципліни,
здійснення раціонального співвідношення власних і по
зикових коштів, фінансової стійкості для ефективної
роботи підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання інструментарію, методики дослідження
фінансового стану підприємства розглядались багатьма
науковцями, якот: І.О. Бланк, М.Д. Білик, О.М. Бан
дурка, М.Я. Коробов, В.Е. Леонтьєв, Н.Ю. Невмержиць
ка, П.І. Орлов, С.М. Онисько, А.М. Поддєрьогін, К.Я. Пет
рова, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Г.Ю. Ткачук,
О.С. Філімоненков, І.Я. Чугунов та ін.
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Слід зазначити, що незважаючи на наявність досить
великої кількісті наукових праць, за межею системати
зованих досліджень залишаються прикладні завдання
діагностика фінансового стану підприємства готельно
го господарства.
Швидке виявлення недоліків у діяльності підприєм
ства та запобігання його банкрутству є важливим аспек
том будьякого бізнесу та підтверджує доцільність до
сліджень у цій сфері.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є аналіз та оцінка
фінансового стану підприємств готельного господар
ства з використанням системи аналітичних коефіцієнтів,
а саме: показників фінансової стійкості, ліквідності та
рентабельності підприємств, що дасть можливість оці
нити його сильні сторони та проблемні місця та зроби
ти рекомендації на майбутнє.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діагностика фінансового стану підприємства повин
на відбуватися систематично та з використанням різно
манітних типів моделей та методів, що дозволять струк
турувати й ідентифікувати взаємозв'язки між основни
ми показниками. Доцільно виділити три основні типи
моделей: дескриптивні, предикативні і нормативні [1, с.
79].
Дескриптивні моделі, відомі так само як моделі опи
сового характеру, є основними для оцінки фінансового
стану підприємства. До них відносяться: побудова сис
теми звітних балансів, надання системи звітних балансів
у різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизон
тальний аналіз звітності, система аналітичних коефі
цієнтів, аналітичні записки до звітності.
В основу вертикального аналізу покладено інше
відображення бухгалтерської звітності, а саме: у виг
ляді відносних величин, що характеризують структуру
узагальнюючих підсумкових показників. Обов'язковим
елементом аналізу виступають динамічні ряди цих ве
личин, що дозволяє відстежувати і прогнозувати струк
турні зрушення у складі господарських засобів і дже
рел їх покриття.
Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції
зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу
бухгалтерської звітності. В основу цього методу покла
дено обчислення базисних темпів зростання балансо
вих статей або статей звіту про прибутки і збитки.
Система аналітичних коефіцієнтів — провідний еле
мент аналізу фінансового стану, вживаний різними гру
пами користувачів: менеджерами, аналітиками, акціо
нерами, кредиторами, інвесторами та ін. Найчастіше ви
діляють п'ять груп показників за такими напрямами
фінансового аналізу: показники оцінки майнового ста
ну, показники оцінки ліквідності, фінансової стійкості,
ділової активності, рентабельності.
Предикативні моделі — це моделі, які використову
ються для прогнозування доходів і його майбутнього
фінансового стану. Найбільш поширеними з них є: роз
рахунок точки критичного обсягу продажів, побудова
прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного
аналізу, моделі ситуаційного аналізу.
Нормативні моделі дозволяють порівнювати фак
тичні результати діяльності підприємств з очікуваними,
розрахованими по бюджету. Ці моделі використовують
ся в більшості при здійсненні внутрішнього фінансово
го аналізу. Їх сутність зводиться до встановлення нор
мативів по кожній статті витрат, по технологічних про
цесах, видах виробів тощо.
З метою оцінювання наявного фінансовоекономі
чного потенціалу розвитку підприємств готельного гос
подарства, здійснимо оцінку фінансового стану 21го
підприємства готельного господарства з 10 областей
України (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Харківської,
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Херсонської, Хмельницької, Чернігівської) та м. Київ за
2011—2015 рр. з використанням системи аналітичних
коефіцієнтів.
Для розрахунку скористаємося відповідними мето
дичними підходами, висвітленими у наукових працях та
навчальнометодичних виданнях [1—8].
На основі вихідних даних фінансової звітності
підприємств проведемо аналіз фінансового стану
підприємства методом розрахунку коефіцієнтів за та
кими напрямками: 1) аналіз ліквідності і платоспромож
ності; 2) аналіз фінансової стійкості; 3) аналіз рентабель
ності діяльності готелю (табл. 1).
Важливе значення в системі показників діяльності
підприємства мають показники ліквідності, що забезпе
чують підтримку фінансової рівноваги підприємства. До
ліквідних активів відносяться оборотні активи підприє
мства: грошові кошти та короткострокові фінансові
вкладення; дебіторська заборгованість; запаси.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жор
стким критерієм платоспроможності і розраховується
як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів до
поточних зобов'язань підприємства.
Цей показник характеризує ту частину короткотер
мінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може
бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних акти
вів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спро
можність підприємства негайно погасити свою корот
котермінову кредиторську заборгованість. Теоретичне
оптимальне значення цього показника становить при
близно 0,2—0,35.
Як видно з даних таблиці 1 та рисунка 1, впродовж
досліджуваного періоду проглядається негативна тен
денція до зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності
у більшості підприємств, при нижньому рівні 0,2 його
оптимальних меж. Це свідчить про неможливість своє
часно здійснити розрахунки за короткостроковими зо
бов'язаннями найближчим часом.
Високий коефіцієнт абсолютної ліквідності мають
такі готельні підприємства: ГП6 — від 0,29 до 2,39 у
2015 році, ГП16 — 0,20—0,36, ГП17 — 0,02—0,78, ГП18 —
від 1,70 до 0,24. На інших підприємствах цей показник
< 0,2, що дозволяє судити про низьку платоспро
можність підприємств, при цьому існує певний фінан
совий ризик.
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) вимі
рює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні
кредиторські зобов'язання забезпечуються поточними
активами, тобто скільки грошових одиниць поточних
активів припадає на одну грошову одиницю поточних
зобов'язань. Теоретичне значення цього показника —
1,5 — 2,5. За світовим досвідом це співвідношення має
бути більше 2. У більшості готельних підприємств цей
коефіцієнт наближений до нормативу, але значно ко
ливається за роками (табл. 1 та рис. 2).
Коефіцієнт швидкої ліквідності [6] показує обсяг
середньо та високоліквідних оборотних активів, що
припадає на одиницю короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт допомагає оцінити можливість погашення
підприємством короткотермінових зобов'язань у разі
його критичного стану. Оптимальне значення коефіці
єнта швидкої ліквідності має знаходитися у межах 0,6—
0,8 і бути відносно стабільним, оскільки підприємства
повинні мати достатні запаси для захисту оборотних
коштів від інфляції. За світовими стандартами цей по
казник має наближатись до 1. З даних табл. 1 та рис. 3
видно, що намітився належний ступінь покриття корот
кострокових зобов'язань за рахунок грошових коштів
та дебіторської заборгованості. У більшості досліджу
ваних готельних підприємств цей коефіцієнт перевищує
1, а у таких готелях, як ГП6, ГП4 та ГП2 коефіцієнт
швидкої ліквідності має найвище значення — 15,53; 5,22
та 2,07 відповідно.
Коефіцієнт автономії тобто фінансової незалеж
ності (платоспроможності) тільки у ГП6, ГП7, ГП16 та
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Продовження таблиці 1

0,1
0,01
0,03
0,09
0,1

2011
2012
2013
2014
2015

0,01
0,01
0,01
0,01
0

2011
2012
2013
2014
2015

0
0
0
0
0

2011
2012
2013
2014
2015

0,84
1,05
1,4
2,01
0

Рентабельність
діяльності готелю, %

Коефіцієнт
фінансового
левериджу

Коефіцієнт
фінансової стійкості

-2,77
-17,33
2,36
-26,86
3,29

4,45
3,43
1,5
1,24
1,33

25,37
17,4
1,36
-18,98
4,4

26,14
0,2
0,39
3,75
26,14

-1808,5
1775,51
3697,9
965,35
0

0,61
0,65
0,69
0,49
0,32

0,07
0,22
-119,01
-504,12
-521,54

-0,38
-0,38
-0,43
-0,42
-0,4

-358,11
-19,78
-45,36
-5,62
2,2

27,65
29,87
44,14
38,85
38,61

19,82
8,59
2,63
7,62
8,4

4,98
0,05
-4,04
-3,14
1,55

34,54
40,99
29,7
2,11
2,47

-4,08
0,82
-111,74
-43,92
-6,16

35,34
143,1
14,58
7,92
3,29

10,25
-5,07
-345,65
-22,23
-23,3

0,06
0,06
0,05
0,05
0,04

-168,31
-4,59
-22,07
-17,32
-13,08

2,41
1,23
0,65
0,16
-0,12

-33,7
-41,06
-64,01
-158,46
-136,41

0,21
0,31
0,4
0,44
0,5

0,9
20,41
14,69
8,22
3,45

Джерело: складено за даними фінансово ї звітності
підприємств.

ГП14 за всі 5 років демонструє стабільність, решта
підприємств — зменшення (табл. 1 та рис. 4).
Фінансова стабільність підприємства є однією з ос
новних рис фінансового стану підприємства та пов'яза
на із залежністю від кредиторів та інвесторів [3].
Основним індикатором системи елементів фінансо
вої стабільності підприємства є його фінансова стійкість
— це такий стан підприємства, коли обсяг його майна
(активів) достатній для погашення зобов'язань, тобто
підприємство платоспроможне [2].
Аналіз фінансової стійкості підприємства здійс
нюється за даними балансу підприємства, характери
зує структуру джерел фінансування ресурсів підприє
мства, ступінь фінансової стійкості і незалежності
підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяль
ності.
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Готель 21

2011
2012
2013
2014
2015

1,86
1,49
1,58
1,59
1,59

9,53
10,15
10,57
11,18
11,86

Готель 20

0,06
0,04
0,01
0
0,01

7,21
27,31
15,65
-12,05
-63,01

-2,93
-6,83
6,07
-8,29
-6,7

Готель 19

2011
2012
2013
2014
2015

1,1
0,09
0,46
0,46
0,42

4,28
2,04
5
2,53
1,76

Готель 18

0,04
0,05
0
0
0

1,49
1,58
-2,22
-20,3
1,21

8

Готель 17

2011
2012
2013
2014
2015

17,38
40,64
53,78
50,4
27,07

0
0
0,02
0,01
0,01

7

Готель 16

0,49
21,06
0,08
0,14
0,03

19,96
13,31
25,15
22,5
41,69

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 15

2011
2012
2013
2014
2015

102
64,8
76,52
63,02
54,53

0
0
0
0,01
0

Готель 14

1
1,12
2,09
0,14
0,07

-12,52
-6,4
-18,74
-11,06
-12,84

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 13

2011
2012
2013
2014
2015

6,18
4,79
4,41
3,36
2,71

0
0,03
0,02
0,03
0,02

Готель 12

0,81
0,44
0,29
1,08
2,39

6,35
53,46
1,06
0,11
0,16

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 11

2011
2012
2013
2014
2015

0,34
0,95
1,02
1,08
1,13

1,7
4,79
2,68
0,99
0,24

Готель 9

0,02
0
0,01
0
0,01

2,92
4,22
-19,63
-1,23
-24,17

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 10

2011
2012
2013
2014
2015

9,37
6,18
4,83
3,65
3,05

0,02
0,1
0,11
0
0,78

Готель 8

0,36
0,07
0,01
0,03
0,02

-57,54
-33,3
-36,34
-649,3
-387,87

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 7

2011
2012
2013
2014
2015

0,71
0,65
0,57
-0,19
-0,47

1,01
0,21
0,16
0,2
0,36

Готель 6

0,03
0,34
0,13
0,14
0,05

-12,96
-44,63
-71,62
-508,82
-307,61

2011
2012
2013
2014
2015

3
4
5
6
Готельне підприємство 15 (3*)
0,55
0,49
0,81
0,23
0,97
0,90
0,67
0,49
0,4
0,25
0,83
0,2
0,49
0,40
0,72
0,39
0,52
0,41
0,64
0,57
Готельне підприємство 16 (3*)
1,98
1,58
0,9
0,1
1,27
0,92
0,91
0,1
1,22
0,96
0,91
0,09
1,44
1,02
0,92
0,09
1,91
1,39
0,92
0,08
Готельне підприємство 17 (2*)
11,3
11,28
0,97
0,03
11,5
11,44
0,98
0,02
1,51
1,37
0,97
0,03
0,33
0,33
0,68
0,47
1,19
1,19
0,71
0,4
Готельне підприємство 18 (2*)
2,62
2,54
0,97
0,03
8,27
8,00
0,99
0,01
6,25
6,12
0,94
0,07
2,43
2,30
0,89
0,13
0,29
0,24
0,77
0,3
Готельне підприємство 19 (1*)
56,9
56,89
0,06
16,88
64,9
64,94
0,06
17,14
68,2
68,16
0,05
18,7
68
67,97
0,05
20,17
9,69
9,69
0,04
23,45
Готельне підприємство 20 (1*)
0,08
0,06
0,71
0,42
0,02
0,02
0,55
0,81
0,01
0,01
0,39
1,54
0,01
0,01
0,14
6,38
0,01
0,01
-0,1
-8,42
Готельне підприємство 21 (1*)
0
0,00
0,18
4,71
0,01
0,01
0,23
3,28
0,02
0,02
0,28
2,53
0,01
0,01
0,3
2,3
0,01
0,01
0,33
2

Готель 5

2011
2012
2013
2014
2015

0,62
0,46
0,4
-0,38
-0,61

0,05
0,21
0,12
0,07
0,07

Готель 4

0,03
0,02
0
0,02
0,02

8

2011
2012
2013
2014
2015

Готель 3

2011
2012
2013
2014
2015

7

2

Готель 2

0,01
0,11
0,06
0,02
0,02

3
4
5
6
Готельне підприємство 1 (5*)
0,37
0,31
0,38
1,61
10,7
10,15
0,32
2,17
1,66
1,40
0,29
2,48
0,38
0,31
-0,6
-2,61
0,67
0,63
-1,6
-1,63
Готельне підприємство 2 (4*)
5,58
5,53
0,42
1,41
6,37
6,35
0,39
1,54
0,91
0,90
0,36
1,74
3,27
3,25
-0,2
-5,23
2,08
2,07
-0,9
-2,11
Готельне підприємство 3 (4*)
2,53
2,08
0,9
0,11
1,46
1,07
0,86
0,16
0,84
0,51
0,83
0,21
1,09
0,85
0,79
0,27
0,51
0,24
0,75
0,33
Готельне підприємство 4 (4*)
1,94
1,07
0,26
2,9
3,05
2,74
0,49
1,05
3,52
3,19
0,51
0,98
4,47
4,05
0,52
0,93
5,85
5,22
0,53
0,88
Готельне підприємство 5 (4*)
0,9
0,88
0,86
0,16
0,79
0,68
0,83
0,21
0,61
0,58
0,82
0,23
0,76
0,74
0,77
0,3
0,79
0,77
0,73
0,37
Готельне підприємство 6 (4*)
17,7
17,27
0,99
0,01
5,01
4,79
0,98
0,02
11
10,75
0,99
0,01
15,6
15,41
0,98
0,02
15,7
15,53
0,98
0,02
Готельне підприємство 7 (3*)
2,02
1,78
0,95
0,06
2,72
2,00
0,98
0,02
4,52
3,75
0,98
0,02
2,63
2,17
0,98
0,02
1,83
1,66
0,96
0,04
Готельне підприємство 8 (3*)
0,57
0,55
0,52
0,91
24,3
24,14
0,09
10,63
4,06
3,37
0,31
2,19
4,97
3,80
0,32
2,16
0,04
0,04
0,29
2,4
Готельне підприємство 9 (3*)
0,14
0,13
0,65
0,54
0,21
0,18
0,6
0,67
0,18
0,17
0,61
0,63
0,18
0,17
0,61
0,63
0,18
0,17
0,61
0,63
Готельне підприємство 10 (3*)
1,86
1,85
0,82
0,22
1,36
1,35
0,77
0,29
1,15
1,15
0,6
0,67
1,09
1,08
0,55
0,81
1,01
1,00
0,57
0,75
Готельне підприємство 11 (3*)
0,88
0,82
0,96
0,04
1,49
1,48
0,16
5,07
2,36
2,35
0,28
2,59
1,05
1,03
0,79
0,27
0,88
0,83
0,96
0,04
Готельне підприємство 12 (3*)
0,71
0,71
0,38
1,65
0,73
0,72
0,39
1,53
0,62
0,61
0,41
1,45
0,67
0,67
0,33
2,05
0,52
0,52
0,24
3,1
Готельне підприємство 13 (3*)
0,15
0,15
-0,6
-2,63
0,09
0,09
-0,6
-2,61
0,1
0,10
-0,7
-2,35
0,07
0,07
-0,7
-2,39
0,07
0,07
-0,7
-2,48
Готельне підприємство 14 (3*)
1,4
1,09
0,97
0,04
1,39
1,19
0,97
0,03
1,94
1,58
0,98
0,02
2,63
2,10
0,97
0,03
2,67
1,93
0,97
0,03

1

Готель 1

2011
2012
2013
2014
2015

Коефіцієнт автономії
(платоспроможності)

2

Коефіцієнт швидкої
ліквідності

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

1

Коефіцієнт
загальної ліквідності
(покриття)

Рік

Таблиця 1. Оцінка фінансового стану підприємств
готельного господарства за 2011—2015 роки

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2015 рік
Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік
Нормативне значення показника (min 0,2)

Рис. 1. Динаміка показника коефіцієнта абсолютної
ліквідності підприємств готельного господарства
Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності.
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Рис. 2. Динаміка показника коефіцієнта загальної ліквідності
підприємств готельного господарства
Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності.
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Рис. 3. Динаміка показника коефіцієнта швидкої ліквідності
підприємств готельного господарства
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Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності.
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Кожне підприємство повинно визначити
межу своєї фінансової стійкості. Фінансово
стійким можна вважати таке підприємство, яке
за рахунок власних активів спроможне забезпе
чити запаси, не допустити невиправданої креди
торської заборгованості, своєчасно розрахува
тись за своїми зобов'язаннями. Недостатня
фінансова стабільність підприємства може при
звести до його неплатоспроможності, а надмірна
— сприяти створенню "надлишку" запасів та ре
зервів, що стане причиною збільшення вартості
їх утримання, недоотримання прибутку та галь
мування темпів економічного розвитку підприє
мства [4].
Рівень фінансової стійкості підприємства
готельного бізнесу обумовлений здатністю
підприємства забезпечувати свої запаси і вит
рати за допомогою власних і позикових джерел.
У цьому випадку мова йде про співвідношення
обсягу власних коштів з позиковими джерела
ми.
Як свідчать дані таблиці 1, середньострокова
стійкість підприємств готельного бізнесу у 2014—
2015 рр. значно погіршилася порівняно з 2011 ро
ком, оскільки суттєво збільшились: період обігу
оборотних активів, товарноматеріальних запасів,
тривалість операційного циклу, тобто періоду з мо
менту вкладання коштів у товарні запаси до отри
мання виручки від їх продажу тощо. Все це упо
вільнює і стримує розвиток підприємств сфери го
тельних послуг.
Коефіцієнт фінансової стійкості концентрації
позикового капіталу ГП8, ГП19, ГП21 демонструє
невелике збільшення до 0,5, решта підприємств по
казують стійкий зріст показника протягом всіх 5
років.
Коефіцієнт фінансового левериджу (співвідно
шення позичкових і власних коштів) майже по всім
підприємствам має тенденцію до збільшення. ГП6,
ГП7, ГП14, ГП16 та ГП11 мають оптимальний
рівень коефіцієнта фінансового левериджу, що
свідчить про незначну залежність підприємства від
зовнішніх довгострокових кредиторів, у решти
підприємств він перевищує 0,25.
Рентабельність діяльності підприємства є
важливим індикатором економічної ефектив
ності підприємств готельного господарства в
цілому.
Рівень рентабельності відображає наскільки
прибутковою (або збитковою) є діяльність ана
лізованих підприємств готельного господарства.
Разом з тим рентабельність (реалізації продукції
(продажів); активів; власного капіталу тощо) ха
рактеризує прибутковість діяльності підприєм
ства, його економічну ефективність і дозволяє
визначити ефективність вкладення коштів у
підприємство та раціональність їх використан
ня. Розрахункові значення показників рента
бельності за період 2011—2015 рр. для аналізо
ваних підприємств представлені в таблиці 1 та
рисунку 5.
Аналіз показників рентабельності показав, що
лише ГП6, ГП10 та ГП14 демонструють тенденцію
до зростання, у решти підприємств спостерігаєть
ся значне падіння цього показника.

-1,5
-2
Коефіцієнт автономії (платоспроможності) за 2015 рік
Коефіцієнт автономії (платоспроможності) за 2011 рік
Нормативне значення показника (min 0,5)

Рис. 4. Динаміка показника коефіцієнта автономії
(платоспроможності) підприємств готельного господарства
Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності.
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Проведена діагностика фінансового стану під
приємств готельного господарства за 2011—2015 рр.
дозволяє робити обгрунтовані висновки як про
розвиток підприємств, так і про їх ринковий ста
тус. Так, на ринку сьогодні налічується немало
підприємств готельного бізнесу, які є малоцінними
для своїх власників, а отже, рішення щодо вкладен
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Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності.

ня коштів у їх подальший розвиток може бути негатив
ним, якщо для нього немає ніяких інших прихованих
причин.
Для прийняття ефективних управлінських рішень, з
метою впливу на середовище, в якому функціонує
підприємство, необхідно здійснювати пошуки найкра
щих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів
і кількістю економічних благ, що виготовляються за до
помогою цих ресурсів. Стабільність і стійкість фінансо
вого потенціалу підприємств в умовах нестійкого зов
нішнього середовища зумовлена насамперед рівнем його
ділової активності.
Отже, швидке виявлення недоліків у діяльності
підприємства готельного господарства та запобігання
його банкрутству є важливим аспектом будьякого
бізнесу та підтверджує доцільність проведених дослід
жень у цій сфері.
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RURAL OF UKRAINE IN MEASURING REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT

У статті висвітлено проблеми сталого розвитку сільських територій з позиції регіонального людськоJ
го розвитку. Здійснено ретроспективний аналіз державної політики щодо їх розвитку та деструктивного
галузевого підходу до життєзабезпечуючого простору в період здійснення радикальних реформ в аграрній
сфері в 30Jті й пізніші роки минулого століття. На прикладі чинних нормативноJправових актів регуляJ
торного характеру, прийнятих в умовах незалежної Україні, показано негативну спадковість методів
централізованоJпланової економіки в частині галузевого підходу до сільського розвитку. З урахуванням
стану соціальноJекономічного, демографічного, екологічного, інфраструктурного та інших чинників доJ
ведено його невідповідність засадам сталого розвитку. Розкрито показники регіонального людського
розвитку за його складниками (відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, доброJ
бут, гідна праця, освіта) в руслі сталого розвитку сільських територій. Проаналізовано діяльність ДерJ
жавного фонду регіонального розвитку, реалізовані ним інвестиційні проекти та ефективність викорисJ
тання коштів за даними Рахункової палати України. Опрацьовано пропозиції, спрямовані на удосконаJ
лення державного управління сталим розвитком сільських територій та багатофункціональності з ураJ
хуванням фіскальної децентралізації, адміністративноJтериторіальної, медичної, освітньої, пенсійної реJ
форм та посилення ролі й відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання загальноJ
прийнятних стандартів рівня життя у сільській місцевості.
The article deals with problems of sustainable development of rural areas from the point of view of regional
human development. A retrospective analysis of the state policy on their development and a destructive sectoral
approach to the livelihoods space during the period of radical reforms in the agrarian sector in the 30th and later
years of the last century was carried out. On the example of the current normative regulatory acts adopted in the
conditions of independent Ukraine, the negative heredity of the methods of the centralized and planned economy
in the part of the sectoral approach to rural development is shown. Taking into account the state of socioJeconomic,
demographic, ecological, infrastructure and other factors, its inconsistency with the principles of sustainable
development has been proved. The indicators of regional human development according to its components
(reproduction of the population, social status, comfortable life, welfare, decent work, education) are revealed in
the framework of sustainable development of rural territories. The activity of the State Fund for Regional
Development, the investment projects implemented by it and the efficiency of the use of funds according to the
Accounting Chamber of Ukraine are analyzed. Proposals aimed at improving the state management of sustainable
development of rural areas and multifunctionality, taking into account fiscal decentralization, administrativeJ
territorial, medical, educational, pension reforms and strengthening of the role and responsibility of local selfJ
government bodies for observing the generally accepted standards of living standards in rural areas, have been
worked out.
Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, життєзабезпечуючий простір, галузевий підхід, регіо
нальний людський розвиток, регіональний ВВП на одну особу, державний фонд сталого розвитку сільських тери
торій, органи місцевого самоврядування.
Key words: sustainable development, rural territories, life support space, branch approach, regional human development,
regional GDP per capita, state fund for sustainable development of rural territories, local selfgovernment bodies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільські території — це маже 90% площі України.
За даними Держстату України, станом на початок
2017 року тут проживала третина населення (13,1 млн
осіб), у т.ч. економічно активного у віці 15—70 років
(5649 тис.), така ж частка до загального підсумку домо
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господарств (4,9 млн), розташовано 28,4 тис. сільських
населених пунктів, об'єднаних у 8 тис. сільських рад та
699 об'єднаних територіальних громад (ОТГ). У
сільському, лісовому і рибному господарстві зайнято
2866,5 тис. осіб (17,6% до зайнятих в національній еко
номіці), із них 578 тис., або лише кожен 5й є найманим
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працівником, а більшість працює на умовах самозайня
тості.
Для досягнення сучасних стандартів людського роз
витку за європейськими і світовими мірками Україна має
унікальний природноресурсний, географічний, демо
графічний, екологічний, туристичнорекреаційний по
тенціал, вікові традиції землеробства й багату істори
кокультурну спадщину [19]. Проте за індексом людсь
кого розвитку (ІЛР) у 2016 р., складеного програмою
розвитку ООН (ПРООН), серед 188 країн і територій
наша держава зайняла 84 місце проти 45, яке Україна
посідала в 1993 р. й відносилася на той час до країн з
високим рівнем людського розвитку. Нині ж це аудсай
дерська позиція серед країн регіону та Європи, яка ос
танні роки має тенденцію до зниження. Традиційно в
першу десятку входять країни з соціально орієнтова
ними й ресурсозберігаючими економіками якот: Нор
вегія, Швеція, Німеччина, Данія, Нідерланди та інші.
Відставання від більшості країн світу для України до
повнюється суттєвою відмінністю між окремими регіо
нами за індексом людського розвитку (ІЛР), розрахо
ваним за вітчизняною методикою [16]. До рівня націо
нальної безпеки ця проблема загострилася для
сільських територій, особливо за соціальними інвести
ціями й можливостями реалізації найціннішого багат
ства — людського потенціалу.
За чверть століття ринкових соціальноекономічних
та інституційних трансформацій державою прийнято
низку законодавчих, нормативноправових і програм
них актів, спрямованих на розвиток сільських територій,
як стратегічного ресурсу для забезпечення належного
добробуту сільського населення, сталого розвитку
аграрної сфери і національної економіки в цілому [1].
Проте не зважаючи на велику кількість документів, на
рівні державної політики не подолано залишковий прин
цип фінансування інфраструктури села й сільських те
риторій, вони як були, так і залишаються лише просто
ровою базою для викачування ресурсів раніше дер
жавою, а нині надвеликими експортноорієнтованими
аграрними компаніями.
За даними Держстату України, з 2000 по 2016 рр. у
сільській місцевості з 1007 до 63 поменшало лікарняних
закладів, з 943 до 37 — дільничних лікарень, з 2321 до
468 — лікарських амбулаторій та поліклінік, з 16 113 до
12 484 — фельдшерськоакушерських пунктів. За цей же
період закрито більше 300 дошкільних навчальних зак
ладів, 3712 загальноосвітніх навчальних закладів, тисячі
клубів, бібліотек, спортивних залів і майданчиків. Це
стало як причиною, так і наслідком зменшення сільсько
го населення майже на 3,8 млн осіб та зняття з адмініст
ративного обліку 468 сіл, або 1,6% проти 1991 року.
Останнім часом здійснюється фіскальна децентра
лізація, проводяться адміністративнотериторіальна,
медична, освітня, пенсійна та інші соціальні реформи,
посилюється роль місцевого самоврядування, які в су
купності мають поліпшити якість проживання на селі,
підвищити комфортність і привабливість сільського ук
ладу, особливо для молоді, шляхом модернізації соці
альних послуг та децентралізації повноважень цент
ральних органів виконавчої влади. На завершальному
етапі знаходиться земельна реформа, яка має запрова
дити цивілізований ринок сільськогосподарських угідь,
за умови першочергового права на їх придбання фер
мерськими господарствами сімейного типу та середні
ми за розмірами підприємствами, що мають позитивну
історію соціально відповідальної поведінки щодо ста
лого розвитку сільської території.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематикою, пов'язаною з фундаментальними і при
кладними дослідженням сталого розвитку сільських
територій в контексті земельної реформи, людського
розвитку, соціального капіталу займаються провідні
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українські вчені економістиаграрники. Серед яких до
цільно виокремити праці О.М. Бородіної [2], П.І. Гай
дуцького [3], І.М. Демчака [4], О.І. Дребот [5],
А.В. Ключник [6], М.Ф. Кропивка [7], Ю.О. Лупенка [8],
М.Й. Маліка [9], О.М. Могильного [10], Л.В. Молдаван
[11], М.К. Орлатого [12], О.Л. Попової [13], І.В. Проко
пи [14], Н.В. Палапи [5], В.П. Рябоконя [15], В.К. Тере
щенка [16], Л.О. Шепотько [17], О.В. Ходаківської [18],
В.В. Юрчишина [21] та ін.
Проблема сталого розвитку сільських територій має
багатовекторний характер зумовлений виробничою,
просторовою і функціональною складовими, а тому уче
ними розглядається в різних аспектах, а саме: сільсько
го (аграрного) розвитку, сталого природокористуван
ня, соціальноекологічного пріоритету, розвитку
підприємництва, формування регіональних кластерів,
відновлення соціальної і виробничої інфраструктури,
інвестиційної привабливості села, просторової конку
рентоспроможності, створення об'єднаних територіаль
них громад, трансформації особистих селянських гос
подарств (ОСГ) у ферми сімейного типу, становлення
виробничої й обслуговуючої кооперації, корпоративної
соціальної відповідальності аграрного бізнесу, публіч
ного управління, місцевого самоврядування, селозбе
рігаючої концепції, державноприватного партнерства,
селяноцентризму тощо. Така різноплановість дослід
жень як за формою, так і змістом не випадкова, вона
свідчить, що сільські території — це комплексне жит
тєзабезпечення сільських мешканців та їх домогоспо
дарств. Водночас, на нашу думку, не зважаючи на вели
ку кількість публікацій дещо недооціненим є значення
території як життєвого простору і її функціональна
сутність для усебічного розвитку людини, реалізації її
потенціалу як імперативної мети розвитку сільських
територій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз стану людського розвитку в
розрізі регіонів України та опрацювання пропозицій,
сфокусованих на підвищенні рівня і якості життя в
сільській місцевості, створення належних умов для праці
й відпочинку та усунення істотних відмінностей ІЛР
шляхом дотримання державою соціальних стандартів і
гарантій.
Гіпотеза статті — полягає в тому, що галузевий
підхід державної політики щодо розвитку регіонів і їх
сільських територій суперечить засадам сталості (зба
лансованості), оскільки пріоритет надається споживаць
кому використанню ресурсів з метою отримання мак
симального прибутку за рахунок соціальних й екологі
чних цілей розвитку, що супроводжується погіршенням
життєвого простору сільських мешканців.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За роки новітньої незалежності Україна успадкува
ла деструктивні стереотипи централізованопланової
економіки з властивими для неї адміністративнокоман
дними методами управління щодо безумовного пріори
тету галузевого підходу до розвитку сільських тери
торій. Людина з її невід'ємними потребами й інтереса
ми, гідністю, правами і свободами у системі економіч
ної політики відходить на задній план. Вона розгля
дається лише як засіб (інструмент) для здійснення різно
манітних загальнодержавних проектів (колективізації
сільського господарства, укрупнення колгоспів і рад
госпів, ліквідації неперспективних сіл, проведення рин
кових реформ аграрного сектора тощо). Протягом всієї
історії агарних відносин на теренах нашої держави, об
разно кажучи, воза завжди ставили попереду коня.
Для прикладу, за період з 30х по 70ті рр. ХІХ ст.
було створено шість водосховищ (Київське, Канівське,
Кременчуцьке, Кам'янське, Каховське та Дніпровське),
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які разом виробляють всього 5—7% електроенергії, ге
нерованої електричними станціями України. Це частко
во розв'язало проблеми постачання електроенергії і
води населенню, промисловості та сільському господар
ству, збільшило обсяги водоспоживання і дало мож
ливість рівномірного її розподілу протягом року, а та
кож забезпечило роботою гідроелектричні, теплові
станції, водний транспорт та інше. Разом з тим є й інший
бік медалі. Науковці все частіше порушують питання про
справжню ціну одного кВт електроенергії, яку запла
тили сільські території. Усього Дніпровський каскад
ГЕС затопив 709 900 га земель. З них 197 600 га — піщані
землі та землі, не придатні для використання, 261 500 —
ліси та дрібнолісся, 177 600 — сіножаті та пасовища і
73 200 — орні землі, сади та садиби. Вимушено переселе
но понад 3 млн людей. По всьому каскаду водосховищ
затоплено і знищено понад 6 тисяч населених пунктів,
сотні шкіл, лікарень, музеїв, культових споруд, інженер
них об'єктів, адміністративних будівель, пам'яток істо
рикокультурної спадщини, особливо Трипільської
культури, доби Козаччини, братських могил солдат Дру
гої Світової війни і цвинтарів, об'єктів природнозапо
відного фонду тощо [22]. Без перебільшення були зни
щені безцінні матеріальні й духовні скарби українсько
го народу, похована історична пам'ять цілих поколінь,
розірвано духовний зв'язок між родинами. Крім того,
Дніпровський каскад таїть у собі великі екологічні про
блеми, оскільки строк експлуатації гребель добігає
кінця. Потрібні колосальні ресурси для убезпечення
людей та навколишнього середовища від можливої ка
тастрофи.
Наслідки обмеженого вузькогалузевого підходу до
розвитку сільських територій й нині даються взнаки,
імітуючи реформи в соціальній та екологічній сферах
різноманітними проектами регіонального розвитку.
Згубність такої політики проявляється, коли з якихось
причин закриваються бюджетоутворюючі підприємства.
Як наслідок, масово ліквідуються робочі місця, зростає
безробіття й бідність населення, руйнується соціальна
й інженерна інфраструктура, покидаються житлові бу
динки і квартири, занепадає комунальне господарство,
сфера побуту, погіршується екологія. Іншими словами,
така територія стає не придатною для проживання. Вона
не виконує життєзабезпечуючої функції [20]. Особли
во гостро це відчули сільські мешканці в 1990ті роки
під час приватизації (з наступною ліквідацією і вирізан
ням на металобрухт) великих тваринницьких комп
лексів, птахофабрик, цукрових заводів, підприємств
харчової і переробної промисловості, постачальниць
козбутових та обслуговуючих організацій, які входи
ли до складу аграрнопромислового комплексу.
Про панування й нині філософії галузевого підходу
до розвитку сільських територій свідчить постанова
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385
"Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року". Зокрема, в абзаці 2
Ціль 3 ідеться про те, що "На сьогодні державна регіо
нальна політика в Україні як ніколи вимагає координації
її цілей та заходів з пріоритетами галузевих політик".
Логічно випливає з такого підходу розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року
№995 "Про схвалення Концепції розвитку сільських
територій" та від 19 липня 2017 р. №489 "Про затверд
ження плану заходів з реалізації Концепції розвитку
сільських територій". На Мінагрополітики, як головний
орган, покладено координацію їх виконання серед 13
центральних органів виконавчої влади (Мінфін, Міне
кономрозвитку, Мінрегіон, Мінсоцполітики, МОЗ,
МОН, Мінприроди, Мінінфраструктури, Міненергову
гілля Мінкультури, Мінмолодьспорт Укравтодор Дер
женергоефективність), НААН України, всіх облдер
жадміністрацій та органів місцевого самоврядування (за
згодою). Це при тому, що в положенні про Міністерство
серед основних завдань "сільські території" згадують
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ся на 40 позиції, а в його організаційній структурі, яка
розміщена на офіційному сайті (http://www.min
agro.gov.ua), серед 10 департаментів не має департамен
ту з питань розвитку сільських територій.
У результаті виконання зазначеної Концепції до
2025 року очікується збільшення: кількості сільського
населення та зниження коефіцієнта смертності сільсько
го населення до відповідного показника у містах —
13,1 особи на 1000 жителів; кількості робочих місць на
селі до 1 млн; кількості зайнятого сільського населення
у 1,5 раза; частки доходів сільських домогосподарств від
провадження підприємницької діяльності та самозай
нятості до 15%; частки органічних сертифікованих
сільськогосподарських угідь до 7%, із них ріллі — до 5%.
Із п'яти напрямів конкретні результати не визначено за
трьома (охорона та збереження природних ресурсів,
удосконалення системи управління сільськими терито
ріями, освіта та інформаційноконсультативне забезпе
чення). Аналіз прогнозу результатів на предмет їх відпо
відності новітнім викликам сталому сільському розвит
ку, які постануть через 8—10 років заслуговує на окре
ме дослідження.
З огляду на існуючу ситуацію, окреслені вище пла
ни чекає така ж доля, як і десятки інших нормативно
правових документів щодо сільських територій та їх
мешканців, а саме: забуття до чергових президентських
чи парламентських виборів. Тим більше, що обсяг фінан
сування, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції, "визначається
щороку з урахуванням можливостей державного і
місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної до
помоги".
За висновком Мінекономрозвитку України державні
цільові програми виконують роль "формального доку
менту, де задекларовані наміри щось зробити". За його
даними у 2015 році із 44 цільових програм реально ви
конувалися 38, загальним обсягом фінансування 51,9
млрд грн (з них 29,8 — кошти державного бюджету).
Проте виконання навіть запланованих показників (які
далекі від реальної потреби через обмеженість коштів)
з усіх джерел становило 26,2%, у т.ч. із державного бюд
жету — 67,2%, місцевих бюджетів — 19,5%, інших дже
рел — 14,1% [23].
До прикладу, саме через недофінансування сільські
території, як життєзабезпечуючий простір для людсь
кого розвитку, зазнали значних втрат внаслідок прий
няття постанови Кабінету Міністрів України від 13 сер
пня 2003 року №1253. Нею було затверджено "Поря
док безоплатної передачі у комунальну власність
об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у т.ч. за
вершеного будівництва, а також внутрішньогосподарсь
ких меліоративних систем колективних сільськогоспо
дарських підприємств, що не підлягали паюванню в про
цесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємствправонаступників". Об'єктами передачі
стали: житлові будинки та гуртожитки; навчальні за
клади (від дошкільних до професійнотехнічних); зак
лади охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв,
будинків відпочинку та аптек); заклади культури (крім
кінотеатрів); заклади фізичної культури; заклади побу
тового обслуговування; зовнішні мережі електро, теп
ло, газо, водопостачання та водовідведення; інші
будівлі та споруди, призначені для обслуговування
об'єктів соціальної сфери і житлового фонду; сільські
дороги; внутрішньогосподарські меліоративні системи.
Позбавлення колективних сільськогосподарських
підприємств від нібито невластивих функцій було зроб
лено з єдиною метою: прискорення процесу їх рефор
мування. Тобто соціальну інфраструктуру, яка безпо
середньо причетна до відтворення населення, форму
вання людського потенціалу, відповідає за рівень і якість
життя на селі було передано в комунальну власність те
риторіальним громадам без виділення державою необ
хідних коштів на її утримання. У результаті неналеж
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Рис. 1. Зміна рейтингу областей за індексом регіонального людського розвитку, 2014—2016 рр.
Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та
Луганської областей.
Джерело: сформовано за даними Держстату України.

ного виконання ст. 95, 142, 143 Конституції України (по
будови бюджетної системи на засадах справедливого і
неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними громадами; матеріаль
ного та фінансового забезпеченням місцевого самовря
дування; управління майном, яке перебуває в кому
нальній власності), в сільській місцевості за останні роки
занепала соціальна сфера, ліквідовано десятки тисяч
робочих місць, а рівень бідності сільського населення
перевищує 80%. Загрозливих масштабів набула демог
рафічна криза, оскільки смертність перевищує народ
жуваність в усіх регіонах України, особливо депопуля
ція загрожує сільським територіям.
Масовою стала вже четверта хвиля трудової міграції
українців. За даними Держстату України, лише у період
2015—2017 рр. кількість трудових мігрантів із сільської
місцевості становила майже 640 тис. осіб. При цьому їх
частка у загальній кількості сільського населення віком
15—49 років сягає 80%, що на 10 в.п. більше проти меш
канців міст. Із зростанням віку кількість трудових мігрантів
зменшується, а саме, у віковій категорії 15—70 років вона
становить 6,9%, що удвічі більше проти міського населен
ня (3,4%) [232]. До того ж маємо усвідомлювати, що
офіційні дані, як правило свідчать лише про тенденції про
цесу, а кількісні показники, масовість явища визначається
експертними оцінками, або спеціальними дослідженнями.
У цьому контексті наведемо інформацію Mind (з по
силанням на портал UBR) та на дані ExpatInsider за 2017
рік про те, що у ТОП5 країн, де проживає найбільше
українських мігрантів, увійшли Росія, Канада, Польща,
США і Бразилія. Станом на сьогодні у цих країнах про
живає понад 8 млн наших співвітчизників. Наступними
___________________________________________

у переліку країн, куди українці найчастіше виїжджають,
йдуть Італія — 231 000 українців, та Німеччина —
230 000. Неоднозначними для майбутнього розвитку
сільських територій і України в цілому є результати про
веденого опитування: 72% мігрантів з України зазначи
ли, що вони задоволені своїм життям за кордоном. Сто
совно основної причини міграції закордонні українці
зізналися, що виїхали з країни в пошуках кращих умов
для життя та свого розвитку.
Ураховуючи масовість трудової міграції, яка стала заг
розою національній безпеці, серед пріоритетів державної
політики неодмінно має бути виокремлено питання щодо
розширення можливостей розвитку людського потенціа
лу в Україні, створення належних умов для реалізації прав
і свобод сільських жителів. Для оцінки даного процесу
українськими фахівцями розроблено уже другу Методи
ку вимірювання регіонального людського розвитку (РЛР),
затверджену Президією НАН України та колегією Дер
жавної служби статистики України від 13.06.2012 №1231.
Це зроблено через значні зміни у соціальноекономічній
сфері і соціальнотрудових відносинах, інформаційноста
тистичному забезпеченні досліджень, появу нових аналі
тичних запитів відповідних органів державного управлін
ня. Таким чином, виникла необхідність перегляду як
інформаційного забезпечення розрахунків, так і методич
них підходів до їх отримання.
До розрахунку регіонального ІЛР включено 33 по
казники, об'єднані у шість блоків відповідно до основ
них аспектів людського розвитку: 1) відтворення на
селення; 2) соціальне становище; 3) комфортне життя;
4) добробут; 5) гідна праця; 6) освіта2. Предметом на
шого дослідження є інтегральний регіональний ІЛР,

1
Перша національна Методика вимірювання регіонального людського розвитку була затверджена спільною постановою ко
легії Держстату України та Президії НАН України від 05.04.2001 та 14.03.2001 №182/76 і застосовувалась до 2012 року.
2
Текст Методики у вільному доступі розміщено на сайті Держстату України (http://www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія
та класифікація"/ "Статистична методологія"/"Демографічна та соціальна статистика"/ "Соціальний захист".
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Рис. 2. Зміна рангів ІваноOФранківської та Харківської областей
за показниками регіонального індексу людського розвитку
Джерело: сформовано за даними Держстату України.

аналіз його територіальних відмінностей, визначення
основних причиннонаслідкових зв'язків щодо сталого
сільського розвитку, встановлення кореляційної залеж
ності від регіонального ВВП на одну особу.
Варто зазначити, що регіональний ІЛР розрахо
вується у розрізі областей як адміністративнотерито
ріальних утворень. Окремо для сільської території в
розрізі регіонів ІЛР не обраховується. Проте, нами ви
сунуті припущення щодо можливості його екстрапо
ляції на сільські території: поперше, має місце постійна
внутрішня міграція населення, коли сільські мешканці
переміщаються для постійного проживання в міста і на
впаки — містяни повертаються в села; подруге, поши
реною є "маятникова міграція" осіб із сільських тери

торій, розміщених біля обласних центрів і великих міст
для роботи на підприємствах, в установах і організаці
ях; потретє, сільська молодь здобуває освіту у міських
навчальних закладах; почетверте, чимало міських меш
канців мають земельні ділянки для ведення садівницт
ва, городництва, чи придбали будинки в селах для само
заготівель сільськогосподарської продукції та активно
го відпочинку і посуті є також сільськими мешканця
ми; поп'яте, кваліфіковану медичну допомогу, чи інші
послуги сільські мешканці прагнуть отримати у містах.
Можна наводити й інші докази про умовність меж між
селом і містом, особливо з відновленням доріг та пол
іпшенням транспортного сполучення. Отже, з методо
логічної точки зору, виправданою є гіпотеза щодо по

Рис. 3. Зміна рейтингу областей за інтегральним показником
навколишнього природного середовища (2014, 2016 рр.)
Примітка: Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та
Луганської областей.
Джерело: сформовано за даними Держстату України.
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ширення показників регіонального ІЛР на сільську те
риторію. Хоча при цьому усвідомлюємо існуючу на
практиці "смугу бюрократичних перепон" на шляху до
ступності сільського населення до різноманітних адмі
ністративних і соціальних послуг, які звужують мож
ливість розвитку людського потенціалу, особливо дітей
і молоді.
Перше місце за показником регіонального людсь
кого розвитку (РЛР) у 2016 р. посіла ІваноФранківська
область, яка у 2014 р. була лише одинадцятою (рис. 1).
Значно поліпшити рейтингові показники вдалося зав
дяки зростанню рівня добробуту, за яким вона підня
лася із сімнадцятої сходинки на першу та рівня освіти
(із 22 на 16) (рис. 2).
Порівняно високий рівень РЛР зберігається у Чер
нівецькій, Закарпатській та Львівській областях, який
практично є незмінним протягом останніх років. Чого
не можна сказати за Харківську обл., яка опустилася з
першої сходинки на п'яту. Основними причинами, че
рез які область втратила свої позиції, є погіршення рівня
добробуту (із 2 на 14 сходинку), зокрема зростання
рівня бідності населення, зменшення доходів, скорочен
ня частки домогосподарств, які мають товари тривало
го користування базового набору, зменшення частки до
могосподарств, що робили заощадження, або купували
нерухомість.
За аналізований період покращили свої показники
інтегрального регіонального індексу людського розвит
ку змогли Волинська, Вінницька та Сумська області. І
навпаки, значно опустилися у рейтингу Запорізька, Киї
вська, Одеська та Чернігівська області (див. рис. 1).
Оcобливе мicце у визначеннi pегiонального iндекcу
людcького pозвитку належить iнтегpальному критерію
навколишнього природного cеpедовища, що визна
чаєтьcя за показниками cтану атмоcфеpного повiтpя,
земельних та водних pеcуpciв чеpез антpопогенне на
вантаження i пpиpодний cтан екоcиcтем pегiонiв
Укpаїни.
Слід зазначити, що за даним показником у пере
важній більшості областей суттєвих змін не відбулося.
Винятком стали лише Херсонська та Сумська обл., які
поліпшили показники екологічності та Вінницька і Киї
вська обл., у яких вони погіршилися. Аутсайдерами у
даному рейтингу залишаються Харківська, Запорізька
та Дніпропетровська області (рис. 3).
Для скоpочення міжобласних pозpивів, у т.ч. і
сільськими теpитоpіями щодо показників соціально
економічного і людського pозвитку в Укpаїні спеціаль
но ствоpено Деpжавний фонд pегіонального pозвитку
(ДФPP). Згідно зі ст. 241 Бюджетного Кодексу Укpаїни
Деpжавний фонд pегіонального pозвитку (ДФPP)
ствоpюється у складі загального фонду деpжавного
бюджету. Його кошти спpямовуються на виконання
інвестиційних пpогpам і пpоектів pегіонального
pозвитку (у т.ч. пpоектів співpобітництва та добpо
вільного об'єднання теpитоpіальних гpомад), що мають
на меті pозвиток pегіонів, ствоpення інфpастpуктуpи
індустpіальних та інноваційних паpків і відповідають
пpіоpитетам, визначеним у Деpжавній стpатегії
pегіонального pозвитку на пеpіод до 2020 pоку,
затвеpдженої постановою Кабінету Міністpів Укpаїни
від 06.08.2014 p. №385 та відповідних стpатегіях
pозвитку pегіонів. Pозподіл коштів за адміністpативно
теpитоpіальними одиницями та інвестиційними
пpогpамами і пpоектами pегіонального pозвитку
затвеpджується Кабінетом Міністpів Укpаїни за погод
женням з Комітетом Веpховної Pади Укpаїни з питань
бюджету у тpимісячний стpок із дня набpання чинності
законом пpо Деpжавний бюджет Укpаїни.
За інфоpмацією, що міститься на офіційному сайті
ДФPP (http://dfrr.minregion.gov.ua) у 2017 pоці було
pозпочато 790 інвестиційних пpогpам у pегіонах
Укpаїни. Завеpшено і здано в експлуатацію 399 об'єктів.
Це будівництво та pеконстpукція соціальних об'єктів
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(лікаpні, школи, дитячі садочки), відновлення мостової
інфpастpуктуpи, пpоведення теpмомодеpнізації тощо.
Найбільше об'єктів завеpшено у Теpнопільській (44),
Сумській (44), Закаpпатській (41), Чеpнігівській (33) об
ластях. На 2018 pік обсяги фінансування збільшено
удвічі — до 6 млpд гpн.
Виникає пpиpодне питання щодо ефективності й
цільового викоpистання коштів ДФPP. Pезультати ауди
ту Pахункової палати показали, що не досягнуто цілей
Деpжавної стpатегії pегіонального pозвитку в частині
підвищення pівня конкуpентоспpоможності pегіонів,
фоpмування "точок зpостання", усунення pегіональних
диспpопоpцій у доступі населення до базових соціаль
них, комунальних та інших послуг. У більшості pегіонів
пpодовжувалася пpактика pозпоpошення коштів ДФPP
на фінансування значної кількості низько ваpтісних
pобіт. Із 763 об'єктів будівництва, pеконстpукції та ка
пітального pемонту, 356 об'єктів (47%) пеpедбачали
фінансування в обсязі менше 1 млн гpн.
За pезультатами аудиту також встановлено, що
pозпоpядниками коштів деpжавного бюджету на місцях
з поpушенням законодавства викоpистано 78,4 млн гpн
(з них на оплату невиконаних pобіт — 19,1 млн гpн) та
неефективно — 148,9 млн гpивень. Кpім того, встанов
лено інші поpушення бюджетного законодавства
(зокpема, невідповідність даних, наведених у фінансовій
і бюджетній звітності даним бухгалтеpського обліку,
інші пpоцедуpні поpушення бюджетного законодавства)
загалом у сумі 62,3 млн гpивень [26, c. 201].
ВИСНОВКИ
1. На pівні національно свідомих упpавлінських еліт
Укpаїни необхідно відійти від пpіоpитету галузевої кон
цепції сталого pозвитку сільських теpитоpій, усвідоми
ти їх самоцінність, як пpостоpової життєзабезпечую
чої сфеpи людського pозвитку, її стpатегічного значен
ня для деpжави, для нинішніх і майбутніх поколінь.
Адже за самим визначенням сільська теpитоpія є бага
тофункціональною. Вона не лише забезпечує людські,
пpиpодні й екологічні фактоpи виpобництва, надає
суспільні послуги, є також невичеpпним джеpелом ду
ховного pозвитку наpоду, живильною основою етніч
ної спільності укpаїнської нації, її культуpної ідентич
ності та ментальності.
2. Людський pозвиток, з одного боку, є необхідною
пеpедумовою для сталого pозвитку сільських теpитоpій,
а з іншого — сільські теpитоpії мають бути самодостат
ньою пpостоpовою й функціональною основою для усе
бічної pеалізації людського потенціалу. Це взаємодо
повнюючий зустpічний пpоцес pеального наповнення
збалансованої соціоекологоекономічної моделі
деpжавної політики щодо сталого pозвитку, особливо
на pегіональному pівні.
3. На часі pефоpмування системи деpжавного
упpавління сталим pозвитком сільських теpитоpій з ме
тою pозмежування політики підтpимки сільського
господаpства, інших галузей національної економіки та
політики pозвитку сільських теpитоpій. Очевидною є
потpеба в pегіональному стpатегічному пpогнозуванні,
у ствоpенні Деpжавного фонду сталого pозвитку
сільських теpитоpій з підпоpядкуванням його міжвідом
чому оpгану пpи Кабінетові Міністpів Укpаїни для
кооpдинації діяльності заінтеpесованих центpальних
оpганів виконавчої влади. Це дасть можливість відійти
від неефективного галузевого підходу і консолідувати
pесуpси деpжавного бюджету на pахунках спеціально
ствоpених місцевих відділень для цільового викоpис
тання на умовах спільного фінансування з об'єднаними
теpитоpіальними гpомадами.
На нашу думку, за іншого сценаpію вже чеpез 10 pо
ків не Мінагpополітики, чи Мінpегіонбуд, а Мінкульт
буде досліджувати багатовікову культуpу, побут,
тpадиції господаpювання зникаючого сільського спосо
бу життя як істоpичну спадщину народу Укpаїни.
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THE FINANCIAL SYSTEM IN TERMS OF FINANCIAL TECHNOLOGY CHALLENGES

За дві останні декади технології змінили фінансову систему більше, ніж за минуле століття. Перед
традиційними фінансовими інституціями постали численні виклики пов'язані не лише з перерозподілом
ризиків чи моделями їх діяльності, а й самою доцільністю їхнього подальшого існування. З огляду на
розвиток фінансових технологій, існує ряд потенційно важливих наслідків для фінансової стабільності.
Для економіки перспектива фінансової стабільності може мати наслідки в перспективі нефінансової стаJ
більності.
Фінансові технології мають великий потенціал для розширення доступу до фінансових послуг як для
домогосподарств та бізнесу, так і для держави. Це може сприяти сталому та всеохоплюючому зростанJ
ню, за умови, що супутні ризики дозволяють підтримувати довіру до системи та уникати збільшення
ризиків, які можуть призвести до фінансової нестабільності.
For the last two decades, technologies have changed the financial system more than for the past century.
Many traditional challenges faced traditional financial institutions not only due to the redistribution of risks, or
the models of their activities, but also to the expediency of their continuing existence. Given the development of
financial technologies, there are a number of potentially important implications for financial stability. For the
economy, the prospect of financial stability can have implications for the future of nonJfinancial stability.
Financial technologies have a great potential for expanding access to financial services for both households
and businesses as well as for the state. It can contribute to sustainable and inclusive growth, in terms of additional
risks help maintain system credibility and avoid increasing risks that may lead to financial instability.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на те, що технології завжди були не
від'ємною частиною фінансової системи, термін "фінан
сові технології" широко використовується лише протя
гом останніх кількох років.
Введення такого специфічного терміну пояснюєть
ся тим, що за дві останні декади технології змінили
фінансову систему більше, ніж за минуле століття: від
їх структури та місця у фінансовій системі до стандартів
обслуговування та комунікації учасників.
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Перед традиційними фінансовими інституціями по
стали численні виклики пов'язані не лише з перерозпо
ділом ризиків чи моделями їх діяльності, а й самою доц
ільністю їхнього подальшого існування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням викликів інновацій та технологій фінан
совій системі присвячено праці таких вчених, як Д. Жа
риніна, А. Мазаракі, О. Олефіренко, О. Прутська, С. Ша
роян, та ін.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті ми намагаємося проаналізувати основні
виклики, які ставлять фінансові технології перед
традиційними сферами та ланками фінансової систе
ми, та можливі шляхи розвитку цих викликів у мабут
ньому.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою виявлення потенційних наслідків для фінан
сової стабільності компаній фінтех необхідно оцінити
потенційні переваги та ризиків за різними економічни
ми функціями. Ці технології зосереджуються на серві
сах, які вже демонструються відносно високу активність
або швидко зростають, або можуть мати наслідки для
сфер та ланок фінансової системи.
Всесвітній економічний форум описує фінансові
технології як використання технологій та інновац
ійних моделей у фінансовій системі. Водночас як
Рада з фінансової стабільності більш конкретно виз
начає їх як технологічне фінансове інноваційне се
редовище, яке може призвести до нових моделей
фінансових відносин, застосувань, процесів або про
дуктів з відповідним матеріальним впливом на фінан
сові інститути, інфраструктуру та надання фінансо
вих послуг [4, с. 4].
Досі не існує єдиного визначення поняття фінансо
вих технологій. Це пояснюється тим, що межі між по
стачальниками технологій та фірмами фінансових по
слуг стають все більш розмитими. Навіть регулюючі
органи та провідні світові організації мають лише нюан
сові визначення.
Проте усі погоджуються, що існує брак даних для
оцінки наслідків фінансових технологій для стабіль
ності фінансової системи, їх впливу на зміну поточ
них, виникнення нових ризиків. Це відбувається не
тільки тому, що їхня наявність у фінансовій системі
є ще надто нетривалою, але також тому, що існують
обмежені механізми (у тому числі в нормативних
рамках) для збору відповідної діяльності та інфор
мації, пов'язаної з ризиками. Аналіз на сьогоднішній
день показує, що розвиток фінтех порівняно неве
ликий, але швидко проникає в усі сфери фінансової
системи і особливо сферу фінансової інфраструкту
ри.
З огляду на розвиток фінтех, існує ряд потенцій
них важливих наслідків для фінансової стабільності.
Для економіки, перспектива фінансової стабільності
може мати наслідки в перспективі нефінансової ста
більності.
Існують вагомі аспекти, за якими потенційні фінан
сові ризики стабільності фінансової системи можуть
бути пом'якшені деякими інноваціями фінтех. У бага
тьох випадках це відбувається через те, що може відбу
тися зміна структури та функцій фінансових установ,
що потягне за собою зміну нормативноправових актів.
Потенційні переваги для фінансової системи у розвит
ку фінансових технологій виявляються у сферах децен
тралізації, ефективності, прозорості та фінансової
інклюзивності.
Поперше, фінтех може призвести до більшої де
централізації та диверсифікації в ряді областей. У про
цесі перерозповілу централізованих фінансів, техно
логічні досягнення, такі як велика обробка даних та ав
томатизація походження грошових коштів, збільшили
б можливості відстеження фінансових потоків. З іншо
го боку, для бізнесу в цьому просторі існуємо мож
ливість скористатися легшими регулюваннями, пов'я
заними з переведенням контролю в інформаційну сфе
ру.
Іншим прикладом може бути електронна консуль
тація, де різні суб'єкти фінансової системи можуть опе
ративно працювати у рамках певного проекту, і мати
відносно низькі трансакційні витрати. Загалом, децен
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тралізація менш очевидна в районах із сильними додат
ковими ефектами від мережі, якот: платежі та розра
хунки. Застосування електронних систем контролю,
теоретично, зменшить витрати на регулювання та ут
римання мережі філій спеціалізованих установ. Тим ча
сом, на основі поточного досвіду та очікувань,
ймовірність того, що приватні цифрові валюти, якот:
біткін або літекоін, заміщають національні валюти,
здається дуже низькою, особливо з огляду на їх не
стабільність.
Подруге, інновації в фінансових технологій можуть
призвести до більшої ефективності діяльності фінансо
вої системи. Прийняття таких технологій підвищеної
продуктивності, як електронна консультація, чи навіть
упровадження роботизованої консультації (технологія
RegTech) або застосування технологій, що спрощують
зв'язок з суб'єктами фінансової системи, може зміцни
ти функції та призначення існуючих фінансових уста
нов.
Окрім того, програми на основі штучного інтелекту
можуть сприяти вдосконаленню процесів прийняття
рішень шляхом вдосконалення моделей, які використо
вують фінансові установи та інвестори. Моделі елект
ронних рішень можна використати в бюджетній сфері,
а використання алгоритмів оцінки ефективності фінан
сування та приваблення інвестицій означає, що плат
форми можуть зменшити витрати на функціонування
фінансової системи.
Платформи фінансування фінтех також можуть
зменшити витрати на пошук та транзакції та забезпечи
ти кращий розподіл капіталу. Більша ефективність і
швидкість виконання транзакцій, яка обіцяна розподі
леними обліковими записами, можуть зменшити ризи
ки за рахунок зменшення часу розрахунків, тим самим
збільшуючи час, протягом якого можна прийняти рішен
ня. Крім того, більша швидкість розрахунків може
звільнити капітал для інших продуктивних цілей, що
матиме позитивний ефект для фінансової системи та
економіки в цілому.
Потретє, підвищення рівня використання даних
може зменшити асиметричність інформації у багатьох
областях, а отже, зробити діяльність фінансової сис
теми прозорою. Більш ефективні дані також дозво
лять створити інтелектуальні контракти, які більш
точно спрямовані на конкретні ризики, які користу
вачі хочуть керувати. Правильний розподіл фінансо
вих потоків може зробити фінансову систему більше
ефективною як для домогосподарств, так і для
підприємств.
Почертверте, фінансові технології мають потен
ціал поліпшення доступу до цілого ряду фінансових по
слуг у всіх сферах та ланках фінансової системи навіть
у найбільш віддалених та депресивних регіонах, де в да
ний час існує велике населення без доступу до впливу
на фінансову систему чи банківські фінансові послуги,
і де фінансова система могла б виконувати свої функції
ефективніше. На багатьох таких територіях частка
власності стільникових телефонів дорівнює або пере
вищує частку населення, що має доступ до банківсь
кого рахунку, особливо в сільській місцевості, де дос
туп до фізичних банків практично відсутній. Мобіль
ний банкінг дозволяє споживачам швидко та ефектив
но отримувати кредити та здійснювати покупки, а сис
теми на зразок електронного бюджету — контролю
вати взаємодію з фінансовою системою безпосередньо
[1, с. 16].
Такі інновації, як цифрова ідентифікація та мобільші
додатки можуть сприяти покращенню якості та доступ
ності взаємодії населення з фінансовою системою. У
більш загальному сенсі роботоконсультативні послу
ги підвищують доступ до управління багатством домо
господарствам. Інновації в страхуванні (наприклад,
InsurTech) також збільшують спектр страхових про
дуктів для більш широкого кола клієнтів.
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Рис. 1. Вплив фінансових технологій на характеристики
фінансової системи

Але окрім переваг, інновації фінтех можуть потен
ційно мати несприятливий системний вплив на фінан
сову систему, хоча зараз немає жодних доказів тако
го впливу. Негативний системний вплив передбачає
зміну чи виникнення нових ризиків у ланках фінансо
вої системи. Окрім того, виникає нова сфера кібер
безпеки, на основі якої будуються нові фінансові
відносини.
У сучасному контексті, в якому інновації сприяють
швидкому зростанню галузі фінтех, нові технології мо
жуть розвиватися без необхідної експертизи з управлі
ння ризиками та недооцінкою рівня ризику, який вони
приймають. У результаті, залежно від їх впроваджен
ня, вони можуть бути особливо вразливими до різних
форм фінансових ризиків. Тематичні дослідження вия
вили деякі нюанси залежно від виду діяльності та вико
ристовуваної структури, а також динаміку їхнього роз
витку.
Поперше, в самій сутності використання фінансо
вих технологій сьогодення полягає їхня опора на меха
нізми штучного інтелекту чи алгоритмізації, що змен
шує роль експертних оцінок у прийнятті рішення. У тих
сферах, де вагомими є багато факторів, які лежать поза
самою сферою безпосередньо, людина може прийняти
більш виважене управлінське рішення, ніж технологія
[3, с. 19].
Подруге, як інклюзивність фінансової системи,
так і користування продуктами фінансових техно
логій передбачає певний рівень фінансової освіти,
який може бути відсутній у значної частини населен
ня. Навіть системи прозорого електронного бюдже
ту з можливістю повного контролю за бюджетом на
місцевому рівні, не забезпечать злагодженої взає
модії з населенням, оскільки простір думок та знань
про фінансові категорії та про те, як статті місцево
го бюджету взаємодіють у рамках бюджетних про
грам, може суттєво знизити ефективність застосу
вання фінансових технологій. З іншого боку, таке
освітнє навантаження може збайдужити новозалу
чене населення, що зведе нанівець ефект від фінан
сових технологій.
Усі процеси, особливо інноваційні, підлягають ри
зику, який може виникнути в результаті інформаційних
систем, людських помилок, збоїв в управлінні та зов
нішніх впливів. Фінтех має потенціал, який може поси
лити низку ключових сфер вразливості та пов'язаних з
ними ризиків.
Поперше, виникає ризик контролю над ланками
фінансової системи. У зв'язку з децентралізацією ре
гуляторного периметру або пониженням регуляторних
та наглядових стандартів, у зв'язку з опорою на алго
ритми автоматичного виявлення порушень, наприклад,
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деякі випадки, можуть не підлягати такому ж рівному
нагляду або перевірки їхнього управління фінансовими
ресурсами, які провадять сьогодні регуляторні фінан
сові установи. Це може стати ризиком для фінансової
системи, оскільки ці помилки зростатимуть, якщо їх
допускати [5, с. 3].
Наприклад, приватна цифрова валюта є ефектив
ною лише тоді, коли структура стимулів, вбудована в
їхню структуру, підтримує обмін у середовищі, де учас
ники не довіряють один одному. Ці стимулюючі струк
тури виконані досить добре на сьогоднішній день, але
вони були випробувані тільки в обмеженому наборі об
ставин. Існує ризик того, що середовище цифрових
валют приховує в собі неочевидну ключову не
стабільність.
Подруге, існує ряд кіберризиків. Ще навіть до ак
тивізації фінансових технологій, кібератаки були по
стійно зростаючою загрозою для всієї фінансової сис
теми, і фінансові технології можуть служити підсилен
ню цього ризику. Взагалі, більш широке використання
технологій та цифрових рішень розширює діапазон і
кількість точок входу для хакерів. У зв'язку з цим деякі
заходи фінансових технологій можуть поширювати дані
у більшій кількості установ, наприклад, через посилен
ня використання цифрових гаманців та електронних аг
регаторів.
Потретє, деякі види фінансової технології можуть
збільшити залежність фінансової системи від третіх
сторін. Наприклад, послуги з хмарних обчислень мо
жуть надаватися обмеженою кількістю учасників, що
може мати суттєві наслідки для різних хмарних фінан
сових послуг у разі виникнення ризиків діяльності тех
нології. Наприклад, електронні консультації фінансо
вих технологій можуть покладатися на безліч сторонніх
постачальників даних, які можуть бути дуже концент
рованими.
Почертверте, якщо фінансова діяльність є іннова
ційною та не охоплюється чинним законодавством,
правові та регуляторні рамки можуть потребувати
адаптації. Таку вразливість можна застосувати як для
дискредитації деяких фінансових технологій, які мо
жуть бути корисними, так і для вровадження певних
фінансових технологій, які врешті сприятимуть впли
ву певних учасників на сфери та ланки фінансової си
стеми.
Тематичні дослідження показують, що певні інно
вації мають потенціал, з часом, вводити ризики, які
можуть посилити потрясіння фінансовій системі та
підвищувати ймовірність фінансової нестабільності
[6, с. 5].
За своєю суттю, деякі види діяльності фінансо
вих технологій розроблені таким чином, що вони
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діють надто швидко для поточної фінансової систе
ми, що може означати, що вони створюють або по
силюють надмірну нестабільність у системі. Відтак,
наприклад, надто швидке формування та здійснення
фінансової політики, відповідно до швидкості фінан
сової інфраструктури системи, може мати негативні
наслідки.
Цілком можливо, що фінансові технології сприяють
високій зв'язаності організацій у майбутньому, швидше
за все, у формі децентралізованих фінансів та ринкової
інфраструктури. Цифрові валюти та електронні операції
можуть самі замінити традиційні системи перерозподі
лу ресурсів. Врешті, очікувані зміни від впровадження
фінансових технологій у фінансовій системі відображені
на рисунку 1.
Загалом, значущість переваг та ризиків впливу
фінтех на фінансову систему залежить від самих техно
логій і властивої ринкової структури, в якій здійснюєть
ся діяльність, а також рішень, які можуть бути властиві
інноваціям. Більш того, як і в перші дні роботи в інтер
неті, наскільки фінансова система розвивається внаслі
док інновацій, на цьому етапі є невизначеною. Проте є
ряд ключових загальних тез, які варто підкреслити сто
совно можливих наслідків фінтех для фінансової стаб
ільності.
Потенційні вигоди, пов'язані з децентралізацією
та диверсифікацією, можуть бути не такими значни
ми, як деякі передбачають, оскільки мережеві ефек
ти та економія на масштабі можуть сприяти підвищен
ню концентрації. У багатьох випадках це може при
звести до зміни структури діяльності фінансових
інституцій та регуляторів, що може підірвати стійкість
системи та її здатність відновитися після стресових
явищ в умовах нових викликів. Можливість більш де
централізованої структури може бути краще сприй
нята в сфері децентралізованих фінансів, а не цент
ралізованих.
У випадку утворення нових суб'єктів, вони можуть
не враховувати негативні зовнішні наслідки, які вини
кають, якщо вони піддаються риику. Це підкреслює важ
ливість стійкості та структур для успішного відновлен
ня критичних функцій або рішень суб'єктів, якщо виник
нуть проблеми. Це також підкреслює важливість наяв
ності відповідних даних та показників для оцінки сис
темного значення.
Поєднання більшої ефективності та кращого вико
ристання даних може забезпечити важливу підтримку
фінансової стабільності, якщо пов'язані з цим ризики
будуть належним чином керовані, особливо ті, що сто
суються надмірної нестабільності [2, с. 10].
Повернення до підвищення якості та доступності
інформації для учасників та регуляторів фінансової си
стеми може бути суттєвим. Щоправда, підвищення
ефективності в деяких випадках може спричинити
збільшення регулювання у процесах управління фінан
совими та операційними ризиками. Без практичного за
стосування фінтех на місцях та регуляторної політи
ки щодо них, рано говорити про те, як нові моделі, які
використовують великі дані, будуть виконуватись з
точки зору вимірювання та ризику ціноутворення. Зав
дяки збільшенню конкуренції на ринках, підвищення
ефективності та більш ефективного використання да
них також може призвести до нестабільності фінан
сової системи.
Деякі ризики діяльності можуть бути зменшені за
допомогою самих же фінансових технологій, оскільки
застарілі системи модернізуються та процеси вдоско
налюються. Водночас, кіберризики, незалежні сторо
ни та юридична невизначеність можуть призвести до но
вих джерел вразливості.

для домогосподарств та бізнесу, так і для держави.
Це може сприяти сталому та всеохоплюючому зро
станню, за умови, що супутні ризики дозволяють
підтримувати довіру до системи та уникати збільшен
ня ризиків, які можуть призвести до фінансової не
стабільності.
Швидкі темпи змін ускладнюють моніторинг та реа
гування на ризики у фінансовій системі, якщо тільки не
буде отримано відповідних даних та інформації для оц
інки значущості ризиків від фінансових технологій.
Проблему також становить те, що при дедалі більшій
опорі фінансової системи на технології, кадровий склад
все ще лишається спеціалістами суто фінансовими, без
знань технологій.
Швидкість змін може сама по собі стати ризиком для
фінансової стабільності, оскільки суб'єкти всіх ланок
фінансової системи мають певні механізми для протидії
класичним фінансовим викликам і можуть не встигнути
напрацювати нові.
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DUE DILIGENCE ЯК ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ
НАДІЙНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РАКЕТНОJКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Yu. Prokopenko,
PostJgraduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

DUE DILIGENCE AS THE PROCEDURE FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF INNOVATIVE
PROJECTS IN MACHINEJBUILDING ENTERPRISES OF THE ROCKETJSPACE INDUSTRY

У статті констатовано потребу подальшого вивчення значимості Due Diligence як підгрунття прийJ
няття управлінських рішень щодо інвестування інноваційних проектів машинобудівних підприємств
ракетноJкосмічної галузі. Викладено авторське трактування поняття "надійність інноваційних проектів",
під якою варто розуміти адаптивність інноваційних проектів та усталеність очікуваної їх результативJ
ності під впливом сторонніх випадкових факторів (ризиків) протягом всього життєвого циклу проекту.
Доведено, що основними критеріями її визнання мають стати: адаптивність проекту, його синергетичність,
динамічність, еластичність та масштабування. Розкрито зміст кожного з перелічених критеріїв у широJ
кому розумінні. Визначено основні напрями Due diligence та проектні ризики, які мають досліджуватись
під час процедури оцінки надійності інноваційних проектів. Наголошено на доцільності використання
при узагальненні результатів Due diligence вербальноJчислову шкалу Харрінгтона.
The article stated the need to further study the importance of Due Diligence as the basis for making managerial
decisions on investing innovative projects in machineJbuilding enterprises of the rocket and space industry. The
author's interpretation of the concept of "reliability of innovation projects" is described, under which it is necessary
to understand the adaptability of innovative projects and the reliability of their expected effectiveness under the
influence of external random factors (risks) throughout the life cycle of the project. It is proved that the main
criteria for its recognition should be: adaptability of the project, its synergy, dynamism, elasticity and scaling.
The content of each of the listed criteria is disclosed in the broad sense. The main areas of due diligence and
project risks are to be investigated during the procedure for assessing the reliability of innovative projects. It is
emphasized on the expediency of using the Harrington verbalJnumeric scale due diligence to summarize the
results.

Ключові слова: інноваційний проект, надійність інноваційних проектів, адаптивність інноваційних про
ектів, динамічність інноваційних проектів, еластичність інноваційних проектів, масштабованість бізнесу.
Key words: innovative project, reliability of innovative projects, adaptability of innovation projects, dynamism of
innovative projects, elasticity of innovative projects, business scalability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна — одна з небагатьох країн світу, яка має
замкнутий цикл ракетобудування, починаючи з ра
кетного палива, закінчуючи готовими корпусами, ра
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кетаминосіями і космічними апаратами. Проте
реалії сьогодення свідчить, що розвиток ракетно
космічного машинобудування гальмується перебу
ванням переважної частини підприємств даної галузі
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Критерії оцінки
надійності інноваційних
проектів

Адаптивність
Синергетичність
Динамічність
Еластичність
Масштабованість

Рис. 1. Критерії оцінки надійності інноваційних проектів машинобудівних підприємств
ракетноOкосмічної галузі
Джерело:авторське бачення.

в державній формі власності, дефіцитом коштів на
інновації та досить тривалим терміном окупності ка
піталовкладень у реалізацію інноваційних проектів.
Такий стан справ не дозволяє ракетнокосмічній га
лузі стати локомотивом інноваційного розвитку еко
номіки країни, не сприяє формуванню синергетич
ного ефекту від створення високотехнологічних та
високоінтелектуальних продуктів ракетнокосмічно
го машинобудування.
Галузева специфіка ракетнокосмічного машино
будування потребує на формування єдиної системи за
цікавлених у його розвитку учасників, належне
інституційне забезпечення та розробку ефективного
механізму інвестування інноваційних проектів, який
має стати результатом впровадження в дію нового сце
нарію інвестування, побудованого за критерієм мак
симізації ефекту, у якому гармонійно поєднуватиметь
ся ефективність та ризикованість інвестування капіта
лу [6].
Потреба у розробці ефективного механізму інвес
тування інноваційних проектів, розвиток стосунків з
інвесторами і можливість виходу на міжнародні ринки
капіталу привели до того, що оцінка надійності інно
ваційних проектів сьогодні — вже не мода, а обов'яз
кова вимога. Тож значимість Due Diligence, як проце
дури формування об'єктивного уявлення про об'єкт
інвестування та надійність інноваційних проектів ра
кетнокосмічного машинобудування поступово зрос
тає.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковий доробок із проблем інвестування іннова
ційних проектів ракетнокосмічного машинобудування
досить значний і включає наукові праці таких відомих
українських та зарубіжних вчених, як Андрійчук Ю.,

Войтун Т., Дема Д., Жилінської О., Кузьменко А., На
заренко І.М., Поліщука О., Сілічевої Н. та ін. Проте не
зважаючи на значні їх здобутки, питання оцінки над
ійності інноваційних проектів остаточно не вирішені і
потребують на подальші дослідження методичних за
сад ідентифікації та оцінювання інвестиційних ризиків,
напрямків мінімізації їх негативного впливу, розробки
науковообгрунтованої політики управління ними, яка
б враховувала посткризові особливості та пріоритети
розвитку вітчизняного ракетнокосмічного машинобу
дування в умовах євроінтеграції.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — вивчення методики Due diligence на
дійності інноваційних проектів машинобудівних
підприємств ракетнокосмічної галузі.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "Due dilinges" у перекладі з англійської мови
означає "належна перевірка", "перевірка належної сум
лінності", "забезпечення належної сумлінност" та ін.,
проте жоден із наведених варіантів не розкриває повною
мірою його сутності. В інформаційних джерелах мож
на знайти спроби трактувань цього терміну як аудиту,
що не лише не дозволяє зрозуміти сутність "Due
dilinges", а й суперечить самому поняттю "аудит" [16, с.
189—191].
Due diligence — це процедура формування об'єктив
ного уявлення про об'єкт інвестування, яка включає в
себе аналіз інвестиційних ризиків, незалежну оцінку
об'єкту інвестування, повне дослідження діяльності
компанії, комплексну перевірку її фінансового стану та
позицій на ринку [4].
Метою Due diligence є формування необхідного
інформаційноаналітичного забезпечення задля

Таблиця 1. Підходи щодо трактування змісту поняття адаптивності інноваційного проекту
Підходи
За реакцією

Автори
Андрійчук Ю. [1]
Римар М. [13]

За здатністю

Бай І. [2]
Войтун Т. [3]
Ячменьова В. [17]

За властивістю

Жилінська О. [6]
Соколов В. [15]
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Зміст поняття
адаптивність інноваційного проекту – керованість реакції на зміну факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища задля досягнення бажаного результату
адаптивність інноваційного проекту – прагнення до підтримання певного балансу
зовнішніх і внутрішніх можливостей повноцінної реалізації проекту
адаптивність інноваційного проекту – здатність забезпечення підтримки певного
балансу зовнішніх та внутрішніх можливостей досягнення очікуваного результату
адаптивність інноваційного проекту – здатність передбачення подій і майбутньої
ситуації, своєчасного вжиття заходів щодо упередження їх негативного впливу на
потенційну результативність реалізації проекту
адаптивність інноваційного проекту – здатність пристосовуватись до зміни умов
інвестиційного середовища, не потребуючи докорінної перебудови обраної схеми
інвестування
адаптивність інноваційного проекту – здібність його реалізації в умовах
нестабільності
адаптивність інноваційного проекту – здатність інноваційного проекту до швидкого
та якісного пристосування до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі його
реалізації, яке сприяє забезпеченню життєздатності проекту та успішній його
реалізації
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уникнення або максимального зменшення існуючих
підприємницьких ризиків (економічних, правових,
податкових, маркетингових тощо), тобто задля
ефективного та безпечного інвестування. Отже, Due
diligence, як один з інструментів управління іннова
ційними проектами, включає комплекс контрольних
та аналітичних заходів спрямованих на оцінку інве
стиційної привабливості інноваційних проектів та їх
надійності [10].
Під "інвестиційною привабливістю інноваційних
проектів" традиційно розуміють сукупність перспектив
них можливостей вкладення коштів з метою отримання
прибутку у майбутньому. Проте щодо визначення "на
дійності проекту" та критеріїв її оцінки виникає цілий
ряд питань.
Поняття "надійність" в економічних дослідженнях
зустрічається вкрай рідко, а отже, до тепер не сформу
валось єдиної думки щодо трактування його сутності
та змісту.
На нашу думку, під "надійністю інноваційних про
ектів" варто розуміти адаптивність інноваційних про
ектів та усталеність очікуваної їх результативності під
впливом сторонніх випадкових факторів (ризиків) про
тягом всього життєвого циклу проекту.
Виходячи з визначення поняття "надійності інно
ваційного проекту" критеріями її визнання мають
стати: адаптивність проекту, його синергетичність,
динамічність, еластичність та масштабованість (рис.
1).
Кожен з критеріїв оцінки надійності інновацій
них проектів супроводжується сукупністю частко
вих та і нтег рованих показників, значимість та
доцільність визначення яких можливо встановити
лише при детальному вивченні змісту перелічених
критеріїв.
Щодо критерію адаптивності інноваційного проек
ту, то слід зазначити, що в інвестиційному менеджменті
існує цілий ряд підходів щодо трактування його змісту
(табл. 1).
Аналізуючи підходи подані в таблиці 1, вважаємо за
доцільне доповнити їх перелік підходом трактування
змісту даного поняття з позицій діагностування (основ
ного призначення Due diligence).
З позицій діагностування надійності інновацій
них проектів, під їх адаптивністю варто розуміти
цілеспрямованість пристосування інноваційного
проекту до складного оточення сформованого за
наявної інформаційної асиметрії, тимчасова довжи
на подолання якої сприяє виробленню алгоритму
прийняття управлінських рішень та вжиття дій щодо
оперативного реагування на зміни у середовищі, упе
редження негативного впливу можливих ризиків,
забезпечення життєздатності проекту та його успіш
ної реалізації.
Адаптивність разом із стійкістю, диференціацією і
лабільністю формують самоорганізацію інноваційного
проекту, тобто самостійне забезпечення умов його
реалізації, самопідтримку, співпрацю та співдружність
учасників проекту.
Супроводження самоорганізації інноваційних про
ектів певним результатом чи ефектом у науковій літе
ратурі має назву синергії, а зміна під її впливом кіль
кісних та якісних показників ефективності — назву си
нергетичності.
Синергетичність інноваційних проектів як на
ступний критерій оцінки їх надійності характеризує
спроможність проекту досягти вищої споживчої
цінно сті створеної і нно ваці ї через реалі заці ю
спільних зусиль окремих учасників екосистеми інно
вацій завдяки:
— спільним використанням інноваційних потен
ціалів окремих учасників інноваційного процесу, що дає
змогу активізувати приховані "недовикористані" акти
ви;
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— сумісним використанням зовнішніх сприятливих
факторів розгортання інноваційного процесу окремо
го учасника.
— зменшенням часових витрат для реалізації інно
ваційного процесу [9].
Отже, під синергетичністю інноваційних проектів
варто розуміти ступінь взаємовигідності симбіозу
його учасників, рівень їх співпраці у отриманні синер
гетичного ефекту, міри повноти і якості досягнення
первісно сформованих цілей та мети. Синергетичність
інноваційних проектів має залишатись підконтроль
ною Due diligence на всіх етапах життєвого циклу про
екту.
Не менш важливим за значимістю критерієм оцін
ки надійності інноваційного проекту слід визнати його
динамічність — тривалість інноваційного лагу, тобто
часового інтервалу приведення у відповідність цілей і
спонукальних мотивів ефективної реалізації іннова
ційних проектів, адже швидкість реалізації іннова
ційного проекту характеризується показником виз
начення часу від моменту виникнення новаторського
задуму до отримання економічних вигод від його ре
алізації.
У практиці інвестиційного менеджменту все часті
ше зустрічається поняття "нановідсоткова дата", введе
не в економічний лексичний обіг Том де Марко й Тімоті
Листер. Нановідсоткова дата — це дата завершення
проекту, яка розрахована без урахування проектних ри
зиків. Характерно, що ймовірність завершення проекту
саме в цю дату складає близько одного нановідсотка,
тобто майже нулю [5]. Отже, трактування поняття ди
намічності інноваційного проекту потребує на уточнен
ня.
Під динамічністю інноваційних проектів, вва
жаємо слід розуміти тривалість часового інтерва
лу приведення у відповідність цілей і спонукаль
них мотивів ефективної реалізації інноваційних
проектів, визначену з урахуванням чутливості
мінливих умов оточення (проектних ризиків), ви
никнення яких у процесі життєвого циклу проек
ту неминуче.
Без перебільшення можна сказати, що проектні ри
зики — це той параметр, який і формує управлінське
рішення щодо реалізації інноваційних проектів, а отже,
наступним критерієм оцінки надійності інноваційних
проектів слід визнати еластичність проектів. Оскільки
саме еластичність дозволяє встановити на скільки
відсотків зміниться результативний показник за умо
ви зміни будьякого з факторів навіть на один відсо
ток.
Критерієм оцінки надійності інноваційних про
ектів має стати і масштабування визначеного проек
том бізнесу — територіальне розширення бізнесу,
розширення суміжного бізнесу тощо. Відсутність пер
спективи масштабування бізнесу завадить надійності
інноваційного проекту, а отже і можливості його ре
алізації.
Розглянувши зміст кожного з критеріїв надійності
інноваційного проекту, приходимо до висновку, що
кожен з них тісно переплітається з проектними ри
зиками, а отже, Due diligence першочергово має бути
спрямований на вивченні ризиків інвестування капі
талу. Проте уникнути прикрих несподіванок інвесту
вання може дозволити тільки комплексне досліджен
ня взаємопов'язаних компонентів Due diligencе, яке
має здійснюватись у певній послідовності за визначе
ною методикою.
На жаль , єдиних підхо дів до методики Due
diligence до нині не сформовано, тож деякі компанії
проводять дану перевірку, покладаючись на власне
розуміння того, які напрями діяльності підприємства
повинні бути дослідженні та які документи мають
бути вивчені. Інші компанії, покладаються на досвід
західних колег з Due diligence, запозичуючи загальні
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Правовий Due diligence (legal due diligence) – передбачає аналіз юридичних
аспектів діяльності підприємства:, юридичний статус, якість договорів та
ступінь їх виконання, а також вивчення наступних ризиків
Ризиків
патентування та
ліцензування

Ризиків захисту
інтелектуальної
власності

Ризиків змін
законодавства

Ризиків
укладення
договорів

Операційний Due diligence (operational due diligence) – зосереджується на
вивченні виробничої діяльності, аналізі можливостей зростання обсягів
виробництва та потенціалу, на якості інноваціях, а також на вивченні:
Ризиків
управління

Ризиків переоцінки
значимості проекту
для споживачів

Маркетингових
ризиків постачання й збуту

Ризики
кон’юнктури
ринку

Технологічний Due diligence (technological due diligence) – зосереджується на
вивченні технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого
обладнання, екологічності виробництва, а також на вивченні:
Ризиків
затримки
будівництва

Ризиків
неефективного
підбору
технологій

Ризиків
несумісності
устаткування

Ризиків впливу
форс-мажорних
обставин

Фінансовий Due diligence (financial due diligence) – зосереджується на оцінці
фінансового стану підприємства, його інвестиційної привабливості, фінансових
ризиків інвестування капіталу, а також на вивченні:
Ризиків
потенційної
загрози
фінстану

Ризиків
інвестування
(дефіцит
коштів)

Ризиків
перевищення
кошторису

Податкових
ризиків

Валютних
та інфляційні
ризики

Інформаційний Due diligence (ІT duediligence) – передбачає аналіз інформаційного забезпечення ділових партнерів, а також зосереджується на вивченні:
Ризиків
доступності
інформації

Ризиків
повноти
інформації

Ризиків
своєчасності
інформації

Ризик
достовірності
інформації

Екологічний Due diligence (duediligence) – передбачає аналіз екологічних
наслідків реалізації інноваційних проектів, а також зосереджується на вивченні
Ризиків впливу
на навколишнє
середовише

Ризиків
екологічного
оподаткування

Ризиків
надзвичайних
ситуацій

Ризиків
втрати
екодоходів

Рис. 2. Вивчення ризиків інноваційних проектів за методикою
Due diligence надійності інноваційних проектів
Джерело: авторське бачення.

підходи його здійснення і адаптуючи їх у практичній
діяльності, а ще інші просто покладаються на консал
тингові компанії, що надають послуги з Due diligence
[8; 12; 14].
Враховуючи специфіку машинобудівних підпри
ємств ракетнокосмічної галузі процедура Due diligence
надійності інноваційних проектів вважаємо має здійсню
ватись за такими напрямами (рис. 2).
Окрім перелічених ризиків при Due diligence на
дійності інноваційний проектів слід також зупинитись
і на так званому moral hazard. Цей термін не має точ
ного перекладу, в переважній більшості його перекла
дають як "моральний ризик". В спрощеному вигляді
цей ризик проявляється в зниженні інтересу учасників
проекту до належного виконання контрактів після їх
укладання [7].
Результати Due diligence за переліченими напряма
ми мають поєднуватись в одному звіті і таким чином ви
значати рівень надійності інноваційного проекту та фор

мувати необхідне інформаційноаналітичне забезпечен
ня прийняття рішень щодо управління проектними ри
зиками [11].
Рівень надійності інноваційних проектів варто виз
начати з використанням вербальночислових шкал, зок
рема шкали Харрінгтона.
Формування вербальночислової шкали доцільно
здійснювати у два етапи:
— вибір градацій (розподілів) шкали;
— визначення числових значень градацій шкали.
Визначення числових значень градацій шкали варто
здійснювати шляхом так званої арифметизації вербаль
них шкал, яка полягає у присвоєнні відповідних дійсних
чисел градаціям шкали із збереженням заданих відно
шень.
Відповідність між множиною градацій шкали і мно
жиною дійсних чисел, що задає арифметизацію вербаль
ної шкали, має стати гомоморфізмом емпіричної систе
ми у числову (табл. 2).

Таблиця 2. Оцінка надійності інноваційних проектів
за вербальноOчисловою шкалою Харрінгтона
Змістовний
опис
Числове
значення

Критична
надійність
0,00-0,20

www.economy.in.ua

Низький рівень
надійності
0,21-0,37

Середній рівень
надійності
0,38-0,64

Високий рівень
надійності
0,65-0,80

Абсолютна
надійність
0,81-1,00
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Отже, як процедура формування об'єктивного уяв
лення про об'єкт інвестування, Due diligence нівелює ті
новаторські розробки, які за результатом проведеної
експертизи виявляються потенційно неспроможними
перетворитись на успішну бізнесконцепцію у майбут
ньому.
ВИСНОВКИ
Таким чином за результатами дослідження доведе
но потребу у Due diligence як процедури формування
об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування та
надійність інноваційного проекту, під якою варто розу
міти адаптивність інноваційних проектів та усталеність
очікуваної їх результативності під впливом сторонніх
випадкових факторів (ризиків) протягом всього життє
вого циклу проекту.
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Метою статті є аналіз теоретичних концепцій та напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців у
сфері інформатизації та інформаційного суспільства, а також дослідженню особливостей розвитку світоJ
вого ринку інформаційноJкомунікаційних технологій у сучасних умовах. Зроблено висновок про неJ
обхідність розвитку інформатизації в умовах глобалізації світогосподарських процесів на рівні окремих
компаній та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, що активізує обмін ідеяJ
ми та інформацією між різними країнами, розширює знання споживачів про іноземні товари, істотно
зменшує вартість інформаційних послуг тощо.
The purpose of the article is to analyze theoretical concepts and achievements of domestic and foreign
scientists in the field of information and information society, as well as to study the peculiarities of the
development of the world market of information and communication technologies in modern conditions. The
conclusion is made on the necessity of the development of informatization in the conditions of globalization of
world economic processes at the level of individual companies and the use of modern information and
communication technologies that activates the exchange of ideas and information between different countries,
expands the knowledge of consumers about foreign goods, significantly reduces the cost of information services,
etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку світового господарства
принципово важливим чинником економічного зростан
ня є інноваційна та науковотехнічна політика держави.
Одними з інноваційно пріоритетних галузей еконо
міки є галузі інформаційної сфери та інформатизація.
Зростання ролі інформатизації в діяльності суспільства,
функціонування інформаційних систем, їх використан
ня в економічній діяльності потребує більш глибокого
дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Місце інформації в економічній системі та функціо
нування інформаційного ринку в умовах сучасних світо
господарських процесів, у тому числі в контексті гло
бального економічного розвитку, знайшло належне вис
вітлення у працях таких вчених, як О. Довгаль [5], Д. Ду
бов [7], К. Бєліченко [3], С. Гатеж [11], А. Гафіяк [10],
A. Голіков [4], С. Гнатюк [7], О. Ожеван [7], В. Сідоров
[4], Н. Казакова [4], Ю. Козак [8], Н. Логвінова [8],
А. Філіпенко [9], О. Фінагіна [10], А. Чорна [11], С. Яку
бовський [8].
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Водночас залишається багато невирішених питань
щодо співвідношення інтеграційних процесів і процесів
інформатизації світового господарства, зокрема в кон
тексті становлення нової економіки знань, що зумови
ло актуальність обраної теми дослідження у теоретич
ному і практичному плані.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Автор статті поставив собі за мету розглянути зміст
інформатизації та інформаційного суспільства, а також
дослідити особливості розвитку світового ринку інфор
маційнокомунікаційних технологій в сучасних умовах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стан ITіндустрії, інформатизації в економічному
розвитку будьякої країни займає важливе місце. Ще у
1977 р. спеціальна комісія сенату США зробила виснов
ки про перспективи розвитку науки та технології, яким
буде приділено більше уваги, ніж будьякому іншому
складнику національної політики або національних про
грам [12]. Було відмічено, що "у передових країнах роз
виток інформатизації, розробка та впровадження тех
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нологічних інновацій — вирішальний фактор соціаль
ного й економічного розвитку, гарантія економічної
безпеки". Так, наприклад, у США приріст національно
го доходу на душу населення за рахунок цього фактора
в останні роки становить до 90 % [12]. Отже, у сучасно
му світовому просторі рівень інформатизації стає вирі
шальним у визначенні рівня економіки держави.
Але існуючі методологічні підходи не пов'язують
перехід економіки до інформаційної стадії розвитку з
процесами еволюційних змін в ринкових інститутах,
викликаних зростаючої значимістю інформаційних ре
сурсів в економіці та поширенням інформаційних тех
нологій. Удосконалення методологічних підходів та їх
адаптація до сучасних соціальноекономічних процесів
вітчизняної економіки в умовах інформатизації суспіль
ства має практичну значимість при виявленні особли
востей становлення інформаційної економіки України,
як й інших постсоціалістичних держав, а також країн
світу. Вивчення цих особливостей допоможе виробити
правильну стратегію інформатизації країн світу в умо
вах глобального економічного розвитку.
Дослідниками було удосконалено понятійнокатего
ріальний апарат дослідження інформатизації світового
господарства [3—5]. Визначено наступні поняття: інфор
маційна макроформація — формація взаємодії мережі
Інтернет з матеріальним світом, характерною ознакою
якої є процес радикальної модифікації принципових еле
ментів цивілізаційної системи, визначальним вектором
розвитку якої стає людина — джерело творчого капіта
лу, знань і досвіду, в якій міжнародний трансфер знання
стає основним джерелом підвищення технологічного
рівня, і як наслідок — добробуту країн, які в ньому бе
руть активну участь [3—5]. Вченими було досліджено
поняття інтеграційнотехнологічного кластера, під яким
визначається спільність інформаційної та технологічної
інфраструктури виробництва і поширення інформацій
них знань, баз даних, а також стандартів якості, операцій
і процедур суб'єктів, входження яких у структуру клас
терів відбувається в момент їх включення в технологіч
ний ланцюг "виробництво — трансфер — споживання"
знання за умов, коли різні канали комунікації в соціаль
ному і економічному контексті забезпечують ефектив
ний інтерсуб'єктний трансфер норм, практик і компе
тенцій, а також координацію процесів навчання [3—5].
Аналіз еволюції та впровадження інформатизації
свідчить про те, що у розвинених країнах світу відбувся
перехід від індустріальної до інформаційної сервісно
технологічної економіки, при цьому більша частина ВВП
забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, збе
рігання та поширення інформації та знань. Ключовою
основою переходу до суспільства знань було усвідомлен
ня урядами важливості побудови інформаційного су
спільства. Еволюційний розвиток світової економіки ос
танніми роками визначається істотним впливом інфор
маційнокомунікаційних технологій, їх широким викори
станням у всіх сферах людської діяльності. Основними
термінами, поняттями еволюційних процесів, що розгля
даються, є "інформатизація", "інформаційні технології",
"інформаційне суспільство", "суспільство знань" [7, с. 64].
При проведенні аналізу треба враховувати, що від
бувається і еволюція термінів, понять. Поняття "інфор
матизація" найчастіше розглядається як процес широ
комасштабного використання ІТ у всіх сферах соціаль
ноекономічного, політичного та культурного життя
суспільства з метою підвищення ефективності викори
стання інформації та знань для управління, задоволен
ня інформаційних потреб громадян, організацій і дер
жави та створення передумов переходу держави до
інформаційного суспільства [6]. Однак треба відмітити,
що термін "інформатизація" знайшов широке поширен
ня лише в Росії, країнах колишнього СРСР та Китаї. Це
було пов'язано, поперше, з недостатньою розроблені
стю в 80—90х роках минулого століття глосарію за те
матикою "інформаційні технології" та "інформаційне
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суспільство", подруге, з деякими специфічними особ
ливостями розвитку інформаційнокомунікаційних тех
нологій у цих країнах. Вони характеризувалися висо
ким рівнем розвитку прикладних і спеціалізованих апа
ратнопрограмних комплексів і вкрай слабкою телеко
мунікаційною інфраструктурою, яка ставала гальмом
гармонійного розвитку інформаційного суспільства.
Враховуючи значний прогрес в зазначених вище краї
нах в еволюційному напрямку, який розглядається, дані
терміни стають все більш ідентичними [6].
У кінці ХХго століття науковотехнічний прогрес
спричинив глобальну інформатизацію світогосподарсь
кого розвитку [11]. В світовому господарстві інформа
тизація стала одним з важливіших факторів підвищення
ефективності суспільного виробництва. Інформаційні
ресурси та технології є необхідною умовою ефективної
діяльності в усіх сферах життя суспільства [10, с. 61].
Пріоритетні напрями інформатізації світового гос
подарства випливають з наступних визначень:
— інформатизація — сукупність взаємопов'язаних
організаційних, правових, політичних, соціальноеконо
мічних, науковотехнічних, виробничих процесів, що
спрямовані на створення умов для задоволення інфор
маційних потреб громадян та суспільства на основі ство
рення, розвитку і використання інформаційних систем,
мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які по
будовані на основі застосування сучасної обчислюваль
ної та комунікаційної техніки;
— засоби інформатизації — електронні обчислювальні
машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше за
безпечення, інформаційні системи або їх окремі елемен
ти, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використо
вуються для реалізації інформаційних технологій;
— інформаційна технологія — цілеспрямована
організована сукупність інформаційних процесів з ви
користанням засобів обчислювальної техніки, що забез
печують високу швидкість обробки даних, швидкий по
шук інформації, розосередження даних, доступ до дже
рел інформації незалежно від місця їх розташування [1].
Таким чином, пріорітетні напрями інформатізації
світового господарства — це удосконалення, розвиток
складових наведених вище процесів, засобів інформати
зації й інформаційних технологій, а також їх інтеграція.
Важливим є динаміка глобального економічного розвит
ку у контексті інформатизації світового господарства.
Інформатизація глобального економічного розвит
ку безпосередньо пов'язана з трансформацією процесів
в інформаційній економіці, або економіці знань. У ро
ботах досліджувалися теоретикометодологічні засади
становлення інформаційної економіки, а саме концеп
туальна архітектура інформаційної економіки, модель
багатовекторного простору економіки знань, концеп
туальна схема моделі виробництва кодифікованого,
неявного, кодифікованого знання з неявним компонен
том, на основі яких формується комплексний конструкт
ландшафту трансферу знання як узагальненої схеми
формування базисних передумов становлення інформа
ційної економіки знань. Вченими досить грунтовнодос
ліджено теоретичні засади інформаційної економіки, а
саме трактування поняття "інформаційна економіка" як
у загальному вигляді (особливий режим ациклічного
неіфляційного зростання, а також система виробницт
ва і розповсюдження інновацій, забезпечення науково
технологічного прогресу через синергетичне об'єднан
ня її компонентів: інформаційного, мережевого і когні
тивного), так і у широкому (інформаційний тип макро
економічного розвитку, за якого довгострокове зрос
тання не порушується інфляцією і не переривається ре
цесією) і вузькому (сфера виробництва і розповсюджен
ня інформаційних технологій) розумінні; кількісні за
сади вимірювання інформаційної економіки, а саме
аналіз кількісних характеристик глобальної економіки
знань з використанням композитного індикатора
"індекс інформаційної економіки знань", який може
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розраховуватись як для окремої країни, так і для світу
в цілому, з використанням якого можна визначити гло
бальні тренди розвитку інформаційнокомунікаційних
технологій (абоненти мобільних мереж; користувачі
мережі Інтернет; абоненти стаціонарних телефонних
мереж; користувачі мобільного Інтернету; користувачі
дротового Інтернету).
Не протирічать цим висновкам дослідження Філі
пенка А.С. Він стверджує, що цивілізаційне (глобальне)
економічне знання почало формуватися на стані станов
лення світового ринку (кінець XV—XVI ст.), у процесі
розгортання першої промислової революції (XVIII ст.)
і поглиблення міжнародного поділу праці, визрівання
цілісної світогосподарської системи (кінець XIX ст.).
Нині головними системотворчими чинниками у світовій
економічній системі, які цементують її цілісність та
внутрішню єдність, є науковотехнологічна революція і
насамперед її інформаційноінтелектуальна домінанта;
інтернаціоналізація та глобалізація усієї господарської
діяльності; ринкові детермінанти й важелі, особливо
різноманітні фінансові інструменти. У цілому це зумов
лює появу небаченої суперсистеми фінансовоінформа
ційних зв'язків у масштабах планети. Головна особ
ливість сучасної економічної еволюції полягає у пере
ході від енергетичної до інформаційної складової, що
детермінує відповідні зміни у змісті й характері праці, в
її поділі та кооперації в національному й глобальному
масштабах. Отже, основне парадигмальне зрушення
міститься у площині інформаційноінтелектуальних
координат виробництва і праці та в їхній суспільноеко
номічній структурі [9, с. 347]. Також науковець стверд
жує, що розвиток сучасних глобалізаційних процесів
зумовив появу глобальних економічних мереж і, відпо
відно, глобальних вартісних ланцюгів (global value
chains).
На думку Голікова А.П., неможливо не враховува
ти взаємозалежність розвитку світогосподарських про
цесів та рівня інформатизації кожної країни у сучасних
умовах глобалізації. Як стверджує вчений, основою
могутності в доіндустріальну епоху були земля та
кількість залежних людей, в індустріальну — капітал і
джерела енергії, у постіндустріальну — знання, техно
логії та кваліфікація людей. Відповідно до цього, спо
чатку домінуючою галуззю економіки було сільське гос
подарство, потім — галузі добувної та обробної про
мисловості, сучасний світ характеризуються поряд з ви
соким рівнем розвитку сфери послуг та обробної про
мисловості, — прогресивними інформаційними проце
сами [4, с. 68].
У зв'язку з цим, як вважає Довгаль О.А., ще до по
чатку XXI ст. система міжнародних взаємозв'язків якіс
но видозмінилася. Склалися єдині економічні просто
ри, включаючи десятки держав. Співробітництво щодо
забезпечення міжнародної стабільності та безпеки, роз
в'язання проблем екології і багатьох інших стало умо
вою подальшого існування людства. Розвиток системи
радіо і телекомунікацій, Інтернету призвело до виник
нення єдиного, глобального інформаційного простору
[5, с. 82].
У своїх наукових працях Голікова А.П., Сідорова В.І.
та ін. відзначають, що сучасна глобалізація є продук
том епохи постмодерну, переходу від індустріальної до
постіндустріальної стадії економічного розвитку. Її
найголовнішими ознаками виступають: зростаюча взає
мозалежність національних економік різних країн,
цілісність і спільність світового господарства, посилен
ня відкритості внутрішніх ринків, поглиблення геогра
фічного розподілу праці. Головною особливістю глоба
лізації на сучасному етапі є інтернаціоналізація світо
вого господарства. Проста сукупність національних
економік поступово перетворююється в єдину систему
світового господарства. При цьому відбуваються фун
даментальні зміни щодо змісту і форм міжнародного
поділу праці: на перший план виходять все більш складні,
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наукомісткі та високотехнологічні виробництва; міжна
родна торгівля від готових виробів переорієнтується на
напівфабрикати, деталі та технологічні операції; обмін
матеріальними продуктами поступово доповнюється і
замінюється торгівлею послугами, інформацією та інши
ми "нематеріальними продуктами"; розвиваються
міжнародні консалтингові послуги, інжиніринг та ін.
процеси, пов'язані з інформатизацією сусупільства [4,
с. 46; 9, с. 78].
Щодо cучасного етапу розвитку міжнародних інтег
раційних процесів, то Бєліченко К.О. вважає, що вони
характеризуюься докорінною зміною базисних засад
інтеграційної взаємодії країн, серед яких провідне місце
займає інформатизація економічного розвитку [3].
Інформаційна економіка у вузькому розумінні — це
сфера виробництва і розповсюдження інформаційних
технологій; у широкому розумінні — інформаційний тип
макроекономічного розвитку, при якому довгостроко
ве зростання не порушується інфляцією і не перери
вається рецесією [2; 3]. Так чим вченим запропоновано
композитний індикатор "індекс нової економіки знань".
З його допомогою визначено глобальні тренди розвит
ку інформаційнокомунікаційних технологій, крім того
здійснено введення в науковий обіг поняття "інтегра
ційнотехнологічний кластер", під яким запропонова
но розуміти спільність інформаційної та технологічної
інфраструктури виробництва і поширення знання, ре
сурсних і капітальних баз, а також стандартів якості,
операцій і процедур суб'єктів, входження яких у струк
туру кластерів відбувається в момент їх включення в
технологічний ланцюг "виробництво — трансфер — спо
живання" знання за умов, коли різні канали комунікації
в соціальному і економічному контексті забезпечують
ефективний інтерсуб'єктний трансфер норм, практик і
компетенцій, а також координацію процесів навчання.
Таким чином, Бєліченко К.О. підкреслює, що інфор
маційна економіка — це особливий режим ациклічного
неінфляційного зростання, а також система виробниц
тва і розповсюдження інновацій, забезпечення науко
вотехнологічного прогресу через синергетичне об'єд
нання її компонентів: інформаційного, мережевого та
когнітивного. Вченим запропоновано узагальнена схе
ма формування базисних передумов становлення нової
економіки знань, яка базується на моделі багатовектор
ного простору інформаційної економіки знань, концеп
туальній моделі виробництва кодифікованого, неявно
го, кодифікованого знання з неявним компонентом та
виділенні ключових особливостей сучасних епістемоло
гічних спільнот [3].
Деякі дослідники вважають, що основними важеля
ми розвитку сучасного інформаційного простору є
Інтернеттехнології та високотехнологічний товарний
імпорт, а саме: розвиток реінжинірингових технологій,
заснованих на декомпозиції імпортованих високотех
нологічних товарів, стимулює формування власних
знанняємних галузей, вихід яких на глобальний ринок
знань сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
кластеру в інфрмаційній економіці [3—5; 10; 11].
Управлінські стратеги західних країн вважають, що
одним зі шляхів різкого підвищення рівня конкуренто
спроможності є вирішення завдання об'єднання в рам
ках господарських комплексів гнучкості та адаптивності
дрібносерійного виробництва з низькими витратами і
високою продуктивністю праці масового виробництва.
Технологічною складовою цього процесу є широка
автоматизація і комп'ютеризація всіх видів виробничо
управлінських операцій на базі підвищення кваліфікації
працівників і вдосконалення всього комплексу органі
заційноуправлінських структур. Компанії, прихильни
ки технології промислової ери, неминуче приречені на
структурне виродження. Розраховувати на успіх у
майбутньому може лише та компанія, яка зуміє "осід
лати мегатенденцію", "оволодіти технологіями "трьох
К", котрі невіддільні від суспільства інформатики. До
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них відносять комп'ютери, комунікація, контроль (уп
равління) — три елементи, що становлять серцевину
вищої технології [6]. Вчений розкриває значимість
"трьох К", порівнюючиїх з функціями людського орган
ізму. Комп'ютери — це люди, комунікації — нервова
система, контроль — органи руху. Так само, як взаємо
дія цих трьох систем організму дає змогу здійснювати
комплексну діяльність, технології "трьох К" забезпечу
ють компанії нормальну життєдіяльність у суспільстві
інформатики [8, с. 75].
Формування інформаційного профілю в системі
міжнародної спеціалізації є ключовим фактором роз
витку інноваційних процесів, що відбиває еволюційну та
циклічну природу інноваційнїскладової сучасногогло
бального економічного розвитку. Нові інформаційні
технології, революція в засобах комунікації, багато
сторонньо узгоджена лібералізація ринків товарів і по
слуг, що різко скорочує час і стискає простір економіч
ної діяльності, принципово змінюють світове господар
ство, зумовлюють прискорення економічної глобалі
зації. В результаті останньої, в свою чергу, зростає
ступінь відкритості, рівень взаємозалежності національ
них господарств. Причому ключовим провідником та
інструментом глобалізації лишається міжнародна тор
гівля, яка не тільки поширюється на нові предметні сфе
ри, але й опосередковує інші форми світогосподарсь
ких зв'язків та міжнародного співробітництва — рух
капіталів, технічну співпрацю, диверсифіковані форми
сучасної виробничої кооперації.
Процес глобалізації надає можливість нового вимі
ру світовому господарству й зумовлює його нові
кількісні та якісні характеристики, серед яких однією з
найбільш важливих є традиційна інтернаціоналізація
капіталів, яка доповнюється інтернаціоналізацією нау
кових досліджень. За останні десятиліття інтернаціона
лізація досліджень і розробок стала невід'ємною час
тиною економічної глобалізації. Найбільшого поширен
ня міжнародне співробітництво в галузі досліджень і
розробок отримало в інформаційних технологій, хіміч
ної та фармакологічній галузях. Одним з найперспек
тивніших факторів економічного розвитку є інновації
та інформаційні технології, зокрема новітні форми
організації бізнесу за допомогою використання гло
бальної електронної системи [5, с. 85].
На тепер промисловість низки країн світу вступає в
інформаційну стадію розвитку. Її характерними риса
ми є: висока наукоємність виробництва, пріоритет якості
над кількістю, безперервність характеру структурних
змін виробництва, широке впровадження "ноу хау".
Засоби зв'язку, які продукують і передають інформа
цію відносяться до сфери матеріального виробництва.
Інформація, витрати на її продукування, трансформа
цію і передачу входять складовою частиною в кінцеву
продукцію будьякого виробництва. У класичному ро
зумінні зв'язок являє собою систему інформаційної ко
мунікації у вигляді сукупності спеціальних організа
ційнотехнічних і інженерних пристроїв по зберіганню,
перетворенню і передачі інформації на відстані. У су
часну епоху — епоху переходу людства до інформацій
ної стадії розвитку, зв'язок і засоби її здійснення пере
живають бум свого зростання. Під впливом науково
технічного прогресу відбуваються істотні зміни в
світовій системі зв'язку. Широко впроваджується елек
тронна техніка, канали супутникового зв'язку, волокон
нооптичні кабелі, цифрові технології. Велику попу
лярність придбала система комп'ютерного зв'язку че
рез Інтернет. Її мережа нині охопила практично всю те
риторію планети. Великі можливості ця система має в
області міжнародної комерційної діяльності. Центри
інформаційного обслуговування, як правило, створені
й успішно функціонують в економічно розвинених краї
нах. Вони покликані стежити за всіма змінами в зако
нодавстві, нормативних актах, наявністю інструктивних
і методичних матеріалів, товарноматеріальних ціннос
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тях, за кон'юктурою ринку, кредитнобанківською сфе
рою, станом цінних паперів, суб'єктами підприємниць
кої діяльності [4, с. 57].
У період науковотехнічної революції відбувається
"інформаційний вибух", коли обсяг наукових знань та
кількість джерел інформації зростають швидкими тем
пами. Процес переходу до машинної обробки інфор
мації. а саме автоматизація охопила не тільки вироб
ництво, а й сферу розумової праці (науку, освіту, фінан
си) та сферу послуг. Вона полягає у створенні автома
тизованих систем управління, які збирають і опрацьо
вують величезну кількість інформації, інформаційних
банків даних, загальнодержавних інформаційних сис
тем. Таким чином, в епоху науковотехнічної революції
виник новий ресурс світового господарства — інфор
маційний. Основу інформаційних ресурсів становлять
результати науководослідної конструкторської роз
робки, які дають змогу створювати наукомісткі виро
би, використовувати нові технічні й наукові винаходи.
Як особливу частину виділяють інформацію, доступну
для автоматизованого пошуку, зберігання та обробки
(програми, бази даних, бази знань, документи тощо) та
для широкого використання (мережа Інтернет). Пере
творення інформації в економічний ресурс привело до
інформатизації суспільства, що створило умови для
формування нової моделі розвитку економіки, станов
лення постіндустріального суспільства. В умовах інфор
маційної революції першою та необхідною умовою існу
вання інформаційних ресурсів є їх постійне розширен
ня та оновлення. Найменша затримка країни в нагро
мадженні та оновленні інформації веде до її відставан
ня, втрати позицій на світовому ринку [3].
Отже, інформатизація не тільки виступає універ
сальним елементом технологічного прогресу, а й набу
ває рис інформаційноінноваційної компоненти у фор
муванні стратегій міжнародної конкурентоспромож
ності. В цьому контексті державна стратегія глобаль
ного інноваційного розвитку в умовах сучасних міжна
родних економічних відносин та глобальної конкуренції
повинна базуватися на концепції розвитку інформати
зації, яка є її концептуальною основою.
Метою інформатизації є найбільш повне задоволен
ня інформаційних потреб в усіх сферах діяльності,
підвищення ефективності суспільного виробництва,
сприяння стабілізації суспільнополітичних відносин у
державах на основі впровадження засобів інформацій
нотелекомунікаційної інфраструктури, комп'ютери
зації і сегменту мережі Інтернет [10].
Глобальні інформаційнокомунікаційні мережі
сприяють координуванню виробництв у світовому гос
подарстві таким чином, що міжнародні підприємства, які
знаходяться в різних частинах світу, виробляють один і
той самий кінцевий продукт. Розвиток інформатизації
у глобальному економічному просторі сприяє відкрит
тю нових ринків для міжнародних торгівельних під
приємств, міжнародних транснаціональних корпорацій,
та інших організацій, які не лише здійснюють експорт,
а й створюють виробничі потужності для місцевих ви
робників. Загальною передумовою розвитку інформа
тизації в умовах глобалізації світогосподарських про
цесів на рівні окремих компаній є використання сучас
них інформаційних і комунікаційних технологій, що ак
тивізує обмін ідеями та інформацією між різними краї
нами, розширює знання споживачів про іноземні това
ри, істотно зменшує вартість інформаційних послуг
тощо.
ВИСНОВОК
Під час дослідження сучасного стану інформати
зації світогосподарського розвитку треба визнати не
заперечний факт, що інформаційна складова глобалі
зації пов'язана насамперед із джерелами, факторами та
формами інформатизації. Таким чином, при дослі
дженні питання інформатизації глобального економіч
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ного розвитку необхідно враховувати інформаційні тех
нології, інвестиції, робочу силу, інтелектуальні та
фінансові ресурси, менеджмент і маркетинг тощо. Од
нією з форм прояву глобалізаційних процесів є підви
щення ролі інформаційних і комунікаційних технологій
в економічному розвитку. Провівши аналіз сучасного
стану питань пов'язаних з інформатизацією глобально
го економічного розвитку, можливо дійти висновку, що
рівень інфрматизації стає одним з головних факторів
розвитку країни у сучасних умовах розвитку світогос
подарських процесів. Тому це питання потребує визна
чення теоретикометодологічних засад та практичної
реалізації. Узагальнено визначення поняття інформа
тизації у аспекті глобального економічного розвитку,
яке є відмінним від існуючих з урахуванням взаємодії з
існуючими світогосподарськими процесами. Запропоно
вано розуміти інформатизацію в умовах глобалізації
економіки як один із основних процесів зі світогоспо
дарських, яких формує інформаційне середовище та є
інформаційною базою для розвитку інтераційних про
цесів, міжнародних економічних відномин тощо. Але де
талізація цього процесу неможлива без його досліджен
ня інформатизація як концептуальної основи глобаль
ного інноваційного розвитку.
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У статті визначається сутність організаційної складової організаційноJекономічного механізму пубJ
лічного регіонального управління житловоJкомунальним господарством. Пропонується модель органіJ
заційної складової організаційноJекономічного механізму публічного регіонального управління житлоJ
воJкомунальним господарством.
The article defines the essence of the organizational component of the organizational and economic
mechanism of public regional management of housing and communal services. The model of the organizational
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сліджено в працях вчених та практиків. Вагомий внесок
у розробку цієї проблеми зробили Т. Качала [1], Р. При
муш [2].
У науковій літературі терміни "механізм управлін
ня", "механізми публічного управління" є широко вжи
ваним, але зміст і структуру різні науковці і практики
трактують порізному. Концептуальні засади висвітле
но в працях В. Авер'янова [3; 4], В. Бакуменка [5; 6], О.
Оболенського [7—10], В. Рубцова [11], Ю. Сурміна [12].
Питання загальних засад механізмів публічного управ
ління опрацьовано на досить високому рівні, то питан
ня щодо механізмів регіонального управління житло
вокомунальним господарством є малодослідженим,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, майже не дослідженим.
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
Раніше не були досліджені механізми публічного
управління в ЖКГ, їх складові, моделі, а саме: організа
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ційного механізму, економічного механізму, правово
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
го, інформаційного, а також організаційноекономічний
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
механізм регіонального галузевого управління (органі
Важливі підходи та напрямки дослідження процесу заційноекономічна складова механізму).
удосконалення державного управління містяться в пра
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
цях В. Денисова, В. Кременя, В. Литвина, С. Пирожко
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
ва, Г. Ситника. Необхідно також на цю тематику виді
Поряд з цим потребують осмислення теоретичні і
лити праці В. Богдановича, В. Бодрова, О. Валевського,
І. Грицяка.
практичні аспекти публічного управління житловоко
Прикладні та методологічні аспекти подолання не мунальним господарством, формування механізмів ре
гативних тенденцій у житловокомунальній сфері до гіонального публічного управління житловокомуналь

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Одним з найважливіших завдань цивілізаційного
розвитку суспільства є забезпечення та підвищення
рівня публічного управління галузями народного гос
подарства. Житловокомунальне господарство (ЖКГ) —
це багатогалузевий виробничотехнологічний комплекс
і одна з основних галузей національної економіки. Жит
ловокомунальне господарство в України знаходиться
у кризовому стані, гальмуються позитивні зміни у ста
новленні ринкових засад господарювання.

126

Економiка та держава № 4/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ним господарством у кон
тексті проведення економіч Актуалізація
Усвідомлення
них та соціальнополітичних проблеми/
Легітимізація
Формування
протиріччя/
реформ у країні.
публічної
публічної
проблеми
інтересу/
Сутністю модернізації протиріччя в
регіональної
регіональної
суб’єктами
публічного управління на ЖКГ на
політики в
політики в
громадянськог
регіональному та місцевому регіональному
ЖКГ
ЖКГ
о суспільства
рівнях в управлінні житло рівні
В ЖКГ
вокомунальним господар
ством є підвищення якості
надання послуг і, як резуль
тат, сприяння підвищенню
рівня життя населення.
Публічний аудит
Воно спрямоване на досяг
Формування
публічного
нення визначених завдань з
Моніторинг і
на основі
управління
умовою ефективного вико
Реалізація
контроль за
публічної
суб’єктами
ристання природних, фінан
державної
реалізацію
регіональної
публічного
сових і трудових ресурсів,
політики в
державної
політики в
управління
соціальної інфраструктури,
ЖКГ
політики в
ЖКГ
та
реалі зацію розроб лених
(програм/
ЖКГ
державної
громадянського
проектів. Це також особли
(програми/
проектів)
політики
суспільства
вий вид діяльності з управл
(програми/
проекти
ЖКГ
іння соціальноекономічни
проекти)
ми процесами, що характе
ризується певною єдністю
економічного життя і спіль
Рис. 1. Модель процесів публічного регіонального управління в ЖКГ
ністю умов відтворювальної
діяльності і інтересів населення.
Процес публічного регіонального управління в ЖКГ
Для забезпечення результативного та ефективного може бути побудований на основі узагальненої моделі
управління на рівні регіону доцільно визначити органі процесів публічного управління, а саме:
заційноекономічний механізм регіонального публічно
"актуалізація інтересу та/або проблеми, виникнен
го управління житловокомунальним господарством.
ня протиріччя та/або проблеми — усвідомлення проти
річчя та/або проблеми суб'єктом громадянського су
МЕТА СТАТТІ
спільства — формування публічної політики — легіти
Мета статті полягає у визначені сутності організа мізація публічної політики — формування на її основі
ційної складової організаційноекономічного механіз державної політики (програми/проекту) — реалізація
му регіонального публічного управління житловоко державної політики (програми/проекту) — моніторинг
мунальним господарством та сформувати відповідну мо і контроль за реалізацією державної політики (програ
дель.
ми/проекту) — публічний аудит публічного управління
суб'єктами публічної сфери та громадянського суспіль
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ства" [8].
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
Тоді модель процесів публічного регіонального
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
управління в ЖКГ представляє собою сукупність 8и
На сучасному етапі розвитку України вкрай необ основних етапів, представлених на рисунку 1.
хідним є проведення ефективної публічної політики
Використовуючи основні ознаки поняття публічно
щодо управління житловокомунальним господарством, го управління, для сфери ЖКГ можна запропонувати
у першу чергу, саме системи публічного управління жит таке визначення, а саме: публічне управління у житло
ловокомунальним господарством України, спрямова вокомунальному господарстві — діяльність суб'єктів і
ної на підвищення якості надання населенню житлово об'єктів управління — органів публічної влади, зацікав
комунальних послуг.
лених громадських і професійних, у тому числі й регіо
На процес її формування та розвитку, безумовно, нальних і місцевих об'єднань і фізичних осіб, а також
впливають як внутрішні (кризовий стан економіки, не матеріальних придатків (підприємств, установ і органі
стабільність соціальнополітичної системи держави), зації різних форм власності) — спрямована на забезпе
так і зовнішні (геополітичне середовище, глобалізаційні чення результативного та ефективного функціонуван
процеси, посилення конкуренції тощо).
ня житловокомунального господарства на загально
Під публічним управлінням можна розуміти діяль державному, регіональному та місцевому рівнях.
ність суб'єктів громадянського суспільства, засновану
Суб'єктами публічного регіонального управління в
на засадах і принципах публічного впливу на суб'єкти і житловокомунальному господарстві є:
об'єкти управління з метою формування та реалізації
— територіальні громади та інші об'єднання грома
цілей розвитку територіальних громад (держави, регі дян;
ону та/або місцевої громади) та спрямовану на задово
— представницькі органи місцевого самоврядуван
лення їх потреб і підвищення рівня їх життя. З економ ня (сільська, селищна, міська рада та виконавчі органи
ічної точки зору це передбачає, в першу чергу, розви сільської, селищної, міської ради, районні та обласні
ток підприємницького середовища та стимулювання ради) через відповідні комісії, відповідні структурні
економічної активності.
підрозділи, відповідних посадових осіб місцевого само
Аналіз публікацій з теоретичних засад публічного врядування з питань ЖКГ та суб'єкти громадянського
управління [3 — 12] не містить визначення публічного суспільства;
управління у сфері житловокомунального господар
— органи виконавчої влади (Рада міністрів АР Крим,
ства як не державному, так і на регіональному рівнях, обласна державна адміністрація, районна державна
механізмів публічного управління житловокомуналь адміністрація) через відповідні комісії та підрозділи з
ною сферою на державному рівні, механізмів регіо питань житловокомунального господарства.
нального управління житловокомунальним господар
Суб'єкти публічного регіонального управління в
ством та інших необхідних складових сучасного по ЖКГ можна представити у вигляді схеми (рис. 2). Зок
нятійнокатегоріального апарату у цій сфері.
рема слід зазначити, що територіальні громади та інші
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жави", "державний меха
нізм".
Існує узагальнене визна
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ
чення, наведене О. Оболенсь
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ
ким, що "Механізм сучасної
держави — це просякнута
єдиними, законодавчо закрі
Обласна рада
Рада міністрів АР Крим
пленими принципами, засно
Недержавні утворення
вана на розподілі влади і на
(самоврядні
Районна рада
структури та їх органи)
явності необхідних матері
Сільська,
Обласна державна
альних придатків система
селищна,
міська
адміністрація
органів державної влади та
рада
місцевого самоврядування,
Споживачі ЖКГ послуг
яка здійснює завдання і
Виконавчі
Районна державна
(фізичні та
функції держави або забез
органи сільської,
адміністрація
юридичні особи)
печує їх здійснення [7]. В
селищної,
органи
самоорганізації
міської рад
свою чергу, Г. Одінцова вва
населення
громадські
жає, що "механізм управ
об'єднання та
ління — це засіб вирішення
організації
суперечностей явища чи про
будинкові, вуличні,
цесу, послідовна реалізація
комітети районів у містах,
комітети мікрорайонів
квартальні комітети
сільські, селищні
дій, які базуються на осново
положних принципах, цільо
вій орієнтації, функціо
Рис. 2. Суб'єкти публічного регіонального управління в сфері ЖКГ
нальній діяльності з викори
об'єднання громадян об'єднують споживачів житлово станням відповідних їй методів управління та спрямо
комунальних послуг (фізичні та юридичні особи), недер вані на досягнення мети" [13].
жавні утворення (самоврядні структури та їх органи),
Аналіз наукових публікацій з питання узагальнюю
громадські об'єднання, організації.
чого визначення поняття "механізм публічного управ
Об'єктом публічного регіонального управління в ління" [7—10] і визначення "механізм публічного управ
житловокомунальній сфері є житловокомунальне гос ління в сфері ЖКГ [7—10] дозволяє запропонувати: Ме
подарство, що представлене підприємствами різних ханізм публічного управління житловокомунальним
форм власності, що займаються: утриманням житлово господарством — сукупність зацікавлених суб'єктів пуб
го фонду; благоустроєм населених пунктів (озеленен лічного управління і об'єктів ЖКГ та його супутньої
ня, освітлення, утримання комунальних пляжів, притул інфраструктури, взаємодія і взаємовідношення яких ма
ки для безпритульних тварин, утримання доріг, утри ють характер взаємосприяння для задоволення потреб
мання кладовищ); сортуванням, вивозом, переробкою споживачів та надання якісних житловокомунальних
сміття; а також підприємства, що: утримують полігони послуг шляхом застосування цілеспрямованих органі
твердих побутових відходів; надають послуги з тепло заційних, економічних, правових, інформаційних ме
постачання, водопостачання та водовідведення. Також тодів, заходів, засобів, важелів, інструментів, стимулів
до об'єкту регіонального публічного управління жит впливу суб'єктів публічного управління ЖКГ на
ловокомунальним господарством слід віднести усі відповідні об'єкти.
зв'язки та процеси взаємодії між підприємствами та спо
Механізми публічного регіонального управління
живачами послуг в процесі їх надання та/або виготов житловокомунальним господарством представляє со
лення.
бою сукупність зацікавлених суб'єктів громадянсько
Суб'єкти та об'єкти публічного регіонального управ го суспільства і об'єктів ЖКГ регіонального рівня та
ління житловокомунальним господарством знаходять його супутньої інфраструктури, взаємодія і взаємові
ся під впливами зовнішнього та внутрішнього середо дношення яких мають характер взаємосприяння для
вищ.
задоволення потреб споживачів та надання якісних
Для регіонального рівня зовнішнім впливом у пер житловокомунальних послуг шляхом застосування
шу чергу є рішення, що приймаються Верховною Радою цілеспрямованих організаційних, економічних, право
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів вих, інформаційних методів, заходів, засобів, важелів,
України, центральними органами виконавчої влади, у інструментів, стимулів впливу суб'єктів публічного
тому числі профільним Міністерством регіонального управління на регіональному рівні ЖКГ на відповідні
розвитку, будівництва та житловокомунального госпо об'єкти.
дарства України та іншими.
З механізму публічного регіонального управління
Представниками впливу внутрішнього регіонально ЖКГ можна як основні виокремити організаційноеко
го середовища є: суб'єкти громадянського суспільства, номічний, правовий та інформаційний. Організаційно
які виражають інтереси споживачів послуг ЖКГ; під економічний механізм є одним з визначальних ме
приємства, які є постачальниками складових для виго ханізмів регіонального публічного управління ЖКГ.
товлення товару та/або надання послуг у житловоко
Під організаційноекономічним механізмом пуб
мунальній галузі (енергопостачальні компанії, газопо лічного регіонального управління житловокомуналь
стачальні, водопостачальні та інші компанії).
ним господарством слід розуміти систему організа
Аналіз літератури [3—12] стосовно поняття "ме ційних (структурних та процесних складових), еконо
ханізм публічного управління", "механізм державного мічних методів, заходів, форм, засобів, важелів, інстру
управління" показує, що базовим елементом цих тер ментів, стимулів на регіональному рівні в сфері жит
мінів є поняття самого механізму, які є різними за при ловокомунального господарства, за допомогою яких
значенням, конструкцією, а механізм управління є відбувається вплив суб'єктів управління на об'єкт та
складною управлінською категорією. Класифікація ме відбувається їх взаємодія в житловокомунальному
ханізмів державного управління включає поділ ме господарстві.
ханізмів за функціональним призначенням та за суб'єк
Організаційна складова моделі регіонального рівня
том управління.
конкретизує включає суб'єкти, а саме: представницькі
У вітчизняній науковій літературі існують різні трак органи місцевого самоврядування (сільська, селищна,
тування терміну "механізмів управління", "механізм дер міська рада та виконавчі органи сільської, селищної,
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Суб'єкти регіонального публічного управління в ЖКГ

міської ради, районні та обласні
ради) через відповідні комісії, Публічна
відповідні структурні підрозділи, політика
Обласна рада
Рада міністрів АР Крим
Обласна державна
відповідних посадових осіб
адміністрація
місцевого самоврядування з пи
тань ЖКГ та суб'єкти грома
Постійна комісія з питань
Управління з питань житловоМіністерство
житлово-комунального
дянського суспільства; органи
комунального господарства
регіонального розвитку
господарства облради
виконавчої влади (Рада міністрів
облдержадміністрацій
і ЖКГ АР Крим
АР Крим, обласна державна ад
Пропозиції суб'єктів регіонального публічного управління в ЖКГ
міністрація, районна державна
адміністрація) через відповідні
Районні державні адміністрації.
Районна рада. Постійна
комісії та підрозділи з питань
Структурні підрозділи РДА з
комісія з питань житловожитловокомунального госпо
питань ЖКГ
комунального господарства
дарства; підприємства в житло
вокомунальній галузі.
Таким чином, можна запро
Пропозиції суб'єктів регіонального публічного управління в ЖКГ
понувати модель організаційної
складової організаційноеконо
Виконачі органи сільських, селищних,
Сільська, селищна, міська рада.
мічного механізму публічного
міських рад. Управління житловоПостійна комісія з питань житловорегіонального управління жит
комунального господарства
комунального господарства
ловокомунальним господар
ством (далі — Модель організа
Пропозиції суб'єктів регіонального публічного управління в ЖКГ
ційної складової), яка представ
лена на рисунку 3. Вона демон
Підприємства- виробники,
Підприємства з надання послуг
струє, як відбувається форму
підприємства-виконавці
з утримання будинків і споруд та
вання публічної політики на рег
житлово-комунальних послуг
прибудинкових територій, ОСББ
іональному рівні влади та її пе
рехід у державну політику через
програмні документи на всіх
рівнях влади. Складовими цієї
Пропозиції
моделі є, насамперед, суб'єкти
Суб'єкти
регіонального
публічного управління в ЖКГ
(суб'єкти публічного регіональ
ного управління в ЖКГ) та взає
мовідносини між ними в ході
легалізація у державну політику через програмні документи
Формування
формування цілей публічної пол
публічної політики
ітики для формування публічної
політики в житловокомуналь
ному господарстві для переходу
формування цілей публічної політики
у державну політику в галузі че
взаємовідносини
формування публічної політики та її перехід у державну політику
рез програмні документи на
через програмні документи на різних рівнях влади
різних рівнях влади.
Організація роботи пред
ставлена у вигляді зв'язків, які Рис. 3. Модель організаційної складової організаційноOекономічного механізму
публічного регіонального управління в ЖКГ
направлені на взаємодію, взаємо
сприяння з досягнення цілей по формуванню програм, всіх інших знаходяться в зв'язку із мешканцями, насе
проектів, планів та політик у галузі.
ленням, отримувачами послуг та суб'єктами громадянсь
Регіональний рівень влади в ЖКГ представлений кого суспільства.
обласним рівнем, рівень районний, міський або
Пропозиції суб'єктів публічного регіонального управ
сільській чи селищний рівень. Модель організаційної ління потрапляють до цих органів влади в процесі взає
складової розкриває яким чином формуються цілі пуб модії між ними у вирішені проблемних питань у житло
лічної політики в житловокомунальному господарстві вокомунальній галузі.
на регіональному рівні та взагалі по країні під впливом
Показниками Моделі організаційної складової
органів державної влади. Розкриємо обласний рівень будуть кількість наданих пропозицій суб'єктами в га
в Моделі організаційної складової: обласна рада (по лузі, кількість проведених заходів з питань ЖКГ (на
стійна комісія з питань житловокомунального госпо ради, круглі столи, конференції та інші форми),
дарства), обласна державна адміністрація (управління кількість нормативноправових актів прийнятих у га
з питань житловокомунального господарства), Рада лузі ЖКГ.
міністрів АР Крим (Міністерство регіонального розвит
ку і ЖКГ).
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Районний рівень у Моделі представлений районною
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
радою (постійна комісія з питань житловокомунально
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
го господарства), районною державною адміністрацією
Підсумувати результати дослідження можна так:
через структурні підрозділи з питань ЖКГ, які здійсню
1. Аналіз досліджень вітчизняних вчених стосовно
ють повноваження в сфері ЖКГ та опрацьовують про змістовного наповнення поняття "механізм публічного
позиції суб'єктів публічного управління в ЖКГ. Наступ управління" дав змогу визначити механізм публічного
ним рівнем у Моделі є органи місцевого самоврядуван управління в ЖКГ як складну систему сукупності заці
ня (Сільська, Селищна рада, Міська рада через постійні кавлених суб'єктів громадянського суспільства і об'єктів
комісії з питань житловокомунального господарства ЖКГ та його супутньої інфраструктури, взаємодія і
та виконавчі органи сільських. Селищних. Міських рад взаємовідношення яких мають характер взаємосприян
через управління житловокомунального господарства). ня для задоволення потреб споживачів та надання якіс
В Моделі також наявні підприємствовиробники, під них житловокомунальних послуг.
приємствавиконавці житловокомунальних послуг та
2. На основі проведеного аналізу визначено струк
підприємства з надання послуг з утримання будинків і туру механізму публічного управління в ЖКГ, не
споруд та прибудинкових територій, ОСББ, які ближче від'ємними компонентами якого є: цілеспрямовані
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організаційні, економічні, правові, інформаційні мето
ди, заходи, засоби, важелі, інструменти, стимули впли
ву суб'єктів публічного управління ЖКГ на відповідні
об'єкти.
3. Запропонована модель організаційної складової
організаційноекономічного механізму публічного ре
гіонального управління житловокомунальним госпо
дарством. Складовими цієї моделі є насамперед інтере
си та потреби суспільства, суб'єкти публічного регіо
нального управління, зв'язки між ними в процесі фор
мування публічної політики.
У перспективі планується продовжити досліджен
ня економічної складової організаційноекономічного
механізму публічного регіонального управління в
житловокомунальному господарстві та розроблення
моделі правового механізму публічного регіонального
управління в житловокомунальному господарстві Ук
раїни.
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SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AND FINANCIAL MECHANISM OF ITS REALIZATION:
THEORETICAL AND CONCEPTUAL SECTION

У статті розглянуто зміст соціального захисту населення та роль держави у його забезпеченні. ЗапроJ
поновано концептуальну модель системи соціального захисту населення, в основу якої покладено конJ
цепцію соціогуманітарної держави та політику економічного лібералізму. Досліджено фінансовий меJ
ханізм реалізації соціального захисту населення шляхом виділення в ньому: джерел, форм, методів та
напрямів фінансування.
The content of social protection of the population and the role of the state in its maintenance are considered
in the article. The conceptual model of the system of social protection of the population is proposed based on the
concept of a socioJhumanitarian state and a policy of economic liberalism. The financial mechanism of realization
of social protection of the population by means of allocation in it: sources, forms, methods and directions of
financing is investigated.

Ключові слова: соціальний захист населення, фінансовий механізм реалізації соціального захисту, соці
альна держава, система соціального захисту.
Key words: social protection of the population, financial mechanism of realization of social protection, social
state, social security system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед об'єктивних закономірностей розвитку сучас
ної світової цивілізації є зростання уваги до проблем
людини, захисту і реалізації її прав та свобод. Прева
лювання інтересів окремого індивіда над інтересами дер
жави, орієнтація діяльності органів влади на усебічне
задоволення потреб суспільства й підвищення добробу
ту кожного його члена зараховують до головних тен
денцій суспільного розвитку. У цьому аспекті на пер
ший план висувається питання побудови ефективної си
стеми соціального захисту населення задля фінансової
підтримки окремих категорій громадян та забезпечен
ня належного рівня життя населення в світлі концепції
соціогуманітарної держави.
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У період реформування системи соціального захис
ту населення, котра відповідає ринковим засадам гос
подарювання в Україні, виникає необхідність поглибле
ного дослідження теоретикоконцептуальних засад
соціального захисту та фінансового механізму його реа
лізації в умовах формування сталого економічного
розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питань соціального захисту населен
ня та фінансового механізму його реалізації висвітлено
у наукових працях таких вітчизняних вченихеко
номісті в, як: В. Базилевич, О. Длуго по льський,
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Рис. 1. Концептуальна модель системи соціального захисту населення
Джерело: розроблено автором самостійно.

М. Карлін, О. Кириленко, Л. Клівіденко, Г. Лопушняк,
О. Макарова, А. Мельник, К. Павлюк, О. Сергієнко,
А. Сидорчук, В. Скуратівський, В. Тропіна, С. Юрій та
інші.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наукове обгрунтування теоретичних
аспектів соціального захисту населення та формування
його концептуальної моделі; дослідження фінансового
механізму реалізації соціального захисту та виокрем
лення його складових.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Торкаючись питання трактування соціального захи
сту населення та ролі держави у його забезпеченні пред
ставниками вітчизняної економічної науки, можемо
констатувати, що попри певну варіативність підходів,
більшість вчених доволі однозначно визначають це яви
ще як сукупність заходів, реалізовуваних державою
для забезпечення добробуту населення. До прикладу,
В. Базилевич, Л. Баластрик [1, с. 45], А. Мельник [6, c.
137], В. Тропіна [12, с. 20], О. Палій, В. Скуратівський
[10, с. 187] визначають соціальний захист як комплекс
заходів, методів, норм правового, соціальноекономіч
ного й організаційного характеру, спрямованих на за
безпечення добробуту кожного члена суспільства в кон
кретних соціальноекономічних умовах. У цілому поді
ляючи наведений підхід до трактування соціального за
хисту, все ж вважаємо його надміру широким, більш
прийнятним для змістовного окреслення поняття соці
альна політика. Більш того, у запропонованих науковця
ми дефініціях соціального захисту використані словесні
конструкції, які можуть мати багатозначний зміст і по
требують додаткового тлумачення. Поперше, потребує
уточнення теза щодо змісту понять "гідне життя" (Г. Ло
пушняк) [4, с. 6], "гідне матеріальне становище" (А. Мель
ник, О. Длугопольський) [6, с. 201], оскільки стандарт
життя у кожній державі формується під впливом ціло
го комплексу чинників та може суттєво диференціюва
тися. Подруге, надміру "розмитим" є формулювання
середовища реалізації соціального захисту населення,
яке позначене дефініцією "конкретні соціальноеко
номічні умови" (В. Скуратівський, О. Палій) [10, с. 185].
Низка науковців визначають соціальний захист
як поняття фінансової науки. Так, на думку К. Пав
люк, він є системою перерозподільчих відносин, у
процесі яких утворюються й використовуються фон
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ди фінансових ресурсів для матеріального забезпе
чення й обслуговування окремих категорій і груп на
селення [7, с. 27]. В. Скуратівський і О. Палій визна
чають соціальний захист як механізм перерозподілу
суспільного багатства на користь людей, які тимча
сово чи постійно потребують особливої підтримки з
боку суспільства: від багатих до бідних, від здоро
вих до хворих, від молодих до літніх [10, с. 190]. Вва
жаємо, що наведені дефініції містять методологічну
помилку, адже перерозподільчий характер мають
лише відносини з соціального страхування, тоді як
соціальне забезпечення, що є складовою соціально
го захисту, доцільно характеризувати як сукупність
розподільчих відносин. Очевидно, не можливо чітко
вказати, за рахунок яких саме платників податків
було сформовано ту частину державного чи місце
вих бюджетів, яка спрямована на виконання програм
та заходів соціального захисту населення. Окрім
цього, дефініції соціального захисту К. Павлюк, В.
Скуратівського та О. Палій не розкривають умов ак
тивізації важелів соціального захисту (реалізація
соціальних ризиків, що призвела до зниження доб
робуту), а також кінцевої мети їхнього застосуван
ня (мінімізація негативних наслідків реалізації со
ціальних ризиків та повернення добробуту індивіда
до суспільно прийнятних параметрів).
Соціальний захист як соціальноекономічне по
няття характеризують у своїх працях М. Карлін [2,
с. 72], В. Базилевич та Л. Баластрик [1, с. 278]. На
думку М. Карліна, соціальний захист є складовою
соціальних гарантій населенню, забезпечуваних
державою відповідно до пріоритетів соціальної по
літики. Такий підхід, на наш погляд, вказує на місце
соціального захисту в системі соціальних категорій,
однак практично не розкриває його змісту. На
томість, В. Базилевич та Л. Баластрик вбачають у
соціальному захисті комплекс законодавчо закріп
лених соціальних норм, гарантованих державою як
окремим верствам населення, так і всім членам сус
пільства.
Найбільш повним розкриттям сутності, на наш по
гляд, характеризується дефініція соціального захисту,
запропонована Л. Клівіденко [3, с. 6]. Вона не лише ха
рактеризує його зміст, що полягає у наданні правової,
фінансової та матеріальної допомоги, але й вказує на
об'єкт цього захисту (вразливі верстви населення та, в
певному аспекті, економічно активна частина суспіль

Економiка та держава № 4/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Джерела
фінансування

Власні кошти
домогосподарств

Кошти установ
недержавного
страхування

Форми та
інструменти
фінансування

Кошти державного і
місцевих бюджетів

Кошти фондів
загальнообов’язкового державного
соціального
страхування

Внутрішнє
фінансування
Бюджетне фінансування

Кредитні
кошти

Кошти
громадських
об’єднань,
церковних
громад

Зовнішнє
фінансування
Соціальне страхування

Кошти
підприємств,
організацій,
установ усіх
форм власності

Кредитування

Інше зовнішнє фінансування

Інструменти фінансування (видатки, субсидії, субвенції, допомоги та ін.)

Напрями
фінансування

Соціальний захист економічно
активного населення

Соціальний захист
непрацездатних осіб

Універсальні заходи
соціального захисту

Рис. 2. СтруктурноOлогічна схема фінансового механізму реалізації соціального захисту населення
Джерело: складено автором самостійно.

ства) й умови застосування (негативний вплив ринко
вих процесів).
На наш погляд, при формулюванні дефініції соц
іального захисту слід враховувати два ключових ас
пекти: поперше, він є сукупністю заходів, які реалі
зує держава стосовно осіб, які потрапили під дію соц
іальних ризиків, що призвели до втрати доходу чи
інших депривацій; подруге, головною метою соціаль
ного захисту є нейтралізація негативних наслідків
реалізації соціальних ризиків для добробуту індивіда
та повернення його (добробуту) до стандартів, прий
нятних у відповідному суспільстві. На нашу думку, в
соціальноорієнтованій державі соціальний захист на
селення повинен бути зорієнтований не тільки на ма
теріальне забезпечення й обслуговування окремих
категорій і груп населення, а й на підтримку та забез
печення гідного матеріального і соціального станови
ща усіх громадян.
Система соціального захисту населення повинна
будуватися так, щоб:
— підтримувати належний рівень життя для нуж
денних громадян;
— запобігати бідності населення;
— створювати умови для підтримки економічно
активного населення.
Соціальний захист населення є дієвим у тому разі,
коли забезпечується матеріальний добробут, еконо
мічна самостійність, самореалізація і певний соціальний
статус індивіда, його фізичне й духовне благополуччя
та душевний комфорт, і це стосується не тільки соціаль
но незахищених верств, але і працездатного населення
[8].
Побудова вітчизняної моделі соціального захи
сту вимагає комплексного підходу, що передбачати
ме урахування чинників внутрішнього і зовнішнього
характеру, формування відповідного правового,
організаційного та фінансового базису. Очевидно,
що в основу цієї моделі має бути покладена певна
наукова концепція, що виступатиме теоретичним
підгрунтям для розробки відповідної економічним та

www.economy.in.ua

соціальним реаліям стратегії і тактики соціального
захисту.
На наше переконання, в основу розробки стратегії
й тактичних пріоритетів політики соціального захис
ту має бути покладений безпековий принцип. Тобто
їх вихідним етапом має стати грунтовне оцінювання
найбільш небезпечних соціальних ризиків, що при їх
ігноруванні здатні трансформуватись у загрози
суспільній стабільності — явища та процеси, існуван
ня яких веде до виникнення соціальних деформацій,
ущемлення життєво важливих прав, свобод та інте
ресів людини та, в кінцевому рахунку, провокує на
ростання соціальних конфліктів і загрожує основам
національної безпеки (рис. 1).
Іншим важливим аспектом розбудови вітчизня
ної моделі соціального захисту населення має ста
ти оптимізація розподілу сфер відповідальності у
тріумвіраті "людина — бізнес — держава" з ураху
ванням економічних, історичних та ментальних
особливостей вітчизняного суспільства. Зрозуміло,
що в умовах слабкого розвитку економіки та пер
манентного повторення кризових явищ економічних
криз розширення масштабів соціальних зобов'язань
держави є не можливим. З одного боку, успадкова
на з радянських часів система соціального захисту
в сучасних умовах не відповідає економічним мож
ливостям держави та має значною мірою деклара
тивний характер, адже виконання усіх закріплених
у законодавстві соціальних зобов'язань вимагає
кількаразового збільшення обсягу фінансових ре
сурсів, акумульованих у централізованих фондах
держави.
З іншого боку, радикальне звуження соціальних зо
бов'язань держави означатиме фактичну відмову від
статусу "соціальної держави" та може спровокувати
наростання у суспільстві протестних настроїв. Поряд з
цим, перекладання соціальних зобов'язань на бізнес в
умовах високого рівня фіскального тиску, відсутності
сприятливих умов для ведення господарської діяльності
здатне спровокувати подальшу тінізацію вітчизняної
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економіки та унеможливити відновлення її зростання в
майбутньому.
Враховуючи це, в основу побудови вітчизняної
моделі соціального захисту має бути покладена кон
цепція соціогуманітарної держави і політики еконо
мічного лібералізму, що пропагують формування
умов для гармонійного усебічного розвитку людини
за превалювання ринкових механізмів регулювання
соціальноекономічних процесів. Своє практичне
втілення вона має отримати у перегляді соціальних
зоб о в'язань держави та ї хнь ому приведенні у
відповідність до економічних можливостей системи
державних фінансів.
Досягнення стратегічних і тактичних пріоритетів
соціального захисту населення не можливе без розбу
дови відповідного механізму їхньої реалізації у розрізі
трьох складових: правової, організаційної та фінансо
вої підсистем. Правова підсистема механізму реалізації
соціального захисту населення має передбачати роз
робку і затвердження комплексу нормативноправо
вих актів, що формують юридичне підгрунтя для прий
няття практичних рішень, а саме: визначають коло осіб,
на яких поширюються заходи соціального захисту та
принципи його надання; врегульовують сфери відпов
ідальності самих індивідів, суб'єктів господарювання і
держави (в тому числі центральних органів влади,
місцевого самоврядування) у царині соціального захи
сту; закріплюють види та форми матеріальної, фінан
сової та інших видів допомоги, які надаються в рамках
реалізації заходів соціального захисту та ін. Органі
заційна підсистема механізму реалізації соціального
захисту має передбачати формування системи його
організаційного забезпечення, а саме: мережі органів
загальної та спеціальної компетенції у сфері соціаль
ного захисту населення, розподіл повноважень і відпо
відальності між органами управління соціальним захи
стом на різних рівнях адміністративнотериторіально
го устрою та ін.
Фінансовий механізм реалізації соціального захис
ту населення передбачає формування джерел фінансо
вих ресурсів, що направляються на виконання відповід
них програм і заходів, а також обгрунтований вибір ме
тодів, форм та важелів їх використання. У ринковій еко
номіці соціальний захист населення реалізується за до
помогою фінансових ресурсів усіх економічних агентів:
домашніх господарств, суб'єктів господарювання і дер
жави (рис. 2).
Не зважаючи на доволі диверсифіковану структу
ру джерел фінансування соціального захисту населен
ня, головну роль серед них все ж відіграють кошти, аку
мульовані у централізованих і децентралізованих фон
дах фінансових ресурсів держави. Кошти бюджетів усіх
рівнів є джерелом фінансування різноманітних про
грам соціального забезпечення як універсального (для
усіх громадян), так і категоріального (для окремих
цільових груп чи верств населення) характеру. Зокре
ма в Україні за рахунок коштів бюджету покривають
ся витрати на надання соціальних допомог малозабез
печеним сім'ям, дітям сиротам, сім'ям з дітьми, одино
ким матерям та іншим вразливим верствам населення;
фінансуються система категоріальних та універсаль
них пільг, житлових субсидій для частково покриття
витрат на утримання житла; реалізуються програми
соціального захисту молоді, інвалідів, непрацездатних
та інше. Впродовж останніх років важливим напрямом
використання коштів бюджету є покриття дефіциту
коштів системи пенсійного страхування, а також
фінансування пенсій, призначених за спеціальними за
конами, різного роду надбавок та підвищень до основ
ного розміру пенсії.
Поряд зі коштами бюджетів усіх рівнів, важливим
джерелом фінансування соціального захисту населен
ня виступають кошти соціального страхування, в пер
шу чергу Пенсійного фонду України. За рахунок коштів
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системи соціального страхування формується добробут
більшості громадян після завершення ними активної
трудової діяльності, а також у випадку реалізації соці
альних ризиків, що призвели до тимчасової чи постійної
втрати працездатності. Важливим напрямом викорис
тання коштів соціального страхування на випадок без
робіття є допомога у пошуку роботи, проведення пере
навчання безробітних, допомога у започаткуванні влас
ної справи. Однак у теперішній час система соціального
страхування в Україні не спроможна виконувати свого
головного завдання — належного соціального захисту
громадян при реалізації соціальних ризиків та забезпе
чення їх добробуту у відповідності із суспільно визна
ними стандартами. Причиною цього є катастрофічний
дефіцит фінансових ресурсів соціального страхування,
обумовлений високим рівнем тінізації економічної
діяльності та ухилення від сплати страхових внесків,
низькими показниками зайнятості. Внаслідок цього, з
року в рік система соціального страхування потребує
все більших обсягів трансфертів з державного бюдже
ту на збалансування доходів і видатків, внаслідок чого
страхові принципи її функціонування значною мірою
знівельовані.
Важливою складовою фінансової підсистеми ме
ханізму реалізації соціального захисту населення є
форми та інструменти його фінансування. У відпов
ідності із загальноприйнятим у фінансовій науці
підходом, фінансування соціального захисту насе
лення здійснюється у розрізі таких форм: внутрішнє,
зовнішнє фінансування та кредитування. В свою чер
гу, у складі зовнішнього фінансування можна виді
лити бюджетне фінансування, соціальне страхуван
ня та інше зовнішнє фінансування (фінансування за
рахунок коштів підприємств, установ і організацій
усіх форм власності, громадських об'єднань, церков
них громад та ін.).
Під внутрішнім фінансуванням соціального захис
ту доцільно розуміти фінансування за рахунок фінан
сових ресурсів членів самого домогосподарства. Мате
ріальною формою прояву такого фінансування є внут
рішньосімейні та внутрішньородинні трансферти в рам
ках одного чи кількох домогосподарств, члени яких по
єднані родинними зв'язками. Ця форма фінансування
соціального захисту населення є найменш регламенто
ваною з боку держави та найменш вивченою, оскільки
спеціальних статистичних досліджень щодо характеру
та структури трансфертів між членами домогосподарств
не проводиться.
Кредитування як форма фінансування соціально
го захисту населення в Україні отримало доволі вузь
ку сферу застосування. В сучасних умовах воно ви
користовується для допомоги у вирішенні житлово
го питання (кредитування придбання чи будівництва
житла) для окремих категорій населення: молодих
сімей, учасників АТО та ін. Варто зауважити, що кре
дитування будівництва чи придбання житла за раху
нок бюджетних коштів має суттєві відмінності від ко
мерційного кредитування, адже передбачає низку
пільгових умов: нижча за середньо ринкову процент
на ставка за кредитом; можливість часткового чи по
вного списання заборгованості зав кредитом та ін.
Застосування пільгових умов у цьому випадку цілком
обгрунтоване, адже використовуючи кредитування у
царині соціального захисту, держава переслідує мету
не комерційної вигоди, а виконання взятих на себе
соціальних зобов'язань перед окремими верствами
населення.
Найважливішою формою фінансування соціально
го захисту в Україні є бюджетне фінансування. Воно
виявляється у безпосередньому виділенні коштів з дер
жавного і місцевих бюджетів на реалізацію програм і
заходів, спрямованих на надання соціальної підтримки
у матеріальній, фінансовій та інших формах тим грома
дянам, які потрапили під негативну дію соціальних ри
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зиків з втратою ними частини доходу чи виникненням
інших депривацій.
В Україні однією із форм фінансування соціально
го захисту є соціальне страхування. Фінансові ресур
си, акумульовані системою соціального страхування,
є джерелом матеріального забезпечення громадян
після у випадку тимчасової чи стійкої втрати працез
датності, спрямовуються також на упередження втра
ти й відновлення працездатності економічно активно
го населення.
На думку А. Сидорчука, для соціального страху
вання притаманні ряд особливостей, що відрізняють
його з поміж інших форм фінансування соціального
захисту: поперше, "солідарність" у межах суспіль
ства (забезпечення безробітних за рахунок працю
ючих, непрацездатних — за рахунок працездатних);
подруге, поєднання кількох рівнів перерозпо
дільчих відносин (у межах життя людини, між людь
ми одного покоління, між різними поколіннями) [9,
с. 113]. На наш погляд, до цього переліку доцільно
долучити також інші ознаки: потретє, джерелом
коштів для фінансування соціального захисту в сис
темі соціального страхування є страхові внески; по
четверте, це умовно безповоротне та безвідплатне
виділення коштів, оскільки право на матеріальне за
безпечення за соціальним страхування отримують
лише ті громадяни, які сплачували страхові внески.
Натомість, у випадку бюджетного фінансування со
ціального захисту право на матеріальне забезпечен
ня чи соціальні послуги не залежить від того, чи спла
чувала особа податки, чи ні. Специфічною особливі
стю соціального страхування як форми фінансуван
ня соціального захисту є також те, що у ньому чітко
виявляється залежність між параметрами матеріаль
ного забезпечення та розмірами сплачених страхо
вих внесків [5, с. 223].
Розподіл форм фінансування соціального захисту
можна вважати доволі умовним. Наприклад, соціальне
страхування можна визначити і як розподілене у часі
внутрішнє фінансування соціального захисту, і як різно
вид зовнішнього фінансування (за рахунок коштів
підприємств, установ, організацій усіх форм власності).
З одного боку, фінансові ресурси системи соціального
страхування формуються переважно за рахунок спла
чених внесків, які можна розглядати як форму зароб
леного за результатами трудової діяльності, але недо
отриманого доходу працівника, що свідомо відчужуєть
ся на користь держави в обмін на її зобов'язання забез
печити добробут цього працівника у випадку часткової
чи повної втрати працездатності чи інших випадках, пе
редбачених законодавством. З іншого боку, оскільки з
2016 року платниками страхових внесків в Україні є
лише суб'єкти господарювання (за винятком добро
вільної участі у соціальному страхуванні), то соціальне
страхування з певною ймовірністю можна визначити як
різновид непрямого зовнішнього фінансування соціаль
ного захисту за кошт підприємств. Крім цього, оскіль
ки впродовж останніх років значна частина ресурсів си
стеми соціального страхування формується за рахунок
трансфертів з державного бюджету, то можна впевне
но стверджувати, що у цьому випадку має місце поєднан
ня двох різновидів зовнішнього фінансування соці
ального захисту, а саме бюджетного фінансування та
соціального страхування.
Важливою складовою фінансової підсистеми меха
нізму реалізації соціального захисту населення є напря
ми фінансування, які, на наш погляд, можна консоліду
вати за двома ознаками:
— за критерієм об'єкта захисту фінансування соці
ального захисту доцільно поділяти у розрізі непраце
здатних осіб та економічно активного населення, а та
кож виділяти універсальні заходи соціального захисту.
Такий підхід до розмежування дає можливість розме
жувати суспільні видатки на соціальний захист відпові
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дно до об'єктів захисту і характеру дії на них соціаль
них ризиків та, відповідно, вказати на оптимальні часові
параметри такого фінансування;
— за критерієм форми соціального захисту пропо
нуємо розрізняти фінансування соціальних виплат та
соціальних послуг. Такий підхід може бути використа
ний як додатковий до попередньо охарактеризованого,
що створить передумови для оптимізації структури сус
пільних витрат на соціальний захист у розрізі окремих
напрямів. До прикладу, у фінансуванні соціального за
хисту непрацездатних осіб об'єктивно переважають
видатки на надання соціальних трансфертів, тоді як у
фінансуванні соціального захисту економічно активного
населення увага має фокусуватися на наданні послуг,
спрямованих на допомогу людині самостійно подолати
наслідки реалізації соціального ризику й усунути мож
ливості його впливу в майбутньому.
До царини соціального захисту непрацездатних осіб,
на наш погляд, доцільно зараховувати заходи, спрямо
вані на надання різних форм підтримки для осіб зі
стійкою непрацездатністю (пенсіонерів, непрацюючих
інвалідів та дітейінвалідів, ветеранів війни та ін.), а та
кож осіб, які через вік не набули статусу працездатних
(малолітні дітисироти). У структурі фінансування соці
ального захисту цих верств населення об'єктивно пе
реважають соціальні виплати й інші трансферти реабі
літаційного характеру (враховуючи видатки бюджету на
покриття дефіциту коштів системи пенсійного страху
вання для виплату пенсій). Важливим напрямом фінан
сування соціального захисту непрацездатних осіб є
здійснення заходів, спрямованих на інтеграцію цих осіб
до активного суспільного життя (забезпечення інвалідів
засобами реабілітації, транспортом, санаторнокурор
тним лікуванням та ін.).
Фінансування соціального захисту економічно
активного населення має об'єднувати видатки на соц
іальні трансферти та соціальні послуги безробітним,
малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, молоді
та ін. Головним принципом соціального захисту пра
цездатних осіб, а отже, й його фінансування, має
бути його тимчасовий та мотиваційний характер.
Тобто превалювати у соціальному захисті працездат
ного населення мають соціальні програми, спрямо
вані не на відшкодування втраченого доходу (реабі
літаційні), а призначені вирішити саму проблему
низького рівня добробуту (причину бідності, безро
біття) й вивести індивіда з числа реципієнтів соціаль
ного захисту.
До числа універсальних заходів соціального захис
ту населення, які ми пропонуємо виділити в окремий
напрям фінансування, слід зараховувати такі форми
матеріальної, фінансової чи іншої підтримки громадян,
які актуальні для значної частини населення через на
явні соціальноекономічні обставини. До цього напря
му фінансування соціально захисту передусім належать
житлові субсидії, якими в сучасний період охоплено
практично 3/4 населення країни. Також вкрай важли
вим напрямом спрямування коштів на соціальний захист
населення з 2014 року залишається допомога тимчасо
во переміщеним особам, що в майбутньому має перед
бачати як фінансову підтримку цих осіб, так і допомогу
в облаштуванні, працевлаштуванні та соціальну реабі
літацію на новому місці проживання.
Іншим пропонованим критерієм розмежування на
прямів фінансування соціального захисту населення є
форма надання підтримки. При цьому до фінансування
соціальних виплат доцільно зараховувати усі види соці
альних трансфертів різним категоріям населення. На
томість, до фінансування послуг доцільно відносити
суспільні видатки на ті форми соціального захисту, які
не передбачають безпосереднього виділення матеріаль
ної (фінансової) допомоги реципієнту. До них ми зара
ховуємо соціальну реабілітацію інвалідів, тимчасово
переміщених осіб, інших вразливих категорій населен
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ня; видатки на санаторнокурортне лікування окремих
категорій громадян; соціальне обслуговування непра
цездатних на дому та інші різновиди соціальних послуг.
Також як форму фінансування соціальних послуг ми
розглядаємо видатки на надання пільгових кредитів для
придбання чи будівництва житла молодими сім'ями, а
також фінансову допомогу громадським організаціям
інвалідів, ветеранів війни та інших категорій громадян.
ВИСНОВКИ
Таким чином, у контексті дослідження теоретико
концептуальних засад соціального захисту населення та
фінансового механізму його реалізації нами запропо
новано:
— концептуальну модель системи соціального за
хисту населення, яка має базуватись на концепції соціо
гуманітарної держави та передбачати урахування без
пекового принципу при розробці стратегії й тактики
політики соціального захисту, оптимізацію розподілу
сфер відповідальності за забезпечення добробуту су
спільства у тріумвіраті "людина — бізнес — держава";
— класифікацію напрямів фінансування соціально
го захисту населення в частині їх поділу у розрізі не
працездатних осіб та працездатного населення, а також
універсальних заходів соціального захисту, що дасть
можливість розмежувати видатки на соціальний захист
відповідно до об'єктів захисту і характеру дії на них
соціальних ризиків та, відповідно, вказати на оптимальні
часові параметри такого фінансування;
— засади побудови механізму реалізації соціально
го захисту населення в частині виокремлення його
фінансової підсистеми як логічно сформованої сукуп
ності джерел, форм та інструментів, а також напрямів
фінансування соціального захисту.
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