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ESSENCE AND PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF MECHANISMS OF PROVIDING
CUSTOMS INTERESTS OF UKRAINE

У статі розглянуто сутність та особливості державного регулювання забезпечення митних інтересів
України. Досліджено та проаналізовано основні аспекти державного впливу у площині виокремлення
факторів, що впливають на загальний економічний стан та митну діяльність суб'єктів господарювання.
Визначено основні проблемні питання реалізації митної політики в Україні, серед яких: систематична
реорганізація центрального державного органу, що відповідає за реалізацію державної митної політики; стратегічна невизначеність його місця в інституційному середовищі держави; колізії законодавства
тощо. Акцентовано увагу, що об'єктивні передумови реалізації митної політики вимагають переоцінки
своєчасного та адекватного реагування на зовнішні та внутрішні загрози забезпечення захисту митних
інтересів держави. Зроблено висновки щодо необхідності та першочерговості заходів державного регулювання забезпечення митних інтересів держави в Україні.
The article deals with the essence and peculiarities of state regulation of ensuring the customs interests of
Ukraine. Investigated and analyzed the main aspects of state influence in the plane of separation of the factors
that affect the overall economic situation and the customs' activities. The main issues of implementation of the
customs policy in Ukraine are identified, among them: systematic reorganization of the central state body
responsible for implementation of the state customs policy; strategic uncertainty of its place in the institutional
environment of the state; conflicts of law, etc. These facts form a negative image of the entire customs system in
society, defaming customs authorities and do not contribute to the task and the full protection of customs
interests. The absence of both a systemic vision and a holistic approach to ensuring the customs interests of the
state is established taking into account their specific features. The attention that the objective conditions of
customs policies require reassessment of timely and adequate response to internal and external threats to ensure
the protection of customs interests. It was found that the system of customs interests can not be solved only
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within customs proceedings, because a significant portion of which overlap and are reflected at the junction of
the proceedings of other government policies in various fields (monetary, environmental, law, tax, investment,
information, etc.), which increases the degree of complexity to the implementation of state regulation and
achievement of the proper level of its efficiency. Conclusions are made regarding the necessity and priority of
measures of state regulation of ensuring the customs interests of the state in Ukraine. In this connection, developed
institutional mechanisms to ensure customs interests that will help optimize the efficiency of control over the
movement of capital, people and goods across national borders and customs will increase the protection of state
interests in such important areas as completeness and timeliness of filling the budget, trade policy relations,
social protection of the population, activation of industrial development, etc.

Ключові слова: державне регулювання, регулятивний потенціал держави, митна безпека, митні інтереси,
митна політика, митне регулювання, митно-тарифне регулювання.
Key words: state regulation, regulatory potential of the state, customs safety, customs interests, customs policy,
customs regulation, customs and tariff regulation.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Сьогоднішній рівень економічного та глобалізаційного поступу, що обумовлений лібералізацією міжнародних ринків та транспарентністю економічних відносин вимагають постійного корегування державних позицій щодо захисту національних інтересів держави в
цілому та митних зокрема. Амбівалентність сучасного
бачення місця державного регулювання в забезпечені
розвитку ринкових відносин, зростанні торговельного
обороту, сприянні відкритої конкуренції завжди була,
є та залишається дискусійною, проте визначальною.
Тому дослідження ефективності державного регулювання механізмів митної політики, що безпосередньо
впливають на захист митних інтересів, є своєчасним та
актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у зазначений напрям дослідження,
зокрема, що стосується впливу державного регулювання на митні відносини та механізми досягнення кінцевої
мети митної політики зробили: І.Г. Бережнюк, О.П. Борисенко, А.Г. Бидик, М.О. Губа, Є.В. Додін, О.В. Комаров, В.П. Мартинюк, К.І. Новікова, Н.В. Осадча, Д.В. Приймаченко, А.М. Стельмащук, О.Б. Єгоров та інші.
Проте, незважаючи на значний внесок фахівців, досі
невирішеними у повній мірі залишаються питання, які
стосуються наявного адміністративно-економічного
інструментарію для пошуку новітніх форм та механізмів
регулювання, що здатні підвищити ефективність функціонування митних органів у процесі забезпечення митних інтересів держави.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності та виокремлення особливостей державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Необхідність та системність дослідження інструментарію державного регулювання механізмів забезпечення митних інтересів взаємопов'язана з низкою обставин,
серед яких: забезпечення повноцінних надходжень до
державного бюджету, боротьба з несумлінною конкуренцією, розвиток зовнішньо-торгівельних відносин, ак-
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тивізація розвитку внутрішнього товаровиробника,
сприяння добробуту населення тощо. Проте основним
фактором, що впливає, все ж залишається, на нашу думку, відсутність одностайної, виваженої позиції щодо
спрямування та глибини застосування механізмів державного регулювання в процесі забезпечення митних
інтересів. Механізми регулювання змінюються з еволюційним поступом людства, що у залежності від історичної епохи та тенденцій розвитку суспільства видозмінюють ці механізми та їх відображення у ключових постулатах наукових шкіл, як меркантилізм, монетаризм,
кейнсіанство, інституціоналізм, теорії регуляції, школа "економіки пропозиції" тощо.
Світовий досвід економічної практики доводить,
що не може бути ефективної соціально-орієнтованої
економіки, яка грунтується на сучасних науково-технічних досягненнях, без активної регулювальної ролі
держави. Реальна ринкова економіка, навіть на перших етапах її становлення, не обходилася без втручання держави. Змінювалися лише завдання, форми,
інструментарій такого втручання та його масштаби [1,
с. 27].
На сьогодні державне регулювання є важливим елементом ринку, що необхідне самому бізнесу, особливо
в умовах реформування української економіки, яка характеризується:
— високим ступенем зносу основних фондів, слабким розвитком машинобудування, підвищеною трудомісткістю;
— малоефективним механізмом перерозподілу ресурсів, що обмежує розвиток конкуренції;
— нестабільною грошовою одиницею;
— недостатньою інвестиційною активністю ;
— монополізмом, корупцією, тіньовою економікою,
високою бюрократизацією системи управління, відсутністю чіткої та зрозумілої соціально-економічної перспективи [2, с. 632].
Не є виключенням, у даному контексті, і митна сфера, де важливими індикатором репрезентативності та
ефективності її функціонування залишаються митні
інтереси держави, забезпечення яких прямо залежить
від виваженої та продуктивної роботи державного управлінського механізму. Саме останній на сьогодні потребує перегляду засад функціонування та підвищення
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Рис. 1. Динаміка митних надходжень до бюджету України в 2005—2016 рр.
Джерело: [14].

рівня його ефективності, з огляду на наявний стан, що
характеризується:
— недосконалістю митних правил та системи інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності;
— низьким рівнем процесів управління та малопотужністю матеріально-технічної бази;
— недостатньою уніфікацією митних технологій,
процедур та браком системи роботи із суб'єктами ЗЕД
[3, с. 447];
— відсутністю стратегії та концепції реалізації митної політики з врахуванням глобальних викликів та
внутрішніх суспільно-економічних дисбалансів тощо.
Згідно з Митним кодексом України [4] захист митних інтересів та забезпечення митної безпеки разом із
регулюванням зовнішньої торгівлі, захистом внутрішнього ринку, розвитком економіки України та її інтеграцією до світової економіки є головними завданнями
державної митної політики, що реалізуються заходами
та засобами митної справи. На сьогодні "…до прямих
національних митних інтересів України відносяться не
тільки своєчасне та повне стягнення податків і митних
зборів, але і зменшення впливу адміністративних
бар'єрів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, адаптація митної служби до міжнародної системи митних взаємовідносин, захист України від контрабандних та неякісних товарів, участь країни у міжнародному обміні інформації" [5] тощо, що робить митні інтереси важливою складовою як економічних інтересів
країни, так і національних інтересів держави.
Разом з тим, об'єктивні передумови реалізації митної політики, що склалися на сьогодні, вимагають переоцінки низки складових, які знаходять відображення як
у своєчасному та адекватному реагування на зовнішні
загрози, так і стосуються комплексного забезпечення
митної безпеки та захисту митних інтересів держави.
Зазначене, в свою чергу, вимагає відповіді та вирішення
низки питань, що прямо та опосередковано пов'язані з
удосконаленням нормативно-правової регламентації та
деталізації митних інтересів, розробкою системи індикаторів оцінки рівня митної безпеки, перегляду та визначення державних органів, які забезпечують державно-інституційну координацію їх встановлення та реалізації, а також системи заходів та засобів їх забезпечення.
Такий процес ускладнюється тим фактом, що система забезпечення митних інтересів не може бути вирішена лише в рамках провадження митної справи, адже
значна частина з них перетинаються та знаходять своє
відображення на стику провадження інших державних
політик у різних сферах (монетарна, екологічна, правоохоронна, податкова, інвестиційна, інформаційна
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тощо), що підвищує ступінь складності до провадження державного регулювання та досягнення належного
рівня його ефективності.
Під державним регулюванням системи забезпечення митних інтересів, ми пропонуємо розуміти, управлінську діяльності, що передбачає впорядкування, систематизацію, улаштування певного об'єкта управління,
якими виступають як самі митні інтереси та митна безпека, так і регулятивний потенціал держави стану їх
функціонування та забезпечення, з метою досягнення
позитивного соціального та економічного результату.
На сьогодні, у державі відсутнє як системне бачення, так і цілісний підхід до забезпечення митних інтересів держави з врахуванням їх специфічних особливостей. Основна частина проблеми, на нашу думку, полягає саме в інституційній площини, яка в свою чергу обумовлена недосконалою політичною та економічною кон'юнктурою в державі. Так, систематична реорганізація центрального державного органу, що відповідає за
реалізацію державної митної політики; стратегічна невизначеність його місця в інституційному середовищі
держави; постійні політичні звинувачення в корумпованості; колізії законодавства формують негативний імідж
усієї митної системи в суспільстві, дискредитують працівників митних органів та не сприяють вирішенню поставлених завдань та повноцінному захисту митних інтересів, а також обумовлюють постійні спроби звузити
права митних органів. Але, незважаючи на це, митні
органи продовжують забезпечувати митними платежами зачну частку бюджету, яка з кожним роком зростає,
що видно на рисунку 1. Проте, не врахування системних протиріч, що існують у митній сфері та подальша
політична реформація інституції без концептуальної основи є прямим чинником загрози митної та національної безпеки України.
Реформаторські дії по перебудові фіскальної системи через об'єднання та роз'єднання митної та податкової служб продовжують здійснюватися без належно
проведеного аналізу відповідності поставлених цілей до
отриманих результатів та об'єктивної переоцінки завдань, які не вдалося реалізувати із встановленням конкретних причин. Відсутні також чіткі обгрунтування та
аргументи подальших трансформацій.
Така ситуація створює додаткові ризики як для
суб'єктів господарювання, так і функціонування економіки вцілому, що, зважаючи на прогнозні показники короткострокового розвитку, поглибить низхідні макроекономічні тенденції. Зокрема серед суспільно-економічних дисбалансів, з якими Україна зіштовхнеться уже
в 2019 році, варто виокремити:
— продовження зростання споживчого попиту та
пом'якшення політики соціальних виплат;
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Таблиця 1. Тенденції тіньової економіки в Україні 2004—2018 рр.
Методи оцінки
Метод витрат населення
роздрібний товарообіг
Електричний метод
Монетарний метод
(удосконалена методика)

2004 р.

2012 р.

2014 р.

33,5%

46%

58%

2018 р.
(І півріччя)
48%

28%
29,5

29%
37%

38%
40%

27%
39%

Джерело: самостійна розробка авторів на основі [12].

— збільшення рівня середньої заробітної плати через послідовне наростання дефіциту кваліфікованої
праці внаслідок значних обсягів трудової еміграції [6];
— безпрецедентний за своїми масштабами рівень податкового боргу, що має країна погасити у 2019 році,
що становить за даними Міністерства фінансів України
[7] 417 452,4 млн грн, з яких 57,3 %, або 239 245,4 млн
грн — виплати за державним внутрішнім боргом та 42,7
%, або 178 207,0 млн грн становлять виплати за державним зовнішнім боргом;
— подальше ускладнення доступу країн до міжнародних ринків капіталу та зниження цін на ринках металів та агропродукції.
Зазначені тенденції прямо та опосередковано "впливатимуть на ефективність заходів макроекономічної
стабілізації, а також обумовлять додатковий тиск на
платників податків вцілому та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зокрема. Переорієнтація значних
бюджетних ресурсів на погашення та обслуговування
державного боргу означатиме продовження інвестиційної паузи та активізацію фіскальних механізмів держави" [8, с. 69].
Для з'ясування першопричини наявної ситуації та
розробки пропозицій можливих варіантів виходу з неї
потрібно провести аналіз подій та рішень, що передували нинішній ситуації. Так, за досить незначний період
часу митні органи зазнали значних трансформаційних
перетворень, що відбувалися на тлі таких суспільно-політичних змін та потрясінь в Україні, як революція
гідності, анексія Криму, військові дії на Сході держави,
підписання угоди про асоціацію з ЄС, зниження платоспроможного попиту населення, спад інвестиційної активності міжнародних інвесторів тощо, що, не могли не
позначитися на відповідності та співвідношення поставлених цілей реформування та кінцевому результаті таких перетворень.
Проводячи ретроспективу інституційного функціонування митних органів від їх існування як самостійного органу реалізації державної митної політики до інтеграції з податковими органами (Міністерство доходів і
зборів, Державна фіскальна служба) та новітньою самостійною історією, що тільки починає свій відлік від
постанови КМУ від 18 грудня 2018 року, варто звернути увагу на декілька ключових моментів.
По-перше інтеграція в 2012 році в новостворене
Міністерство доходів і зборів, як показав досвід, не дало
очікуваного ефекту, і головна причина цьому факту
було неврахування специфічних особливостей управлінсько-інформаційної компоненти об'єднання служб.
Так, фактично "відбулося не об'єднання двох служб, а
поглинання митної служби з боку податкової служби,
що ускладнило механізми як адміністрування митних
податків, так і здійснення інших функцій митних органів,
пов'язаних із захистом держави від недоброякісних товарів та їх неправомірного потрапляння на територію
України, організацією контролю за товарами в різних
митних режимах на кордоні та всередині держави, обміном різною інформацією з державними та недержавними органами за кордоном та всередині країни, виконанням економіко-регуляторних функцій тощо" [ 9, с.
6].
У загальному форматі важливі питання, що потребували вирішення та передували відповідному об'єднан-

www.economy.in.ua

ню, в ході інституційних перетворень залишилися нереалізованими та декларативними. На практиці синергетичного ефекту досягти не вдалося, як і не вдалося
повноцінно реалізувати нові управлінсько-інформаційні
можливості. Мова йде як про створення єдиної бази
даних, її уніфікацію, інтеграцію та використання усіма
підрозділами міністерства, так і удосконалення механізмів та інструментарію боротьби з контрабандою в
рамках залучення підрозділів податкової міліції.
Разом з тим, відповідне об'єднання служб ускладнило питання як функціонування внутрішньо-організаційної структури, не лише в центральному апараті, але
й в інших відокремлених структурних підрозділах, у частині розподілу обов'язків, уникнення дублювання
функцій, оперативного реагування, так і якісного кадрового забезпечення, документообігу, взаємодії, інформування, відповіді на запити платників податків, тощо.
Не знайшла вирішення, у відповідних інституційних новаціях, і головна проблема, яка потребувала рішення
"…відсутність системи контролю за рухом товарів від
моменту ввезення на територію України до моменту
його продажу" [5, с. 15].
По-друге, не було вирішене відповідне питання і в
реорганізованій Державній фіскальній службі України.
Навпаки, наявність великої кількості територіальних
підрозділів, якими необхідно оперативно керувати та
механізми й методи досягнення якими поставлених завдань потрібно своєчасно контролювати при зменшенні
повноважень, яким володіло Міністерство, призвело до
поглиблення диспропорцій управлінського та інформаційного контролю.
Крім того, з огляду на різноспрямованість темпорально близьких установчих рішень, утворення ДФС
України як новітнього державного центрального митного відомства України було також здійснено без додержання адекватного модульного реформування, оскільки шлях розроблення та впровадження комплексних, системних, стратегічних програм загального розвитку не дав змоги відійти від двозначної казуїстики у
контексті тлумачення законодавчих, нормативно-правових актів із питань державної митної справи [10, c. 35].
Головною проблемою об'єднаної структури стало
те, що вона фундаментально розбудовувалася та підтримувалася за принципами "одноосібного всезагального
контролю, спостерігання, системи доповідей з очікуванням команди зверху", за якими були побудовані податкова та митна служби, хоч і в часи незалежної України,
але які були притаманні радянським структурам. Значна кількість оперативних проблем залишалась у черзі до
прийняття рішення першою особою, яка не спроможна
була їх своєчасно, оперативно та глибоко осягнути.
По-третє, нещодавнє рішення Кабінету міністрів
України, в рамка якого служби знову набувають самостійності, прийняте знову ж без підготовленої концепції та визначеної стратегії. Так, основні недоліки
та характеристика неефективності роботи ДФС України, що були виокремленні в червні 2018 року в рамках
презентації Плану дій реформи ДФС на сайті Міністерства фінансів України [11], зводяться до наступних напрямів:
— інституційний (низька довіра громадян, недоотримання податкових надходжень на суму 347 млрд
грн, низька зарплатна мотивація працівників);
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Таблиця 2. Основні цілі діяльності Міністерства доходів
і зборів та Державної фіскальної служби України
Стратегічний план розвитку Міністерства
доходів і зборів на 2013-2018 роки
Основні цілі
1. Стратегічного управління організацією,
постійного та безперервного вдосконалення
операційної діяльності, в тому числі шляхом:
– оптимізація організаційної та
функціональної структури Міндоходів;
– забезпечення комплексної автоматизації
ключових процесів у Міндоходів
2. Формування ефективної системи управління
персоналом, шляхом підвищення ефективності
управління персоналом у Міндоходів;
розвиток системи безперервного навчання та
підвищення рівня мотивації працівників
3. Забезпечення надання високоякісних послуг
громадянам та бізнесу, впровадження нових
електронних сервісів та підвищення рівня
надання послуг
4. Підвищення рівня культури сплати податків,
зборів, митних платежів, єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та позиціонування Міндоходів як
відкритого та готового до конструктивного
діалогу з громадськістю та бізнесом органу

План дій реформи ДФС на
2018-2019 рік
1. Оптимізація організаційної
та функціональної структури
ДФС

2. Підвищення рівня
доброчесності,
професіоналізму та
прозорості
3. Реінжиніринг
(переформатування)
основних бізнес процесів та
забезпечення ефективного
використання ІТ
4. Підвищення рівня
добровільної сплати податків
та управління ризиками

Джерело: самостійна розробка авторів на основі [11; 13].

— бізнес середовище (корупція, процвітання тіньової економіки (40% економіки в тіні), несприятливий
бізнес клімат);
— суспільний (низька мотивація та великі витрати
часу сплати податків, 55% скарг до бізнес-омбудсмена
стосуються дій ДФС).
Проте, відповідний перелік зазначених факторів
став звичним в українських реалія і наводиться посадовцями з періодичною постійністю. При тому, що незважаючи на трансформаційні процеси як митних, так і податкових органів рівень тіньової економіки варіюється
в певних визначених рамка на протязі десятиліть, що
можна простежити з даних таблиці 1.
Хотілося б звернути увагу, в цій ситуації, на шаблонний набір напрямів, якими здебільшого користуються високо посадовці при намаганні змінити ситуацію.
Так, у таблиці 2. наведено основні цілі діяльності двох
організацій: Міністерства доходів і зборів (згідно зі
Стратегічним планом розвитку Міністерства доходів і
зборів на 2013—2018 роки [13]) та Державної фіскальної служби України (згідно План дій реформи ДФСУ
[11]). При аналізі відповідних цілей легко помітити їх
схожість, а при більш глибокій оцінці документів можна відзначити однотипний набір заходів та методів реалізації виокремлених цілей.
Проблема не стільки в цілях та методах, що визначені
в документах, а саме в їх практичній реалізації. Варто констатувати, що роз'єднанням двох служб, заміна керівників
податкової та митної структур, інші організаційні заходи
без зміни системи контролю за рухом товарів у країні, без
організаційної та координаційної структур, які стежитимуть за цими процесами, не дозволять подальшим інституційним перетворення досягнути очікуваного ефекту та
знову залишать проблеми, що стали основою для об'єднання цих структур. На нашу думку, роз'єднання на дві юридичні особи — це поліпшення ситуації сьогодення, але
стратегічно — неправильний крок.
Не вирішеним, на сьогодні, залишається ще одне
важливе питання, що частково згадувалося вище: функціонування електронної системи звітності контролю за
діяльністю підприємств, яке є вагомим чинником впливу на забезпечення митних інтересів держави, бо стосується як надходжень митних платежів до державного бюджету, так і прямо впливає на боротьбу з контрабандою та порушеннями митного законодавства.
Сутність питання полягає в удосконаленні та система-
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тизації даних митної декларації, бухгалтерської та податкової звітності.
Так, на сьогодні, згідно з чинним законодавством,
товар, який потрапляє на територію України, декларується в митній декларації з використанням його коду
за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Такий товар можна ідентифікувати (для контролю за його рухом усередині країни) за кодом згідно з УКТЗЕД, номером декларації, номером товару в декларації, розширеним описом товару
тощо. Ця інформація подається митниці в електронному вигляді та зберігається в базах даних. Ці бази даних
і до об'єднання двох служб багато років передавалася
від митної до податкової служби. Однак інформація про
товари в бухгалтерській документації, податковій
звітності не збігається за формою та форматами з митною інформацією, тому податковими органами під час
контролю за достовірністю нарахування податків практично не використовувалася [9, с. 5—6].
При існуючій системі спрощеного бухгалтерського
обліку окремим підприємцям відслідкувати рух імпортних товарів в електронному автоматизованому вигляді
практично неможливо. Таким чином, наскрізний контроль за рухом товарів, а відповідно за сплаченими податками є значно ускладненим та іноді неможливим.
Виходом із ситуації, що склалася є підвищення контролю за рухом товарів від моменту ввезення на територію України до моменту їх продажу шляхом як уніфікації митної, бухгалтерської та податкової документації на законодавчому рівні, так і відображення їх у
системі електронного обігу митно-податкової інформації, з подальшим зіставленням з даними від інших джерел як зовні, так і всередині країни.
Проте, для реалізація цієї ідеї, важливим є "приведення систем бухгалтерського обліку товарів усередині
країни та системи обліку товарів зовнішньоекономічної
діяльності до єдиних стандартів зі значним додатковим
розширенням УКТЗЕД для цілей автоматизованої електронної ідентифікації товарів" [9, с. 7].
Такий підхід сприятиме як підвищенню дохідної частини бюджету, прозорості та прогнозованості системи оподаткування, так і мінімізації порушень митно-податкового законодавства та зменшення корупційної
складової в фіскальній системі.
На сьогодні потрібні зміни інституційно-управлінського механізму забезпечення митних інтересів, який в
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Кабінет Міністрів
України, Верховна
Рада України
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Рис. 2. Організаційна структура інституціонального механізму формування
й забезпечення митних інтересів держави

рамках підвищення організаційної та координаційної
складової державного управління, на нашу думку, повинен мати наступний вигляд рисунку 2.
Згідно з запропонованою схемою, критеріями участі
та відповідальності забезпечення митних інтересів державними органами будуть деталізуватися так:
— Верховна Рада України у співпраці з Кабінетом
міністрів формують та затверджують визначений перелік митних інтересів держави, забезпечення яких є
важливим у стратегічному та тактичному плані;
— Кабінет міністрів України визначає та деталізує
рівні пріоритетності національних митних інтересів на
відповідний рік;
— Міністерство фінансів розробляє та визначає
індикатори необхідного рівня національних митних
інтересів, встановлює критерії стану їх захищеності (необхідний стан митної безпеки), обгрунтовує та доводить
кількісні показники уповноваженому державному органу (наприклад, ДФС) для реалізації, курує діяльність Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, у рамках виконання поставлених завдань та боротьби з корупцією);
— у рамках показників визначених Міністерством
економічного розвитку та торгівлі спільно з Міністерством фінансів України та відповідними державними
органами, встановлюють митно-тарифні та нетарифні
заходи;
— уповноважений державний орган (ДФС) формує
стратегію розвитку митної справи, визначає механізми реалізації митної справи, координує співпрацю між
митними, податковими органами та фінансовою поліцією, забезпечує функціонування єдиної центральної
інформаційні бази, здійснює кадрову політику та відповідає за якість та професійність працівників, проводить
антикорупційні заходи, через структуру фінансової
поліції організує оперативне супроводження боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
тощо;
— митна структура країни через відповідні митниці
виконує митну справу;
— Міністерство фінансів узагальнює результати
контролю стану забезпечення митних інтересів країни,
коригує завдання для митної структури та звітує про
стан митної безпеки перед Кабінетом міністрів та Верховною радою України.
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У кінцевому випадку запропонована система державного регулювання митних інтересів країни має забезпечувати:
— відповідний спектр національної безпеки та національних інтересів;
— стабільність, конкурентоспроможність, функціональність та незалежність національної економіки;
— попередження різнорівневого комплексу загроз
у площині екзо-, ендо- мезо- та мікрорівнів, що виникають у зв'язку з глобалізаційним, цивілізаційним поступом та несумлінною конкуренцією;
— координацію та взаємодію митних органів з іншими державними органами по захисту митних кордонів
країни, проведення митних процедур, боротьбі з контрабандою, митними правопорушеннями, тінізацією
економіки, підтримці вітчизняного товаровиробника на
зовнішніх ринках тощо;
— удосконалення митної інфраструктури у частині
оптимального розташування, технічного оснащення,
функціонально-технологічної експлуатації та структурно-організаційного функціонування;
— відповідність розвитку митної системи стратегічним орієнтирам та цілям розвитку держави та її національним інтересам;
— комунікаційну складову та повноцінний, ефективний інформаційний супровід управлінських дій держави щодо функціонування митної системи;
— зміцнення позицій держави у міжнародних рейтингах та формування інвестиційно-привабливого середовища для зовнішніх інвесторів;
— ефективну діяльність митних органів у площині
забезпечення комплексом організаційно-економічних,
матеріально-технічних, інноваційно-технологічних,
інституційно-правових, кадрово-мотиваційних ресурсів.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначене вище, варто констатувати,
що світові тенденції, глобалізаційні процеси та постійне
збільшення об'ємів міжнародної торгівлі видозмінюють
не тільки загально встановлені економічні порядки, але
й сприяють переоцінці ролі діяльності митної системи в
загальній структурі державної політики щодо забезпечення національних інтересів. Запропонований в рамках державного регулювання інституційний механізм
забезпечення митних інтересів сприятиме оптимізації
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ефективності контролю за переміщенням капіталу, людей, товарів через національний кордон та дозволить
підвищити захист митних інтересів держави. Зокрема у
таких важливих напрямах забезпечення митних інтересів,
як повнота та своєчасність наповнення бюджету, формування політики торгових стосунків, соціальний захист
населення, активізація розвитку промисловості тощо.
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ENHANCING HUMAN CAPITAL INDEX — IMPORTANT COMPLEX OF INNOVATIVE PERSONNEL
POLICY

У статті доведено, що одним з основних факторів економічного зростання в сучасних умовах розвитку економіки України є формування людського капіталу на засадах адаптивної, гнучкої та мобільної інноваційної кадрової політики підприємств. Актуальність дослідження питань формування кадрової політики продиктовано необхідністю вдосконалення її реалізації в умовах інноваційної економіки, процесів
глобалізації та розвитку цифрової економіки. Успіх інноваційної кадрової політики підприємств визначається двома основними чинниками: здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для досягнення його стратегії та можливістю застосовувати ефективні інноваційні управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання однаково важливі й
складні, особливо в умовах цифрової революції. Найважливішими особливостями інноваційної кадрової
політики підприємств є: впровадження сучасних стратегій управління персоналом, новітні методи підбору, найму, пошук талантів, здатних на креативні інновації, їх індивідуальної адаптації, розширення повноважень виконавців на місцях та зміна форми контролю; спільне прийняття господарських рішень і
створення атмосфери довіри на підприємстві; розвиток механізмів планування кар'єри для ключових
працівників; комплексне бачення проблем та цілісний підхід до людського капіталу у взаємозв'язку зі
стратегічними установками підприємства; створення корпоративної культури інноваційного типу. Результативність (ефективність) господарювання підприємств великою (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості системи управління персоналом. Заслуговують на увагу сучасні стратегії управління
персоналом підприємств для формування інноваційної кадрової політики підприємств, які покликані
забезпечити конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації шляхом підвищення індексу
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людського капіталу. Особливу роль в економічному розвитку підприємств відіграють знання та інтелектуальній капітал. В умовах посилення глобалізаційних процесів розвиток інноваційно-інвестиційної моделі економіки України залежить від рівня індексу людського капіталу та інвестицій в нього.
In the article it is proved that one of the main factors of economic growth in modern conditions of economic
development of Ukraine is the formation of human capital on the basis of adaptive, flexible and mobile innovation
personnel policy of enterprises. The urgency of the research of the formation of personnel policy is dictated by
the need to improve its implementation in the conditions of the innovative economy, globalization processes
and the development of the digital economy. The success of the innovative personnel policy of enterprises is
determined by two main factors: the ability of the company to clearly determine what employee behavior is
needed to achieve its strategy and the ability to apply effective innovative management levers to direct employees
to the desired behavior. Both tasks are equally important and complex, especially in the digital revolution. The
most important features of the innovative personnel policy of the enterprises are: introduction of modern personnel
management strategies, the latest methods of recruitment, recruitment, search for talents capable of creative
innovation, their individual adaptation, extension of powers of local performers and change of control forms;
joint adoption of business decisions and creating an atmosphere of trust in the enterprise; development of career
planning mechanisms for key employees; a comprehensive vision of problems and a holistic approach to human
capital in conjunction with strategic enterprise settings; creating an innovative culture of corporate culture.
Efficiency (efficiency) of enterprise management is a big (if not decisive) measure depending on the quality of
the personnel management system A special role in the economic development of enterprises is played by
knowledge and intellectual capital. In the context of the strengthening of globalization processes, the
development of an innovation-investment model of the Ukrainian economy depends on the level of the human
capital index and investment in it.
Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія стратегія управління персоналом, компетенції, людський капітал, інтелектуальний капітал, цифрова економіка.
Key words: innovations, innovative strategy, strategy of personnel management, competencies, human capital,
intellectual capital, digital economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвиток економіки країни залежить від її науково-технічного потенціалу, ефективності його використання, інноваційних надбань та інноваційної політики держави, а також від ступеня економічного розвитку підприємств всіх видів діяльності.
Формування конкурентних переваг здійснюється на основі
реалізації заходів із введенням у виробництво інновацій.
В умовах змішаної економіки підвищення індексу людського капіталу як важлива складова інноваційної кадрової політики виступає інструментом суперництва,
сприяє підвищенню конкурентоспроможності та
стійкості, а також розвитку господарюючих суб'єктів.
Глобалізація економічних процесів, цифрова революція
та розвиток цифрової економіки трансформують інновації в фактор успішності функціонування й розвитку
підприємств, бо саме інновації та інноваційний розвиток набувають стратегічного значення.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Однак, незважаючи на велику кількість досліджень,
на сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння взаємозв'язку підвищення індексу людського капіталу та
інноваційної кадрової політики підприємств. Враховуючи швидкоплинність економічних процесів, залишаються дискусійними та потребують подальших досліджень багато аспектів визначення інноваційної кадрової
політики як економічної категорії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження полягає у з'ясуванні таких понять: інновації, інноваційна діяльність підприємств,
інноваційний менеджмент для обгрунтування інноваційної кадрової політики підприємств, сучасні стратегії
управління персоналом підприємств, виявлення інновацій в сфері управління персоналу та розгляд можливих заходів удосконалення інноваційного управління
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ шляхом підвищення індексу людського капіталу.
Питання інновацій, інноваційного розвитку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
підприємств інноваційної кадрової політики та людсьДОСЛІДЖЕННЯ
кого капіталу є предметом дослідження багатьох науІнноваціями є нововведення, які істотно підвищують
ковців, які розглядають різні аспекти інновацій залежно від підходів у трактуванні їх суті та розвитку під- якість певної діяльності. Згідно з Законом України "Про
приємств на основі нововведень. Методологічні засади інноваційну діяльність", інноваціями є новостворені (защодо формування поняття інновації закладені в науко- стосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні техвих працях зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких: нології, продукція або послуги, а також організаційноО.І. Амоша, В.В. Близнюк, В.М. Гейєць, І.М. Грищенко, технічні рішення виробничого, адміністративного, коМ.В. Краснокутська, П.Г. Перерва, М. Портер, М.Г. Чу- мерційного або іншого характеру, що істотно поліпшумаченко, А.А. Чухно та багато інших. Питання впровад- ють структуру та якість виробництва і (або) соціальної
ження інноваційного і стратегічного управління пер- сфери [1]. Краснокутська М.В. трактує, що "термін
соналом загалом на підприємствах розглядають: О.А. Біло- "інновація" походить від латинського слова "innovato",
водська, Т.Є. Воронкова, С.М. Ілляшенко, В.І. Захарченко, що означає оновлення або поліпшення. Відповідно до
О.А. Кратт, Ю. Морозова, А. Пилипенко, І.В. Феду- міжнародних стандартів, інновація визначається як
кінцевий результат інноваційної діяльності, який дістав
лова, Н.І. Чухрай та ін.
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втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, що знайшов використання
у практичній діяльності" [2]. При централізованому
управлінні економікою для позначення відповідних процесів часто застосовувались поняття "впровадження
досягнень науки та техніки", "управління науково-технічним прогресом" тощо. Метою інновації є підвищення конкурентоспроможності фірми, товару, послуг і
збільшення за рахунок цього прибутку фірми. Інновація — винахід майбутнього … Вона повинна пронизувати компанію і охоплювати всю її діяльність: нові продукти, послуги, процеси, стратегії, бізнесмоделі, канали збуту і ринки… Креативність — висування нових ідей,
а інновація — втілення їх на практиці. Ціль інновації —
створення нової цінності, сприйманої споживачем [3].
"Загальноприйнятою є наступна класифікація інновацій:
введення нового продукту (товарна інновація); введення нового метода виробництва (технологічна інновація);
створення нового ринка товарів або послуг (ринкова
інновація); освоєння нового джерела поставки сировини або напівфабрикатів (маркетингова інновація); реорганізація структури управління (управлінська інновація)" [4]. З точки зору М. Портера, саме інновації здатні
створювати конкуренті переваги підприємств [5]. Процес пов'язаний з ініціацією, плануванням, розробкою,
створенням, впровадженням, освоєнням, та поширенням інновацій у всіх напрямах економічного розвитку
називається інноваційним.
"Основа інноваційної складової — це процес створення і освоєння нових технологій, потребуючий, як
правило, фундаментальних досліджень, направлених на
отримання нових знань про розвиток природи і суспільства безвідносно до їх конкретного використання" [4].
"Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на
підприємствах різних видів діяльності національного
господарства, можна умовно поділити на дві групи: традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування національного господарства, його галузей і підприємств, а інноваційні —
розвиток останніх на якісно новому рівні. У звичному
розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будьякій складній виробничогосподарській системі, характеризуються сукупністю безперервно виникаючих у часі
і просторі прогресивних, якісно нових змін. Результатом інноваційних процесів є новини, а їх впровадження
у господарську практику визнається нововведенням.
Інноваційні процеси започатковуються певними науковими розробками, а завершуються у сфері виробництва, спричинюючи у ній прогресивні зміни. Технічні новини і нововведення проявляються у формі нових продуктів (виробів), технологій їх виготовлення, засобів
виробництва (машин, устаткування, енергії, конструкційних матеріалів)" [3]. На думку українських вчених,
важливою умовою зростання ефективності виробництва і подальшого розвитку є активізація інноваційної
діяльності підприємств. Інноваційна діяльність — це
діяльність спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, яка
зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних
товарів та послуг [6—8].
Інноваційна активність, спрямована на розвиток
конкурентних переваг, може існувати за умов постійного оновлення виробництва і впровадження інноваційних
технологій, виготовлення і розширення асортименту високоякісної продукції. Для того, щоб розвиватися, кожне підприємство повинно бути інноваційно активним.
Особливо значимі інноваційні технології в сфері
персоналу. Мета інноваційної роботи з персоналом —
створити інноваційну кадрову політику підприємств для
сучасних інноваційних стратегій управління персоналом
підприємств [9, с. 176].
Для впровадження інновацій на підприємствах повинна бути інноваційна кадрова політика. Кадрова полі-
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тика — це система правил і норм, прагнень і обмежень у
взаємовідносинах персоналу і організації в цілому, за
якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому
середовищі. Управління персоналом як система має базуватися на кадровій політиці, яка виступає складовою
системи стратегічного управління організацією. Важливим моментом є чітке розуміння співвідношення і взаємозв'язку таких понять, як "стратегія управління організацією", "стратегія управління персоналом" та "кадрова політика". Під управлінською стратегією розуміють
загальну концепцію того, яким чином досягаються цілі
організації, вирішуються проблеми, які стоять перед
нею, розподіляються необхідні для цього обмежені
ресурси. На практиці стратегія являє собою систему
управлінських і організаційних рішень, направлених на
реалізацію місії, цілей і завдань підприємства, пов'язаних або з її розвитком, або з перетворенням. Елементами управлінської стратегії є: система цілей (місія, загальнофірмові і специфічні цілі), пріоритети (головні
принципи розподілу ресурсів), правила здійснення управлінських дій. Стратегія організації — це програма
дій, спрямована в майбутнє для забезпечення виживання та розвитку. Крім корпоративної стратегії, в організації існує цілий ряд функціональних стратегій в таких сферах, як фінанси, маркетинг, персонал, виробництво та інформаційні технології тощо. Всі вони
відображають життєво важливі напрями діяльності
організації і формують функціональні стратегії організації.
Оскільки головним виробничим ресурсом, який забезпечує поточну діяльність і розвиток підприємства, є
її трудовий колектив (персонал), то стратегію управління персоналом доцільно розглядати як центральну
функціональну стратегію. У зв'язку з цим ряд фахівців
відзначають важливу відмінну особливість стратегії
управління персоналом: вона тісно пов'язана з усіма
іншими функціональними стратегіями організації, а
управління персоналом являє собою спосіб, за допомогою якого виконуються, досягаються всі ділові стратегії
організації.
На підставі стратегії управління персоналом формується політика управління персоналом (кадрова політика), яка конкретизує напрями та принципи розвитку
системи управління персоналом. Під стратегією та політикою управління персоналом підприємства розуміють
систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми й методи. Вони розробляються власниками підприємства, радою акціонерів, вищим керівництвом, кадровими службами разом з профспілковими та громадськими організаціями для визначення генерального напряму й засад роботи з персоналом, загальних і специфічних вимог до працівників, а також для обгрунтування
необхідності використання конкретних методів і форм
набору, розстановки та використання персоналу
підприємства [10].
Взаємозв'язок підвищення індексу людського капіталу з інноваційною кадровою політикою підприємств
представлено на рисунку 1.
Інноваційна стратегія управління персоналом в
більшій мірі орієнтована на швидкі зміни у виробництві,
нову технологію, динамізм зовнішнього оточення, конкуренцію. Такий підхід до проблеми управління персоналом ставить на перше місце людські цінності, зростання кваліфікації персоналу, адаптацію кадрів до
мінливих економічних умов. Зміни середовища і цілей
функціонування підприємства призводять до необхідності переорієнтації практики роботи з персоналом.
В основу цих змін покладено вимогу інтеграції функцій
з управління персоналом, працею і соціальними процесами як необхідну умову вирішення комплексу задач по
використанню людського капіталу на підприємствах.
Cфера управління персоналом крок за кроком трансформується завдяки впровадженню інформаційних тех-
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ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Рис. 1. Схема зв'язку індексу людського капіталу з інноваційною
кадровою політикою підприємств

нологій та діджиталізації. Функція найму персоналу
(рекрутингу) знаходиться у авангарді цих змін. Саме
тому тема підбору персоналу в епоху digital захоплює
цифрова революція — беззаперечний тренд всіх останніх років. Це не просто автоматизація систем, а нове
мислення, підхід до всіх процесів взаємодії зі співробітниками. Інноваційні інструменти дають можливість вивести процес підбору персоналу на новий рівень і забезпечити підвищення якості найму та ефективність системи управління [9, с. 177].
Перед стратегією управління персоналом поставлені
такі завдання:
— визначення поточної та перспективної потреби
в персоналі, що виконує необхідну кількість роботи певної якості в потрібний момент часу на певному місці
(підприємстві) з урахуванням процесів, які диктує цифрова революція.
— управління кадровими процесами: вивчення та
аналіз ринку праці, підбір, найм, адаптація персоналу,
пошук талантів, здатних впроваджувати креативні інновації, профорієнтація та профвідбір, контроль плинності, вивільнення кадрів з урахуванням сучасних стратегій управління персоналом (head hunter, аутсорсинг,
аутстаффінг, лізінг та ін.) [9, с. 177].
— розвиток персоналу, формування кадрового резерву, просування кадрів за допомогою впровадження
програм особистого кар'єрного зростання, пошук точок росту працівників, розробка індивідуальних планів
кар'єри та відповідних критеріїв її розвитку.
— залучення персоналу і стимулювання високої
продуктивності праці: забезпечення високого рівня продуктивності праці за допомогою організації системи матеріального та нематеріального стимулювання; розвиток змагальності у праці, системи заохочення заслуг і
стимулювання групової діяльності; участь працівників
у розподілі прибутку, соціальних виплат; розвиток соціальної інфраструктури; регулювання робочого часу. На
мотивацію персоналу впливають багато чинників: винагорода, оцінка, професійний розвиток та перспективи
професійного зростання, внутрішньокорпоративна
культура тощо. На сучасному етапі доцільно розробляти та запроваджувати нові матеріальні методи мотивації,
це пов'язано з необхідністю підвищити продуктивність
праці за рахунок матеріальної зацікавленості працівника у його результатах — поєднати матеріальні інтереси
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його й підприємства. Серед них: індивідуалізація заробітної плати, участь працівників у прибутках, групове
стимулювання, право працівників на придбання акцій на
пільгових засадах та інші. Ці методи є нетрадиційними
для нашої країни. Їх поява пов'язана з глобалізацією
української економіки. До нетрадиційних методів стимулювання на пострадянському просторі також можна
віднести "прив'язку до ключових показників ефективності" Кey performance indicators (KPIs). KPI — це система показників, за допомогою яких оцінюється робота працівників підприємства. Потрібно застосовувати
нематеріальні методи, які на сьогодні мають теж неабиякий вплив на працівників. Це пов'язано з їх бажанням
задовольнити свої вторинні потреби (у причетності, визнанні, самоствердженні). Саме тому ці методи мають
соціально-психологічну спрямованість. Але, на жаль,
найчастіше основним стимулюючим фактором для працівників є навіть не висока заробітна плата, а премії та
надбавки. Матеріальна мотивація у вигляді премій та
надбавок є не досить досконалою, оскільки часто трапляються випадки, коли преміальна винагорода виплачується за результатами успішної діяльності підприємства загалом, відкоректована відповідно до трудової
участі кожного підрозділу і без урахування результатів
праці співробітника, що мотивується. Цей метод є неефективним, оскільки не враховує індивідуальний внесок кожного працівника в досягнення поставлених
цілей, а співробітники не пов'язують розмір отримуваної премії з конкретними діями, які можуть збільшити
її розмір. Нетрадиційними методами нематеріальної
мотивації працівників на підприємствах, є: гнучкий робочий час; можливість працювати вдома; існування корпоративного планування кар'єри; наявність програм навчання; надання працівникам додаткових днів відпочинку; подарунки працівникам підприємства на різні свята;
використання політики патерналізму. Отже, стала актуальною можливість більш автономно розпоряджатися своїм часом та будувати кар'єру на базі отриманих
нових знань [9, с. 178]:
— організація ефективної діяльності працівників:
розстановка кадрів відповідно до виробничих завдань,
з урахуванням професійно-кваліфікаційних якостей
(компетенцій) працівників, талантів, їх вподобань та
хисту; покращення умов праці; організація робочих
місць; забезпечення ритмічності роботи;
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— навчання персоналу: організація всіх видів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу відповідно до індивідуальних потреб і вимог сучасного ринку праці;
— організація участі працюючих в управлінні, взаємодія з представниками трудового колективу (ради трудових колективів, профспілки і т.п.);
— вивчення соціальних процесів в колективі, організація оцінки персоналу як інформаційної основи прийняття рішень з кадрових питань. Сучасними на сьогоднішній день є наступні методи оцінки персоналу: метод "360 градусів", "Центр оцінки" (Ассессмент-центр),
метод ділових ігор, метод управління за цілями, управління досягненнями, метод стандартних оцінок, метод
вирішальних ситуацій, метод рейтингових поведінкових
установок, метод шкали спостереження за поведінкою,
метод заданого розподілу та ін. [9, с. 178];
— підвищення лояльності та задоволеності персоналу;
— удосконалення діяльності самої служби управління персоналом.
Інноваційна кадрова політика створює не тільки
сприятливі умови праці, але забезпечує можливість кар'єрного зростання та необхідну ступінь впевненості в
завтрашньому дні. Тому основним завданням є забезпечення в управлінні персоналом врахування інтересів
всіх категорій працівників і соціальних груп трудового
колективу.
Інноваційне управління персоналом базується на таких вихідних положеннях: необхідність тісного зв'язку
планування персоналу зі стратегією розвитку організації (підприємства); кількісна оцінка витрат на роботу
з персоналом і їх впливу на економічні показники
підприємства; визначення необхідного пакету компенсацій для ефективної роботи на ринку праці.
Інновації в управлінні персоналом відбуваються на
таких етапах: відбір кадрів для роботи (первинне інтерв'ю, тестування, кейси, випробування, співбесіда); професійна орієнтація і адаптація персоналу (індивідуальний план проходження випробувального терміну); навчання персоналу (внутрішнє та зовнішнє); оцінка результатів діяльності.
Інноваційна політика в сфері управління персоналом значно змінила ставлення людей до роботи. Як рядові співробітники, так і керівний склад підприємства
стали набагато серйозніше ставитися до своєї роботи
та своєї відповідальності. На сучасному ринку праці спостерігається потреба у фахівцях, яким притаманні високі професійно-кваліфікаційні якості (компетенції).
Підприємства проводять навчання, підвищення кваліфікації (тренінги, коучинг та ін.) та атестації на відповідність займаній посаді, в результаті яких деякі працівники заохочуються, а деякі звільняються. Керівники
підрозділів постійно контролюють своїх підлеглих, допомагають їм на всіх етапах виробництва, підтримують
дисципліну. На підприємствах існує суворий поділ праці
та відповідальності за кожну фазу бізнес-процесу. Робота всіх підрозділів і служб підприємства налагоджена і вимагає їх тісної співпраці та якісної комунікації
між собою. Відбір персоналу на підприємствах і в організаціях значно змінився, що також продиктовано інноваційною кадровою політикою. При наборі персоналу,
як правило, проводяться конкурси на заміщення вакантних посад. Персонал обов'язково проходить тестування, яке показує не тільки професійно-кваліфікаційні
якості персоналу (компетенції), а й особистісні якості
людини, його комунікаційні здібності та багато іншого.
Відносини управління виступають як психологічні взаємини людей. Управління психологічними процесами передбачає врахування психології колективу, керівника,
управління, взаємовідносини людей.
Дослідження показують, що ефективність діяльності підприємства багато в чому зумовлюється вирішенням питань підбору кадрів, впливом на психіку пра-
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цівника з метою підвищення продуктивності праці, формуванням "нового" працівника. Головне завдання в цьому процесі полягає в здатності керівника створити умови для реалізації кожним працівником своїх потенційних можливостей, порушення в людях ентузіазму, прагнення виконувати поставлені перед ними завдання найкращим чином, залученості, лояльності за задоволеності
персоналу. Успіх майже повністю зумовлюється умінням керівника працювати з колегами, його особистими
якостями, здатністю ефективно керувати людьми. Тут
особливо важливі: здатність керівника організувати
роботу колективу оптимальним чином; вміння спілкуватися з кожним співробітником на основі сучасних вимог; знайти в кожному конкретному випадку необхідний інструмент впливу на людину з метою вирішення
поставлених завдань. Будь-який керівник повинен мати
елементарні уявлення про основи психології, про психологію праці та управління, щоб вирішувати проблеми
управління своєю організацією раціонального підбору,
розстановки і використання кадрів. А з точки зору фахівця-психолога, він повинен скористатися всім комплексом отриманих знань, для успішної роботи з людьми, для створення сприятливої обстановки в колективі,
для досягнення більш ефективної і продуктивної діяльності всієї організації.
Інновації у підбору, найму та розподілу персоналу
на підприємствах — залог якісного психологічного тестування. Цілі застосування психологічного тестування персоналу — відбір персоналу при прийомі на роботу (в даний час підприємства відчувають нестачу кваліфікованих працівників внаслідок динамічних міграційних процесів); формування працездатних, ефективних
"команд", члени якої взаємодоповнюють один одного.
Добре підібраний трудовий колектив підприємства повинен представляти команду однодумців і партнерів,
здатних усвідомлювати і реалізовувати задуми керівництва.
Інноваційний характер діяльності сучасної кадрової політики підприємства, пріоритетність питань якості
послуг змінюють вимоги до працівника, підвищують значущість творчого ставлення до праці, високого професіоналізму та креативності. Це вже призвело до істотних
змін у принципах, методах і соціально-психологічних
питаннях управління персоналом.
Можливості підприємства в корені пов'язані з використанням інновацій на підприємстві: вихід на ринок
збуту з принципово новими видами продукції; залучення іноземних інвестицій; вихід на міжнародний ринок
збуту. Своєчасна корекція стратегій управління персоналом забезпечує значну економію коштів за рахунок
скорочення непродуктивних витрат і підвищення віддачі
від ринку. Потрібно будувати маркетинг, який би забезпечував і дослідження ринку, і рекламу, і ціноутворення, і управління збутом, і всі контрольні функції відразу. Таким чином, інноваційний кадрова політика стає
основою для більш ефективного використання трудових ресурсів підприємства, як одного з найважливіших
джерел процвітання будь-якої організації.
Сучасне управління персоналом створює передумови для вирішення всіх найважливіших проблем. Серед
його можливостей: поліпшення професійної підготовки співробітників, налагодження взаємодії між підрозділами підприємства, посилення ролі колективів всіх
ланок у вирішенні щоденних завдань, розширення стратегічних компонентів у роботі керівників. Найважливішим принципом керівництва персоналом є забезпечення відповідальності кожного працівника за результати
своєї праці; кожен співробітник зобов'язаний знати,
кому він підпорядкований і від кого може отримати накази. Трансформація управління персоналом спрямована, в першу чергу, на реалізацію політики мотивації,
яка націлена на розширення співробітництва персоналу з адміністрацією для досягнення загальних цілей. Це
спонукає працівників до розвитку своїх здібностей,
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інтенсивної, продуктивної, творчої та креативної праці.
Повинні бути знайдені і впроваджені потужні стимули,
які спонукають співробітників шукати нове, експериментувати, прагнути до самостійної творчості. Подібні
стимули важливі у всіх сферах життя колективу: матеріальної, морально-психологічної, організаційної.
Співробітник, який прагне знайти і запропонувати щось
нове, що покращує роботу підприємства, свого відділу,
у свіжій власній роботі, обов'язково заохочується матеріально, просуванням по службі, надсилається на навчання, в тому числі і за кордон і т.п. Тоді в свідомості й
способі дій колективу експериментатор-новатор буде
сприйматися позитивно, викликати повагу, прагнення
наслідувати його.
Значущі стратегічні зміни на різних рівнях управління, у тому числі і на рівні окремої організації, можна
здійснити тільки за допомогою підвищення індексу
людського капіталу. Бо саме людський капітал у сучасних умовах стає єдиною значущою конкурентною перевагою для будь-якого підприємства. Причому в стратегічній перспективі значущість людського капіталу
буде зростати.
Україна увійшла до перших 6 країн, які взяли участь
у пілотному проекті Світового банку та стали імплементаторами індексу людського капіталу. На сьогодні до
цього проекту доєднались вже 28 країн.
Нобелівський лауреат, учений Семен Кузнець з факторів, що визначають вдале застосування набутого досвіду передових країн, на перше місце поставив достатність стартового накопиченого людського капіталу.
Адже саме високий рівень і якість людського капіталу
необхідні для прискореного здійснення інституційних
реформ, трансформації держави, технологічного оновлення виробництва, ринкових перетворень економіки і
т. п. Саме ефективне інвестування у розвиток людського капіталу дозволить країнам з трансформаційною економікою опанувати стабільним темпом зростання валового внутрішнього продукту і підвищення рівня життя
населення. Таким чином, людський капітал як сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовується в економічній діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливає на
зростання доходів свого власника та національного доходу, сьогодні повинен стати головною домінантою
можливого стабільного зростання економіки нашої
країни [11, с. 100].
Основою розвитку людського капіталу виступають
інвестиції. Порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу інвестиції в людський капітал є найвигіднішими як
з погляду однієї людини, так і суспільства в цілому. В
залежності від напряму інвестування в людський капітал виокремлюються такі його складові: капітал освіти
(формується на двох рівнях — загальноосвітньому та
професійної освіти); капітал здоров'я (генетично закладений та набутий упродовж життя); капітал культури (на споживчому та високодуховному рівнях); соціально-психологічний капітал (на рівні суспільства та індивідууму) Для підвищення індексу людського капіталу
потрібно розвивати інтелектуальний капітал.
Сучасна економічна теорія грунтується на таких методологічних принципах розвитку економіки: головним
чинником економічної динаміки є наукові розробки й
інновації; особливу роль в економічному розвитку стають знання. Знання сьогодні — самостійний чинник виробництва, рівень залучення якого залежить від якісного рівня робочої сили та рівня розвитку й використання інформаційних технологій. Формування людського капіталу держави не можливо без якісної освіти.
Деякі люди народжуються з визначеними здібностями.
Але ці здібності — лише півсправи. Навчання й освіта
важливі не менше. Тому освіті приділяється особлива
увага в будь-якому суспільстві. Останнє поєднує інте-
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реси як осіб, що бажають одержати освіту, так і її інвесторів.
Людський капітал (потенціал) накопичується аналогічно матеріальному й фінансовому капіталам шляхом
вкладення засобів для одержання прибутку в майбутньому. Йдеться про інвестування в капітал (в освіту,
інформаційний пошук, підготовку й перепідготовку на
виробництві). Вартісна оцінка нагромадження людського
капіталу в частині освіти — знань, навичок, досвіду —
може бути виражена у вигляді витрат на освіту. Особливе значення має якість навчання. При цьому варто
зазначити важливу роль якості підготовки випускників
закладів вищої освіти для розвитку бізнесу. Саме ця
категорія працівників покликана визначати шляхи розвитку, розробляти стратегію і тактику поведінки підприємства в конкурентному середовищі. І тому рівню
підготовки випускників закладів вищої освіти приділяють особливу увагу [12].
Протягом останніх десятиріч ми маємо можливість
спостерігати справжню інформаційну революцію, докорінну трансформацію суспільства, коли змінюються не
лише технічні характеристики товарів та послуг, а також моделі взаємодії та відносин між людьми, а також
формуються нові цінності та патерни їх поведінки [13,
с. 5].
У світовій практиці формується концепція не просто людського капіталу, а інтелектуального капіталу.
Існують різні визначення останнього. Одне з них належить Х. Макдональду, штатному футурологу однієї з
американських компаній: "Інтелектуальний капітал —
це знання, що наявні в організації і можуть використовуватися, щоб одержувати різноманітні переваги перед
конкурентами". Інтелектуальний капітал представляє
дві взаємозалежні складові. Одна з них — людина, її
знання, освіта, професіоналізм (людський капітал). Друга — результат творчої праці — інтелектуальний продукт (інновації). Для України дуже важливим є вивчення і застосування досвіду розвинених країн у стимулюванні інноваційної діяльності [14]. На сучасному етапі
розвитку світового господарства важливим та актуальним питанням є розвиток інвестиційної діяльності [15,
с. 18]. Стимулювання праці працівників, зайнятих в інноваційному процесі є завданням більш складним, ніж стимулювання праці промислових працівників. Це зумовлено в першу чергу специфічними якостями, властивої
цієї категорії працівників. Люди, зайняті розробкою і
впровадженням нової продукції, нової технології і техніки, відрізняються високим рівнем освіти і є найбільш
розвиненими в інтелектуальному плані серед усіх категорій найманих робітників. Їм властиві аналітичне мислення, самостійність і незалежність. Розуміння того, що
інтелектуальний капітал у сучасних умовах стає основним стратегічним ресурсом, пояснює підвищену увагу
до питань мотивації праці [12].
ВИСНОВКИ
Економічний розвиток держави в значній мірі залежить від інноваційного розвитку підприємств, який в
свою чергу базується на формуванні людського капіталу на засадах інноваційної кадрової політики. Низка
об'єктивних обставин потребує підвищення індексу
людського капіталу як важливої складової інноваційної кадрової політики підприємств. В умовах реформування організаційних структур управління відповідно до
вимог змішаної економіки на вітчизняних підприємствах
в умовах цифрової революції буде відбуватися зміни по
управлінню персоналом, що продиктовано низкою
об'єктивних обставин: по-перше, докорінно змінилися
умови, в яких розвивається економіка. Ці зміни пов'язані з проявом стійкого в часі дефіциту трудових ресурсів внаслідок міграційних процесів. Тому внутрішніми резервами стають оптимальний розподіл персоналу
по робочих місцях, краще використання персоналу. Подруге, зменшення чисельності працівників має бути ком-
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пенсоване більшої інтенсивністю праці, а значить, і більш
високими професійно-кваліфікаційними якостями (компетенціями) працівника. У зв'язку з цим потрібно підвищувати індекс людського капіталу шляхом освітньо-кваліфікаційного зростання інтелектуального капіталу
працівників, організацію сучасних ефективних форм
навчання та їх стимулювання.
Інвестування в людський капітал, який дає робочій
силі нові й більш продуктивні знання, стимулюючи процес продукування нових ідей та шляхи їх реалізації, забезпечить стале економічне зростання і виконуватиме
роль визначального чинника соціально-економічного
розвитку країни. Освіта і підготовка кадрів мають вирішальне значення для економічного та соціального прогресу, а узгодження професійно-кваліфікаційних якостей (компетенцій) випускників з потребами ринку праці
відіграє ключову роль в цьому процесі [14, с. 86]. Це набуває все більшого значення в умовах глобалізації та
заснованої на знаннях цифрової економіки, де кваліфікована робоча сила необхідна, щоб конкурувати з точки зору продуктивності, компетентності, інноваційності, креативності та високого рівня індексу людського капіталу.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВО
КОРИСТУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ЯК МАЙНОВИЙ ВНЕСОК
ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Business in the digital world is a complete rethinking of traditional approaches to working with clients, creating
unique experiences, a new perspective on partnership and competition, and, of course, new business strategy models
that will be embodied in the daily activities of companies and their structural divisions — in operational model. For
Ukraine, which is planning a course on Eurointegration, the goal is to create conditions for joining the community
of European developed countries and attract investment through the creation of joint ventures and other largescale internal transformation of enterprises. For this process, an important component of business in the digital
world is the clear formation of all components of the company's authorized capital.
At the moment, the world stands on the verge of large-scale transformations. This is under the influence of new
digital technologies: there are multidimensional changes both at the global level and at the level of states, industries,
industries, corporations (hereafter, companies) and people themselves. Companies change both externally and
from the middle. External transformation introduces a new concept for working with clients, partners and
contractors. At this stage, it is not enough to meet the expectations of the client, they must be able to predict, and
his requirements grow day by day. A significant number of top-managers' surveys around the world show that the
time-to-market withdrawal period, rather than months or years as before, is one of the most difficult tasks of the
present [1] .
The new concept does not work on operating management and operating models because for the work in the
digital world, companies need to rebuild themselves entirely from the middle and start with the need for a clear
formation of their charter capital, which was not paid attention to corporatization. because at that time there was
the task of rapid transformations. fast corporatisation without preparation for transformation. That is how
Ukrtelecom and Ukrposhta joint stock companies were created. "Ukrzaliznytsia", as a state-owned enterprise, started
to prepare for corporatization as early as 2007. Such training stages were conducted in 2010, 2012, and 2014.
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For Ukrtelecom, as for a company that does not have state ownership, and which plans to attract foreign
investment, it is necessary to conduct a qualified inventory of all balance sheet items and form its authorized capital
taking into account the requirements of the system digitalization and the inclusion in the authorized capital of the
value of intangible assets in the first section of the Balance Sheet — "Non-current assets", which will increase the
cost of the authorized capital of the company by an average of 80—120 percent. The new concept will not work on
existing management and operating models, and for work in the digital economy, the company needs to rebuild
itself from the inside. This is necessary because the traditional model of business development in Ukrtelecom, as in
our country (management system and operating model of the company), is mainly static, oriented towards slow
and gradual development. Rapid response to changes in it is restrained by significant barriers laid down in the very
nature of such a model:
— Traditional vertical business culture and decision-making system. Such a model is characterized by a
hierarchical control system, formalized processes, regulations and instructions, and a rigid KPI system for
organizational units and employees. In the daily activities involved a large number of people who constantly perform
monotonous and routine operations. Significant forces and resources in this model are spent on internal control; to
control the implementation of the system of operational business processes;
— The complexity of traditional automated corporate systems is the main obstacle to the introduction of new
strategies in a modern company;
— The traditional model for innovation and change management, which is based largely on the Project
Management Body of Knowledge (PMBoK), a traditional project methodology. In developmental processes, it is a
record of the achieved consistency in the technical tasks, testing and passing programs, again, the necessary
approvals.
Бізнес у цифровому світі — це повне переосмислення традиційних підходів до роботи з клієнтами, створення унікального досвіду, новий погляд на партнерство и конкуренцію, та, безумовно, нові моделі бізнесстратегій, які знайдуть своє втілення у щоденній діяльності компаній та їх структурних підрозділів — в
операційній моделі. Для України, яка планує курс на Євроінтеграцію, метою є створення умов для входження до спільноти Європейських розвинених країн та залучення інвестицій шляхом створення спільних
підприємств та інших масштабних внутрішніх перетворень підприємств. Для цього процесу важливою складовою бізнесу у цифровому світі є чітке формування всіх складових статутного капіталу компанії .
Наразі світ стоїть на порозі масштабних перетворень. Це відбувається під впливом нових цифрових
технологій: ідуть багатомірні зміни як на глобальному рівні, так і на рівні держав, індустрій, галузей, корпорацій (далі, компаній) та самих людей. Компанії змінюються як зовнішньо, так і з середини. Зовнішня
трансформація впроваджує нову концепцію по роботі з клієнтами, партнерами та контрагентами. На цьому етапі недостатньо відповідати чеканням клієнта, їх необхідно вміти передбачити, а його вимоги з кожним днем ростуть. Значна кількість опитувань топ-менеджерів компаній по всьому світу показує, що термін
виводу продукту або послуги на ринок (time-to-market) дні, а не місяці або роки, як раніше, і це є однією із
самих важких задач сьогодення [1].
Нова концепція не запрацює на діючих управлінських і операційних моделях, бо для роботи у цифровому світі компанії повинні перебудувати себе повністю з середини, і почати необхідно з чіткого формування
свого статутного капіталу, якому при корпоратизації не було приділено уваги, тому що на той час стояла
задача швидких перетворень, швидкої корпоратизації без підготовки до перетворень. Саме так було створено акціонерні товариства "Укртелеком" та "Укрпошта". "Укрзалізниця", як державне підприємство, процес підготовки до корпоратизації почала проводити ще з 2007 року. Такі етапи підготовки були проведені у
2010, 2012 та 2014 роках.
Для "Укртелекому" як для компанії, у якої немає державної власності і яка планує залучення іноземних
інвестицій, необхідно провести кваліфіковано інвентаризацію всіх статей балансу та сформувати свій статутний капітал із врахуванням вимог цифровізації системи та включення до статутного капіталу вартості
нематеріальних активів у перший розділ Балансу — "Необоротні активи", що дозволить підвищити вартість
статутного капіталу компанії в середньому на 80—120 відсотків. Нова концепція не запрацює на існуючих
управлінських і операційних моделях, а для роботи у цифровій економіці компанії необхідно перебудувати себе із середини. Це необхідно, тому що традиційна модель побудови бізнесу в "Укртелекомі", як і в
нашій державі (система управління та операційна модель компанії), в основному, статична, орієнтована на
повільний поступовий розвиток. Швидке реагування на зміни в ній стримуються значними бар'єрами, закладеними в саму природу такої моделі:
— традиційна вертикальна культура ведення бізнесу і система прийняття рішень. Для подібної моделі
характерні ієрархічна система управління, формалізовані процеси, регламенти й інструкції, жорстка система KPI для організаційних одиниць і працівників. До щоденної діяльності залучено значну кількість людей, які постійно виконують одноманітні та рутині операції. Значні сили та ресурси в такій моделі витрачаються на внутрішній контроль; на контроль за виконанням системи операційних бізнес-процесів;
— складність традиційних автоматизованих корпоративних систем — це основна перешкода впровадження нових стратегій у сучасній компанії;
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— традиційна модель впровадження нововведень та управління змінами, яка в основному спирається
на традиційні проектні методології на основі PMBoK (Project Management Body of Knowledge). У процесах
розвитку — це фіксування досягнутих узгодженостей в технічних завданнях, програмах випробувань та
проходження знову необхідних узгоджень.
Key words: іntangibles, legal and accounting aspects, normative documents, accounting, standards: national and
international.
Ключові слова: статутний капітал, нематеріальні активи, правові та облікові аспекти, нормативні документи, бухгалтерський облік, стандарти бухгалтерського обліку: національний і міжнародний.
FORMULATION OF THE PROBLEM
The development of digital technologies provides the
company with new opportunities and tools that will help
overcome artificial barriers created by man's traditional
business models and allow them to bring it to the next level.
The authors of the study of authorized capital of joint-stock
companies Ukrtelecom, Ukrposhta and Ukrzaliznytsya
show that they did not include the value of intangible assets.
Therefore, we consider it necessary to provide a methodology for determining, recording, valuing and valuing
intangible assets (which are not material, but have value and
play an important role in the entity's operations, and can
be identified) to the article "Intangible assets assets "of the
Balance and to the authorized capital of the company as its
important component in restructuring the company and
preparing it for attracting foreign investors.
ANALYSIS OF LAST RESEARCHES AND
PUBLICATIONS
An intangible asset is a non-monetary asset that is nonmaterial and can be identified [2, p. 4]. In defining the same
term as in paragraph 8 of IAS 38, a "substance" is indicated
instead of "form". There are no other differences, therefore,
the definition of the term in international and Ukrainian
standards can be considered identical.
From the definition of the term, it is clearly possible to
distinguish three properties, the presence of which allows
one or the same object to be classified as assets: nonmonetary; immateriality; the possibility of identification.
Nonmonetary and intangible assets make it possible to
distinguish intangible assets, respectively, from financial and
material assets. These properties are understandable and
generally do not cause problems. Otherwise, there is a case
of identification. The Accounting Standard (Accounting
Standard 8) does not even have a hint of how to understand
the expression "asset can be identified". Well, as in many
other cases, we turn to the International Accounting
Standard 38 [§12], from which one can understand that
identification is the ability to distinguish an object from
among other objects [§ 11 International Accounting
Standard 38]. The acquired or acquired intangible asset is
recognized in the balance sheet if there is a probability of
future economic benefits associated with its use, and its value
can be reliably determined [Accounting Regulation
(Standard) 8, paragraph 6].
Such an object of accounting, as an intangible asset, is
probably one of the contradictory elements of the modern
economy.
Not surprisingly, eminent financial reporting
researchers note the following: "Despite the fact that
managers act within the framework of generally accepted
accounting principles, one can confidently say that even two
of them do not account for intangible assets alike". It is also
true that none of them does not account for all their
intangible assets alike.
The nature of intangible assets is that information about
them is relevant, although not very reliable, even in the sense
of reliability for users of financial reporting [3 p.156].
The notion of "intangible assets" is well known not only
to accountants. It is known to marketers, financiers,
economists, and anyone who for one reason or another has
to read and analyze financial statements. This is exactly the
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case — "Intangible assets" is referred to as one of the balance
sheet items (line codes: 1000; 1001; 1002). Moreover,
intangible assets, as one of the types of accounting objects,
are devoted to separate standards: national — Accounting
(accounting) standard 8 "Intangible assets" and international
— International accounting standard 38. Special norms
dealing with intangible assets are in the tax and economic
codes, as well as in other regulatory documents. But expertsanalysts and professionals-practitioners point to the serious
difficulties that arise when working with intangible assets.
More precisely, difficulties arise up to the beginning of work
— when it becomes necessary to determine its asset in general
and intangible assets in particular. This arises because the
object is invisible and does not always have documents on it,
and their circle is quite wide. The accounting of intangible
assets is conducted for each object in groups specified in item
5 of the Standard (accounting) 8 [2].
ARTICLE
How to protect, evaluate, sell, take into account what
you can not see, try, weigh what you can not touch? What
does not have a material form but has value and plays an
important role in the activities of business entities, and in
the life of all mankind? What is called the rights to the result
of intellectual labor in the theory of law, and intangible
assets in the theory of accounting?
Finding answers to the questions was not easy. But we
tried to decompose complex concepts into simple
components and outlined guidelines that would help the
specialists:
— from the many manifestations of intellectual property
objects, identify those that need to be recognized in the
register;
— proceeding from the method of obtaining an
economic effect, and not only from traditions, to classify
objects of accounting;
— digitization of intangible assets, their coding and
entering into the Balance Sheet and the Authorized Capital.
After reviewing the analytical materials of this article,
the specialists will no longer have to go through a difficult
way of recognizing the objects of intangible assets, they will
only have to reflect capital investment, because it is
profitable, reliable, evaluating them. Computer programs
and a trademark — these are the main aspects of accounting
for intangible assets in virtually all Ukrainian enterprises.
The accounting of intangible assets practically in the
analyzed companies is not carried out in such groups as: the
right to use the property (the right to use the land plot, in
accordance with the land legislation, the right to use the
building, the right to lease premises); rights to industrial
property objects (the right to inventions, commercial
secrets, know-how, copyright, programs). The answers to
these questions are reflected in this study.
The purpose of this article is to improve the
management of intangible assets as an integral part of
accounting in making them into the authorized capital of
the company, which makes it possible to increase it by 70—
80 percent.
MAIN RESULTS OF THE STUDY
Public Joint-Stock Company Ukrtelecom (hereinafter
referred to as Ukrtelecom) is one of the largest companies
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in Ukraine, which has a long history and uses innovative
technologies, provides a full range of telecommunication
services in all regions of the country.
Ukrtelecom has a particularly strong position in the
market of services to the Internet and fixed telephony.
Ukrtelecom is a leader in the market of high-speed fixed
access to the Internet and holds leading positions in the
market of fixed telephony.
Ukrtelecom has created the most powerful national data
transmission trunk network in Ukraine, built on the basis of
modern technology DWDM, which allows consumers to
provide modern telecommunication services in all
settlements of Ukraine.
These technological innovations are not only basic
assets, but also intangible assets that are rights to the result
of intellectual work in the theory of law and intangible assets
in the theory of accounting, but these rights are not taken
into account in the company's authorized capital. Such work
is legally determined by Art. 177 of the Civil Code of
Ukraine, which states that "objects of civil rights are things,
including ... property rights, results of works, services,
results of intellectual, creative activity, information, as well
as other tangible and intangible assets" [4]. In this case, "the
thing is the subject of a tangible asset, in respect of which
there may be civil rights and obligations" [4, st. 179].
In fact, this is what financial services call tangible assets
[2]. Although not every thing can be an independent
material asset, since the legislator has also identified such a
concept as "property".
Property, as a "special object is considered a separate
thing, a set of things, as well as property rights and
obligations" [4, tbsp. 190]. That is, a separate unit of property (one tangible asset) can consist of several or many
things. For example, a property complex with a plot of land,
buildings, structures, equipment, etc.
The property rights of this property complex are
determined, evaluated, drawn up and are an intangible asset
that should be reflected in the accounting system and the
Company's Balance Sheet in the asset. As we see, in the
context of this article, the legislator referred to property,
as well as property rights.
In practice, under the property rights understand the
subjective rights of participants in the legal relationship that
relates to the possession, use and disposal of property, as
well as with the material requirements that arise in relation
to the distribution and exchange of property [5; 6].
However, the list of property rights is not limited to
the classic triad of powers (possession, use, disposal).
Property rights can also be called the right: economic
management [4, tbsp. 136]; the right to operational control
[4, items. 137]; the right to lease (hire, operational leasing);
the right to permanent use of land — the right to own and
use [4, tbsp. 92]; servitude — limited right to use someone
else's immovable property; superficies — the contract based
on the right to use another's land for development [4, tbsp.
424].
These are very important issues, because the subjects
of legal relationships may be different property rights, which
have different values and are differently reflected in the
Founder's contract, the balance sheet and the authorized
capital of the entity. Usually, it is believed that the owner
of the property has the most right, which owns, uses and
disposes of the property belonging to him. However, the
owner may have fewer rights, transferring, say, the property
to the lease, he voluntarily, and for a certain period, deprives
himself of the right to own and use the property. Different
volumes of rights depend on the established right [8, p. 163—
255] and its value.
What can I contribute to the authorized capital? In
accordance with the Law of Ukraine "On Business Associations" [5, ct. 13] "contributions to the authorized
(compounded) capital of an economic partnership may be
money, securities, other things or property, or other
alienation of rights having a monetary valuation, unless
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otherwise provided by law". A similar rule is contained in
part two of Art. 115 of the Civil Code of Ukraine [4].
Alienation of property rights of intellectual property is
not limited, therefore they can be a contribution to the
authorized capital. However, even if it is clear that what
property rights can be introduced into the statutory capital,
and which ones, they may still have problems, for example,
in the case of attracting foreign capital, liquidation of the
company. Particularly clear in the documents should be
defined and assessed ownership of land as an intangible asset
[2]. The experience of joint stock companies Ukrtelecom
and Ukrzaliznytsya shows that clear ownership rights
increase the currency of the balance of "intangible assets"
by 70—80 percent [7].
The legislator on 06.02.2018 adopted the new Law of
Ukraine "On Limited Liability Company", which came into
force on 17.06.2018 (hereinafter Law 1). One of the innovations of this Law was the narrowing of the responsibilities
of members of the society [8]. In accordance with Article 6
of the Law1, members of a partnership are obliged to adhere
to the statute and comply with the decisions of the general
meeting, while they may have duties established by law and
the charter of the partnership [8].
Instead, art. 117 of the Civil Code of Ukraine, along with
the above responsibilities of the members of the company,
establishes the obligation to fulfill its obligations to the
company, including those related to property participation,
as well as to make deposits in the amount, in order and the
means provided for by the constituent documents and not
to disclose commercial information about the activities of
the company.
It is difficult to understand the reason for such innovations. Provision of the norms of the current Law of
Ukraine "On Business Associations" [5] may lead to abusive
practices by unscrupulous participants. After all, for the
stable work of the partnership, a clear balance must be
struck between the rights and obligations of its participants.
As the case law shows, the absence of a balance between
rights and obligations at the legislative or institutional level
makes it impossible to protect the rights of the participants
and the society as a whole, against the activities of unscrupulous participants, which ultimately leads to corporate
conflicts and the blocking of the company's activities [7].
The legislator Law 1 reduced the requirements to the
contents of the statute and identified only three items that
must necessarily be in the statute: full and abbreviated (if
any) the name of the partnership; the management bodies
of the company, their competence, the procedure for their
decision, the procedure for joining the partnership and the
exit from it [8].
Legal uncertainty on the important aspects of corporate
relations can lead to legal disputes and make it impossible
for the company to operate. For example, in the statute,
after the entry into force of the Law1, it is not necessary to
enter information about the members of the partnership and
the size of the shares that they own, and therefore, it will
not be necessary to change the statute in the event of changes
in the composition of participants and / or the size of their
shares.
Consequently, there is a potential risk of unlawful
change in the members of the company. By the way, the
Final and Transitional Provisions of the Law 1 provide for
amendments to Art. 17 of the Law of Ukraine "On the State
Registration of Legal Entities, Individuals of Entrepreneurs
and Public Formations" in the part of the state registration
of changes in the information on the size of the authorized
capital, the size of the shares in the authorized capital or
the composition of the members of the partnership.
However, at the date of writing this article, such changes to
the specified law have not been made.
Quite a difficult question is the assessment of property
rights. At first glance it seems that everything is simple: as
agreed and appreciated. After all, expert evaluation is not
required for the most part. This is a big mistake. Certain
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criteria for evaluation still have to be. And not only so that
the supervisors do not have unnecessary questions, but to
protect their property and property of the enterprise.
Imagine this situation: the participant of the company
made a contribution to the authorized capital — the right
to use the property belonging to him, say, certain
equipment, which he owns, and in six months decided to
leave the company. At the same time, he requires not only
to return his property, but also to pay the cost of his share
in the authorized capital [8, p. 54]. And this share, exactly,
is the estimated value of the right to use the equipment. It
turns out that this participant can earn a good deal at the
expense of his partners. This once again confirms the need
to pay special attention to issues of valuation of intangible
assets.
Evaluation is one of the most common, important and
complex financial procedures. Possibility of reliable
assessment — a mandatory and unchanging criterion of
recognition of all objects of accounting without exception.
As a result of evaluation, the value of the objects of
accounting is determined. That cost allows you to summarize
accounting information, compare the results of economic
activity, etc. Without evaluation, accounting is not possible
in principle. But both evaluation and cost-categories are
multi-faceted and often unpredictable. That is why the
decision of accounting problems with their participation —
a very complicated and troublesome thing. And this despite
the fact that a significant part of the absolute majority of
accounting standards, both international and domestic, is
devoted to evaluation issues. Well, when it is necessary to
evaluate such a difficult object of accounting, as intangible
assets, the complexity of tasks doubles, and even tripled.
Consider the issue of evaluation conceptually and
practically.
Score — conceptually. The accounting standard (8)
actively uses the concept of "valuation" but does not explain
its meaning, possibly considering that it is obvious and does
not require explanations. However, International
Accounting Standards 38 (§ 100) do not so consider, and
"financial statements (for the Conceptual Assessment) use
several different, basic, bases of assessment with varying
degrees and in different combinations". These basics include:
— historical cost;
— current cost;
— cost of sale (repayment);
— Present value.
Such magnitude is due to a variety of objects of
accounting and business operations. That is, every kind of
value "comes into play" at a certain time and in a certain
city.
Score-practically. One of the main valuation rules
states: the cost varies, so any object should be periodically
overestimated. There are three main points for this purpose:
— initial recognition;
— at the balance sheet date:
— at the time of the release of the object.
The second rule can be formulated as follows: methods
of evaluation look in the standard — in the standard that
regulates the accounting of the object.
Initial — hence, historical. Intangible assets come to the
enterprise in different ways. They can be purchased for
money received in exchange for other assets and free of
charge and so on. And precisely because of this, according
to the Regulations (standard) of accounting 8, the order of
formation of their initial value depends. And the price is
formed, that is, it consists of (collected) from different
elements. The question of which items should be included
in the original cost, are at this stage key. It can be formulated
and otherwise, which costs should be recognized as costs
associated with the acquisition and production of intangible
assets. In this wording, this question is relevant for tax
accounting.
"Initial cost" — historical (actual) cost of non-current
assets in the amount of cash or the fair value of other assets
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paid (transferred), spent for the acquisition (creation) of
non-current assets — this definition is provided in paragraph
4 of the Accounting (accounting) standard 7 "Fixed assets".
However, note that it does not refer to Fixed Assets, but to
Non-current Assets. Consequently, it must also be applied
to intangible assets.
In addition, the formation of the initial value of
intangible assets and fixed assets is very much in common.
And from the above definition it follows that the initial value
can be equal to:
— or the amount of money paid (payable);
— or the fair value of other transferred assets.
Or one or two. "Meet" in the cost of one object paid
amount and fair value as if they should not. And it really
would have been so, if not multi-elementality of the
original value. As a rule, it includes the cost of the object
itself (main element) and other actual costs (additional
elements). The above alternative (or the amount of money,
or the value of the transferred assets) relates mainly to the
main element.
Consequently, during the formation of the initial cost,
a combination of fair value and actual costs is possible.
Table 1 shows the order of formation of the initial value
and the elements from which it is composed, depending on
how the intangible assets come to the enterprise.
The concentrated information in one table clearly
depicts (column V of Table 1) that the order of formation
of the initial cost exceeds the limits established in the
definition of this term. This applies, in particular, to clauses
13 and 14 of the Accounting Standards (Standard) 8. The
most significant discrepancy is that the definition of the term
refers to "... the fair value of other assets paid (transferred),
spent for acquisition (creation) of non-current assets", while
paragraphs 13 and 14 require the determination of the fair
value of the objects received. As regards free-standing
objects, this requirement is clear: the fair value of the assets
transferred in return can not be determined, since they
simply do not exist.
But the initial value of the objects that they make in the
authorized capital, perhaps, nevertheless, should be shaped
on the basis of the value of corporate rights that they
convey, rather than the fair value of these objects. Although,
ideally, these two values must coincide.
Special attention should be paid to the definition of
elements of the original value.
Item 11 of the Accounting Standards (Standard) 8 lists
the items of initial value, that is, those costs from which it is
formed. In this case, with respect to the main element, that
is, the amount paid to suppliers of intangible assets, there is
a special clause: this amount does not include the received
trade discounts.
The list of additional costs associated with the
acquisition of intangible assets is much shorter than the
similar list for fixed assets. And this is natural. After all,
because of its specificity, intangible assets do not require,
for example, the cost of delivery or installation. On the other
hand, this specificity does not allow to list all possible types
of additional costs in the standard. Therefore, in the list
referred to in paragraph 11 of the Accounting Standards
(Standard) 8, only indirect taxes and indirect taxes which
are not subject to indemnity are directly named. The rest of
all costs are "hidden" in the practically dimensionless group
of "other expenses", directly related to the acquisition of
an object and bringing it to a state in which it is suitable for
intended use.
In the International Accounting Standard 38 (§ 28),
information on this subject is slightly higher.
Examples of costs that can be directly attributed are:
a) expenses on employee benefits (as defined in the
International Accounting Standard 19 "Employee benefits")
arising directly from the bringing of the asset to working
condition;
b) professional fees paid directly as a result of bringing
the asset to working condition;
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Table 1. Formation of the initial value of the objects recognized as intangible assets, depending
on how they are received by the enterprise
№
by order

Method of receiving intangible
assets for the enterprise
А

1

The object was purchased at a cost

Elements of original
cost

Initial cost (actual cost)

B
cost of the object

standard of accounting
(standard) of accounting 8

V

G

The object was purchased in
exchange for a similar object

cost of the object
additional costs

Amount of money paid (to be paid)
to the object provider and additional
services)
Less than two values: residual or fair
value of the transferred object
Amount of money paid (payable)

The object is purchased in
exchange for a non-object

cost of the object

Fair value of the transferred object

additional costs

Amount of money paid (payable)

4

The object was purchased in
exchange for a non-object 3 with a
cash supplement

cost of the object

Second paragraph
item 12

additional costs

The fair value of the transferred
object is increased (reduced) by the
amount
Amountof
ofmoney
moneythat
paidwas
(payable)

5

Object received free of charge

cost of the object

Fair value of the object received

item 13

additional costs

amount of money paid (payable)

6

The object was received as a
contribution to the authorized
capital
The object was obtained as a result
of the merger of enterprises

cost of the object

Agreed by the founders of fair value

additional costs

amount of money paid (payable)

cost of the object

Fair value

item 15

The object has been purchased
along with other objects paid for
by the total amount

cost of the object

The amount paid is distributed in
proportion to the fair value of each
item

item 16

additional costs

The object was created by the
enterprise

cost of the object

Actual cost

item 17

additional costs
2

3

7
8

9

c) the cost of checking the proper functioning of such
an asset.
In addition, the initial cost includes direct labor costs,
depreciation of equipment, and any other costs provided
by the Accounting Standards (Standard) 16.
Between the research and development of Ukrtelecom,
which creates intangible assets on its own, one should
understand the differences between research and
development. In accordance with the Accounting
Regulation (Standard) 8, research costs "are recognized as
expenses of the reporting period during which they were
incurred, without recognizing such costs in the future
Intangible asset". Some types of expenses, in order not to
emerge the temptation to capitalize them, are listed in clause
9 of the Accounting Standards (Standard) 8, marked "not
recognized as intangible assets" and indication "are to be
reflected as part of the reporting period in which they were
executed".
This list includes:
— research costs;
— expenses for training and retraining of personnel;
— expenses on advertising and promotion of products
on the market;
— costs for the creation, reorganization and transfer of
an enterprise or a part thereof;
— costs for improving the business reputation of the
enterprise, the cost of publications and the cost of creating
trademarks (trademarks).
The list, albeit clear in general, nevertheless leads to
certain reflections.
First, somewhat embarrassed by its "closed" character,
that is, the lack of reservations such as "etc". Such lists are
considered to be exhaustive, which could mean, in relation
to this situation: only intangible assets that are included in
the list are not recognized as intangible assets. Hence, all
other costs should be recognized as such. But such a
statement is simply absurd, which, incidentally, is confirmed
by the International Accounting Standard 38. As in many
other cases, it is the international standard that prompts
how to understand one or the other of the standard of the
national standard. Paragraph 69 of the International
Accounting Standard 38 contains a list that is very similar
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item 11

Second paragraph item 12

The first paragraph item 12

item 14

to the above. However, it follows from the accompanying
text that examples of costs are given in the list.
Secondly, for all types of expenses listed in clause 9 of
the Accounting Regulation (Standard) 8, only one is decoded
through the definition of the relevant term. In accordance
with Clause 4 of the above-mentioned standard, "research
is the research planned by the enterprise for the first time
in order to receive and understand new scientific and
technical knowledge". The definition of the term in the
Accounting Standards (Standard) 8 and the International
Accounting Standard 38 is the same, but much more
attention is paid to the research in the international
standard. The research phase is devoted to a separate, albeit
small, section, in which, in particular, paragraphs 56 of the
International Accounting Standard 38 provide examples of
studies that are appropriate to use when creating the article
"Intangible assets" of the Company's authorized capital.
Special issues of valuation at the balance sheet date
require the following explanations for which financial
management should pay attention to.
In international standards, the expression "assessment
after initial recognition" is often used. In this case, the most
often refers to the assessment at the balance sheet date. In
some cases, as, for example, in the Standard (Accounting
Standard) 32, the clarification is given "on the date of the
annual balance sheet". And this clarification is very
important, because the assessment, among other things, the
procedure is quite troublesome, and sometimes not
expensive.
As with any other non-current assets, valuation for
intangible assets is very important at the balance sheet date.
After all, their real cost depends on many factors (in
particular, external) and under the influence of these factors
is changing. And if the real value has changed, it should be
reflected in the account.
International Accounting Standard 38 proposes entities
to select and consolidate as one element of accounting policy
one of the two valuation methods after initial recognition:
— cost method (paragraph 74 International Accounting
Standard 38);
— Revaluation method (paragraph 75 International
Accounting Standard 38).
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So paragraph 74 states: "After initial recognition, an
intangible asset should be measured at its cost less any
accumulated depreciation and any accumulated impairment
losses".
Paragraph 75 reads that "After initial recognition, an
intangible asset should be reported at a revalued amount,
which is its fair value at the date of the revaluation, less any
subsequent accumulated depreciation and any subsequent
accumulated impairment losses". For revaluation, in
accordance with this Standard, the fair value should be
determined by reference to an active market. Reassess the
trail with sufficient regularity. In addition, for the accurate
determination of book value, it is possible to use national
standards for the assessment of property and property
rights, certified appraisers, who will document the cost of
intangible assets.
CONCLUSIONS
Intangible assets are an important component of
accounting and allow you to increase the balance of the
currency by 70—80%, which is very important when
attracting foreign investment.
Under the term "asset", the financial manager
understands the resources controlled by the enterprise, the
use of which is expected to lead to future economic benefits.
A lawyer, marketer to understand the essence of the asset
need to know its legal nature, which depends on the
possibility of its use in certain legal relationships.
The right to use property should be clearly defined,
including the term of use.
In assessing property rights, the term of its use should
be taken into account. Obviously, the use of someone else's
car for an hour and a year has a different price.
The introduction of property rights to the authorized
capital must be executed not by the protocol, but by the
contract (in the classical version — the founder's agreement,
certified by a notary), as well as by the decision of the
General meeting of shareholders. And if it is a question of
making additional deposits or joining the partnership of a
new participant, then you can enter into an agreement on
the procedure for making a contribution to the authorized
capital of the company.
In such an agreement it is obligatory to describe the
consequences of the party's exit from the partnership before
the end of the term of use of the property. In this case, an
alternative is possible: either the property remains in the
use of the partnership before the expiration of the term
stipulated by the contract, or the participant who leaves
the company, compensates him a certain amount (it must
be determined immediately) for early repayment of the
property.
The analysis of the content of Law 1 shows that there
are gaps, conflicts and uncertainties, so the participants of
the societies need to carefully approach the constituent
documents, as they will become the only guarantee of stable
economic activity of the company.
An analysis of existing regulatory legal documents and
techniques on this issue, which were developed, approved
and repeatedly used in Ukrzaliznytsia [11], allows us to
recommend to develop, taking into account the specifics of
the industry, methodological recommendations —
"Procedure for conducting technical inventory of objects
real estate and intangible assets".
To approve the Procedure as an industry standard on
the basis of which to work the inventory of the said assets
and the results of inventory to be taken into account in
the balance sheet and in the authorized capital of
Ukrtelecom.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи". Чинний. — Режим доступу:
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CONCEPT OF TERRITORIAL BRANDING IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES

У статті досліджено потенціал та перспективи територіального брендингу як своєрідної альтернативної, нетрадиційної маркетингової технології сільського розвитку. Розглянуто особливості такого брендингу в Україні. Підкреслено, що актуальність брендингу загалом та брендингу територій обумовлені
останніми тенденціями сучасного бізнесу, за якими фактор якості відіграє все меншу роль у здійсненні
впливу на споживача; брендові товари складають переважну більшість постіндустріальних економік;
все більше зростає престиж національних торгових марок; окупність брендингу усталено зменшується;
подальше товарне насичення продуктових ринків диктує необхідність забезпечити більший доступ до
споживача. Обгрунтовано, що на сьогодні територіальний брендинг найчастіше є предметом полідисциплінарного вивчення, при цьому є насамперед соціальним, а потім вже економічним проектом, елементи якого мають функціональність та духовно-ментальний виміри. У статті основну мету брендингу
розглянуто через завдання забезпечити інформаційну присутність бренду в найрізноманітніших джерелах, пізнаваність його назви в масовій свідомості через образи локальних ексклюзивних відмінностей,
іміджеві характеристики і репутацію. Це покликано забезпечити території силою впливу, транслювати
самостійні рішення та збільшувати власні ресурси. Запропоновано змістовну інтерпретацію територіального брендингу здійснювати через ярусність атрибутів, а саме: 1) формування візуального та асоціативного сприйняття на рівні первинного розпізнавання бренду; 2) створення образу та репутації в контексті унікальних територіальних особливостей; 3) забезпечення причетності до культурно-етичних елементів бренду та — на цій основі — філософії як головної ідеї бренду.
The article explores the potential and prospects of territorial branding as a national alternative, non-traditional
marketing technology for rural development. Features of such branding in Ukraine are considered. A summary
of existing interpretations of the brand territory and territorial branding, which analysis shows that there is no
single approach to the interpretation of this category, is generalized. It was emphasized that the importance of
branding in general and branding of the territories is conditioned by the latest tendencies of modern business, in
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which the factor of quality plays a lesser role in the implementation of the influence on the consumer; branded
products make up the vast majority of post-industrial economies; increasing the prestige of national brands;
recoupment of the branding is steadily decreasing; further commodity saturation of food markets dictates the
need to provide greater access to the consumer, It is substantiated that for seven years, territorial branding is
often the subject of disciplinary study, and this is primarily a social project, and then an economic project whose
elements have functionalities and spiritual and mental dimensions. In the article the main purpose of branding
is considered through the task of ensuring the information presence of the brand in a variety of sources, the
recognition of its name in the mass consciousness through images of local exclusive differences, image
characteristics and reputation. It is intended to provide the territory with force of influence, broadcast independent
decisions and increase its own resources. It is determined that the process of branding of territories should include
procedures for accelerating, improving the efficiency and effectiveness of branding costs on the basis of existing
unique territory preconditions. It is proposed to carry out meaningful interpretation of territorial branding through
the leveling of attributes, namely: 1) the formation of visual and associative perception at the level of the initial
recognition of the brand; 2) creation of image and reputation in the context of unique territorial peculiarities;
3) ensuring the involvement in the cultural and ethical elements of the brand and — on this basis — philosophy
as the main idea of the brand.
Ключові слова: територіальний брендинг, сільські території, атрибути бренду, структурологічна модель брендингу.
Key words: erritorial branding, rural territories, attributes of the brand, structural branding model.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність і перспективи брендингу загалом та
брендингу територій зокрема можуть бути уточненими
з огляду на такі основні тенденції (інколи суперечливі)
сучасного бізнесу, які відзначено у роботах [1—2], а
саме: 1) нині фактор якості відіграє все меншу роль у
здійсненні впливу на споживача, адже якість товарів
вважається загальною умовою; 2) в умовах розвитку
постіндустріальної економіки високі прибутки
підприємств здатні приносити в основному брендові
товари; 3) більш ніж 60% споживачів насамперед у країнах із ринками, що розвиваються, надають перевагу
вітчизняним торговим маркам; 4) значення традиційних
прийомів брендингу та самих торгових марок зменшується, як і їхня окупність на фоні почастішання випадків реалізації ефекту антибрендингу у випадку неефективного брендингу; 5) поступове товарне насичення продуктових ринків, через що має місце зміщення резервів ефективності зі сфери використання ресурсів у
сферу "доступу до споживача", про що свідчить зменшення доданої вартості на одиницю операційних витрат. Звідси можна пояснити інтерес до територіального брендингу як своєрідної альтернативної, нетрадиційної маркетингової технології. При цьому завжди акцентувалася увага на наявних проблемах окремих населених пунктів, територій, регіонів, де можливий їхній
брендинговий розвиток розглядався як антикризова
програма із соціально-політичними пріоритетами.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Становлення концепту територіального брендингу
в рамках загальної теорії брендингу має певну історію
та передумови. Так, перші праці з питань брендингу територій відносяться до 90-х рр. ХХ ст.: у 1993 р. вийшло
у світ перше видання Ф. Котлера та ін. [3], де було означено потенціал і принципи маркетингу територій. Також
у 90-х рр. у роботах С. Анхолта [4—5] було обгрунтовано основний категоріальний апарат та методичний базис територіального брендингу. В свою чергу, слід зазначити результати досліджень С. Вард [6], де було
зроблено висновок, що практика маркетингу територій
(міст) застосовувалася ще наприкінці ХІХ ст.
Територіальний і регіональний брендинг — досить
нове для України явище, тоді як в Європі ця тенденція,
як вважається, припала на 80-ті рр. ХХ ст. через необхідність підтримувати життєздатність економік міст
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та зберегти робочі місця. На думку авторів [3—6], налічується понад 36 типів міських брендів, наприклад, т. з.
"міста-перехрестя" (м. Сент-Луїс), фабрики інновацій,
"смачні" міста та ін.
Загалом же найбільш відомими зарубіжними напрацюваннями у галузі теорії територіального брендингу
стали вже згадана вище робота Ф. Котлера, К. Асплунда, Д. Хайдера та І. Рейна [3], оскільки в них уперше обгрунтовано маркетинговий підхід до території як товару, а також висвітлено питання специфіки сучасного
брендингу в умовах глобалізації. Слід особливо зазначити значення праць С. Анхолта, який є творцем терміна "place branding" (брендинг місць) і з 1998 р. почав популяризувати цей термін у статтях у щоквартальному
журналі "Place Branding and Public Diplomacy" ("Брендинг географічних місць і громадська дипломатія"), а
також в книгах "Бренд Америка", "Конкурентна ідентичність — нове в питаннях управління брендом нації,
міста, регіону", "Території: ідентичність, імідж, репутація", "Брендинг: дорога до світового ринку" [4—5]. Системне тлумачення територіального брендингу на прикладі теорії бренду міст було здійснено К. Дінні в книзі
"Брендинг територій. Кращі світові практики" [7].
Серед вітчизняних науковців у цьому напрямі доцільно виділити дослідження Т. Нагорняк [8], О. Зозульова [1], Л. Панасенко [9], Г. Полішко [10], Н. Колесницької [11] та ін. Розробкою національного бренда та
брендингу регіонів України займалися Д. Богуш (президент Bohush Communications, віце-президент Української Ліги по зв'язкам із громадськістю, політичний експерт, керівник проекту "Форум політичних стратегій"),
проф. О. Соскін (директор Інституту трансформації
суспільства), В. Лаба (директор Українського інституту "Євросоціум") [12].
Разом з тим, в Україні концепт територіального
брендингу, а тим більше такий брендинг стосовно
сільських територій, залишається скоріше теоретичою,
аніж практичним розробкою, що потребує подальших
різнопланових наукових досліджень.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Можна стверджувати, що насьогодні "place
branding" вже став предметом полідисциплінарного
знання в світі. Його досліджують представники державного управління і політичної географії, політичної науки і соціальної філософії, соціології та культурології,
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Таблиця 1. Трактування категорій у теорії брендингу територій
Автор, джерело
1
Т. Атаєва
[13, c. 3]
І. Важеніна
[14, c. 36]
В. Малькова
[15, c. 29]
Н. Котова
[16, c. 6]

Е. Антипина
[17, c. 6]
С. Климанов
[18, c. 5455]

Е. Кукіна
[19, c. 206]

А. Брусова
І. Щепіна
[20, c. 35]
M. Каваратціс
[21, с. 53]
С. Анхолт
[5, с. 92]
Т. Мещеряков
[22, c. 30]
Ф. Го
[23, с.109]
К. Дінні
[7, с. 106]
Н. Шалигіна
[24, c. 16]
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Визначення
2
Категорія «бренд території»/ «територіальний бренд»
Територіальний бренд – це бренд країни, регіону, міста або іншого територіального утворення, що виступає
важливим чинником просування території, спирається на політичний, економічний, соціокультурний її
потенціал та природно-рекреаційні ресурси, а також на бренди товарів і послуг, локалізовані в певній
географічній місцевості
Бренд території – це сукупність вічних цінностей, що відображають своєрідність, неповторні, оригінальні
споживчі характеристики певної території та спільноти, які широко відомі, отримали суспільне визнання й
користуються стабільним попитом споживачів цієї території
Історико-культурний образ-бренд території – це широкий комплекс її реальних характеристик і потенційних
можливостей, що має історичне та культурно-психологічне значення для минулого, теперішнього й майбутнього
регіону та його жителів, а також і для «зовнішніх споживачів»
Бренд території – це сукупність неминущих цінностей, що відображають неповторні оригінальні споживчі
характеристики цієї території і спільноти, широко відомі, що одержали суспільне визнання і користуються
стабільним попитом споживачів. Бренд формується на основі яскраво вираженого позитивного іміджу території,
в основі якого лежать унікальні можливості задоволення тих чи інших запитів її споживачів, є вищим проявом
емоційних споживчих переваг
Бренд території – це існуючий у свідомості сукупності різних груп реальних і потенційних споживачів комплекс
сприйнять, образів, асоціацій, очікувань по відношенню до регіону, який представляє раціональну та / або
емоційну цінність, що формується в процесі взаємин між брендом і його споживачем
Бренд території – це платформа для конструктивного діалогу і взаємодії між представниками адміністрації та
ділових кіл з різними цільовими групами: інвесторами, міжрегіональними та експортними ринками, населенням,
туристами.
Бренд території – це найважливіший інструмент реалізації стратегії розвитку регіону, що дозволяє забезпечити
залучення основних цільових аудиторій у процес впровадження цільових програм
Бренд території – це, в першу чергу, потужна ідея, яка вдало виявлена і оформлена ідентичність місця, заснована
на очікуваннях, відчуттях, досвіді. Логотипи, девізи, символіка – це тільки елементи бренду, набір сприйнять в
уяві
Категорія «брендинг території»
Брендинг території – це образ країни або регіону у свідомості громадян або світової громадськості
Брендинг території визначається як планове зображення бренду міста, і це становить проблему для міських
планувальників (а також архітекторів) у зусиллях міст презентувати себе у відповідь на дедалі більший тиск
конкуренції в контексті глобалізаційної культури
Територіальний брендинг є актом просування та обміну, але його слід розглядати не як самоціль, а як
можливість для створення іміджу та репутації країни або міста
Територіальний брендинг є важливим інструментом управління маркетингом території й націлений на
формування комунікативного капіталу території як складника інституційного капіталу, наявність якого дозволяє
суб’єктам маркетингу території економити на трансакційних витратах при взаємодії
Територіальний брендинг – це процес визначення ресурсів, які для більшості територій є їхніми найціннішими
активами: це люди, які живуть там
Територіальний брендинг – це процес, який сприяє створенню «найреалістичнішого, найбільш
конкурентоспроможного й нагально стратегічного бачення для міста, регіону або країни»
Брендинг території – це процес створення та управління брендом, який включає в себе формування, просування,
розвиток і репозиціонування бренду
Брендинг територій – це стратегія підвищення конкурентоспроможності міст, областей, регіонів, географічних
зон і держав з метою завоювання зовнішніх ринків, залучення інвесторів, туристів, нових мешканців і
кваліфікованих мігрантів.
Бренд території – це люди, які представляють територію, це процедури взаємодії між бізнесом і владою, це
товари, вироблені на даній території і відображають її ідентичність, це соціальна інфраструктура, що забезпечує
нормальне існування індивідуумів, які проживають на ній, це інвестиційна привабливість регіону, культура
праці і побуту, автентичні події, що приваблюють туристів, інше
Брендинг територій – цілеспрямований процес формування, презентації і просування певної території на
світовому ринку як його конкурентоздатної і ліквідної одиниці

Джерело: узагальнення інформації з наведених літературних джерел.

журналісти та маркетологи. При цьому у літературі наголошено на тенденції економічної окупності брендингу територій, який здійснюється з врахуванням наукових принципів відповідного маркетингу територій.
Відтак підвищення зацікавленості до проблем брендингу території обумовлює необхідність сформулювати
чіткі визначення щодо територіального брендингу. Насамперед узагальнимо сукупність існуючих трактувань
щодо бренду територій та територіального брендингу,
аналіз яких показує, що не існує єдиного підходу до
трактування цієї категорії (табл. 1).
При цьому розкриваємо брендинг (branding) як процес створення бренду та управління ним. Відповідно
брендинг містить у собі формування, посилення, репозиціонування, відновлення й зміну стадії розвитку бренду, його розширення і поглиблення. Брендинг передбачає діяльність у галузі маркетингу, реклами та суспільних зв'язків, розвитку комунікацій із потенційними
споживачами і контрагентами [12, с. 8].
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Таким чином, брендинг території розглядається як:
образ країни або регіону, його планове відображення
(Т. Атаєва, А. Брусова, М. Каваратціс, В. Малькова); акт
просування та обміну, інструмент управління маркетингом території (С. Анхолт, Т. Мещеряков); сукупність неминущих цінностей (І. Важеніна); процес (Ф. Го, К. Дінні, Н. Шалигіна); стратегія підвищення конкурентоспроможності (О. Олефіренко, М. Карпіщенко).
Враховуючи наведені трактування, вважаємо, що
брендинг території — це процес створення та управління брендом території, який включає в себе формування, просування, розвиток і репозиціонування бренду.
Основне завдання будь-якого бренду — викликати довіру і побудувати відносини, засновані на довірі. Якщо
територія володіє власним брендом, ім'ям, яке привертає увагу, якому довіряють, значить, така територія буде
до себе залучати інвестиції в широкому сенсі слова.
При здійсненні брендингу території ініціатори останнього логічно намагаються використати якомога
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більше наявних переваг, при цьому
Територія
переважно гіперболізуючи їх, починаючи від природніх ресурсів, туристичних принад і закінчуючи наукомісткими галузями, які наявні на даній
території. Будь — яка територія
Сільська
Міська
Район
Область
Країна
(країна, місто, регіон, курорт, історитериторія
територія
ко-культурний заклад, ландшафт,
інфраструктурні об'єкти ) може стасела і селища
ти брендом за умов виваженої странезалежно від їх
тегії брендингу і ребрендингу (своєадміністративного
часної корекції бренду, що обумовлепідпорядкування
на ринковим попитом) [8, с. 54]. Основна мета брендингу — забезпечити
інформаційну присутність бренду в
найрізноманітніших джерелах, упізнаваність його назви в масовій свідоЗа умов виваженої стратегії брендингу і ребрендингу (своєчасної
мості через образи локальних ексккорекції бренду, що обумовлено ринковим попитом)
люзивних відмінностей, іміджеві характеристики і репутацію, що забезпечують території можливість стати
силою впливу, транслювати самостійні рішення та збільшувати
Бренд сільських територій
власні ресурси.
Більшість науковців [8; 10—11]
вважають, що поняття "територіальний брендинг" включає поняття
брендів країн, регіонів та брендів міст.
На наш погляд, це є дещо обмеженим
Брендинг сільських територій
на національному рівні, адже територія за адміністративно-територіальним устроєм поділяється на область,
Рис. 1. Брендинг сільських територій у теорії брендингу
район, місто, район у місті, селище
Джерело:
авторська розробка.
міського типу, сільрада і селище
(згідно з Положенням про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального ус- можливо створити штучно імідж території. Тому теритрою України, затвердженим Указом Верховної Ради торіальний брендинг повинен спиратися на фактичні
"Про порядок вирішення питань адміністративно-тери- унікальні особливості, а сам процес брендингу територій
торіального устрою України" від 12 березня 1995 р.), повинен передбачати процедури із прискорення, підвивідповідно населені пункти, розташовані на території щення результативності та ефективності брендингових
України, поділяються на міські та сільські. До міських витрат на основі наявних унікальних для території пенаселених пунктів належать міста республіканського, редумов.
обласного, районного поділу та селища міського типу,
Вищезазначеним можна пояснити те, що в останні
до сільських — села і селища незалежно від їх адмініст- роки в Україні та інших пострадянських країнах почали
ративного підпорядкування. Отже, вважаємо, що доці- здійснюватися наукові пошуки щодо вивчення перспекльно при розкритті варіацій брендів відокремити: бренд тив територіального брендингу як антикризової маркекраїн, областей, районів, міських територій, сільських тингової технології. Зазначене посилювалося особлитериторій. Загалом у контексті наведених положень ад- востями України, зокрема депресивним станом значної
міністративно-територіальна інтерпретація брендингу частини місцевих економік, у першу чергу — сільських
сільських територій наведена на рисунку 1.
громад, що потребувало пошуку нових джерел зростанНа думку О. Оліференка та ін. [25, с. 30—40], теоре- ня.
тичний аспект територіального брендингу знаходиться
Доведення унікальності подібних факторів конкуу стадії свого формування і представлений лише пооди- рентоспроможності сільських територій передбачає
нокими працями. До таких розробок слід віднести т. з. також уточнення змісту брендингу територій. Нині існує
"шестикутник Анхольта" — створення С. Анхольтом ряд тлумачень категорії "брендинг", які переважно є од[4—5] концепції конкурентної ідентичності, яка вклю- нотипними. Наше визначення загалом корелює із основчає 6 елементів сучасного бренду території: туризм, ек- ними відомими підходами і може бути представлене так.
спортні бренди, політика, бізнес та інвестиції, культу- Не зважаючи на різні тлумачення, ми асоціюємо катера, люди. Таким чином, бренд території — це люди, що горії "бренд" і "торгова марка" як синонімічні. При цьопредставляють цю територію; культура і характер взає- му поділяємо точку зору О. Гладунова [26, с. 20—21],
модії між бізнесом та владою; товари, що виробляють- який застережує від "дрібно-утилітарного" використанся саме на даній території і є оригінальним та відбива- ня терміну "бренд", пропонуючи як альтернативу теоють ідентичність території; соціальна інфраструктура; рію 4D-брендинг. Згідно з останньою, відповідна страінвестиційна привабливість регіону; культура праці та тегія передбачає формулювання 4 основних вимірів
побуту; сукупність елементів конкурентоспроможного бренду, що визначають його сутність за аналогічною
туризму на цій території та ін. Такий методичний підхід, кількістю складових, які, в свою чергу, визначають
що отримав значне поширення, тим не менше, як вва- структуру та ринкову позицію бренду, а саме виміри:
жаємо, недостатньо охоплює реальні економічні харак- 1) функціональні; 2) соціальні; 3) духовні; 4) ментальні.
теристики окремих територій, які тако можуть вистуОсобливістю територіального брендингу є орієнтупати брендоутворюючими факторами.
вання на фактори конкурентних переваг, що обумовлені
Слід зазначити, що на початку 2000-х рр. С. Анхоль- саме приналежністю до конкретної території (регіону).
том було визначено [5] ефект відсутності кореляції між Ми розуміємо під брендингом сільських територій
динамікою вартості національних брендів та витратами практику використання при створенні, просуванні та зана них. Звідси було зроблено висновок про те, що не- хисту бізнесу під певною торговельною маркою, де в ос-
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нові такої покладено певні унікальні характеристики,
пов'язані із конкретним населеним пунктом (сільським — у випадку брендингу сільських територій), а саме:
його історичних, культурних, конфесійних, природнорекреаційних характеристик.
Брендинг сільських територій слід віднести до т. з.
"індивідуальних брендів", що повинно враховуватися
при їхній побудові. У більшості випадків такий брендинг
в Україні (як і будь-де) може спиратися на таких формах просування товарів як селебреті (від англ. celebrity —
знаменитість) або на авторитеті відомих (легендарних)
особистостей, наявності архітектурних, канонічних та
ін. пам'яток історії, унікальних фактів із господарської
історії та ін.; перелік даних факторів може бути продовженим у кожній місцевості.
Слід зазначити, що у літературі не міститься детального опису прикладів реалізації брендингу сільських територій. Тому про якусь модель ефективності процесу,
яка була б емпірично підтверджена, говорити проблематично. Окремі аспекти зазначеного, очевидно, можуть бути визнаними при використанні географічних
назв окремих сільських населених пунктів, наприклад,
ТМ "Торчин" та ін., проте це має мало спільного із брендингом сільських територій через те, що в даному разі
задіяна тільки назва географічного пункту без інших
змістовно-іміджевих ознак бренду.
Слід підкреслити, що брендинг сільських територій
є по суті в першу чергу соціальним проектом, який вже
потім є економічним. Тому, з огляду на депресивний стан
територій, де такий брендинг може бути розгорнутим,
мотиви пошуку додаткових надходжень до національного бюджету повинні бути безальтернативно відкинутими, принаймні до набуття зазначеними територіями
якоїсь економічної стабільності та прийнятного рівня
життя. До складу інструментів, що носять стимулюючий характер, слід залучати податкові пільги (вилучення з-під оподаткування об'єктів оподаткування або окремих видів (складових) їхньої діяльності, зниження податкової ставки, податковий кредит, повернення податків), тоді як до підтримуючих — пільгові тарифи на
електро- та теплоенергії і т.ін.
Водночас основний акцент регуляцій може і повинен бути здійсненим на рівні самих місцевих громад. Це
означає нові ініціативи з боку голів сільських рад, місцевих та інших громадських організацій, представників
бізнесу та окремих осіб, які б мали належні мотивації.
Необхідно особливо підкреслити, що на даному етапі
процес не має особливого законодавчого забезпечення
і повинен здійснюватися у традиційному правовому полі
розвитку бізнесу на селі. При цьому потрібно чітко
усвідомлювати, що брендинг сільських територій матиме найбільшу перспективу лише на основі активізації малого підприємництва, який формалізований у своїй
діяльності у конкретній громаді. Такий бізнес є прикладом ініціації пошуків у напрямку побудови регіональних/територіальних брендів, реципієнтами чого виступатимуть як бізнес, так і самі сільські громади.
У контексті зазначеного слід підкреслити, що брендинг територій/сільських територій як економічний
фактор ведення бізнесу і соціального розвитку переважно депресивних мікрорегіонів набуває підвищеної актуальності саме тому, що, як правило, це традиційно аграрні
регіони, де кількість підприємств, у т.ч. несільськогосподарських, є обмеженою і загалом зменшується. Для
цих громад дуже гострою є проблема відсутності якісних робочих міць внаслідок низького рівня активності
місцевого бізнесу. До цього слід додати відомі характерну для всього українського села сукупність інших
проблем.
Саме тому, на нашу думку, брендинг сільських територій має всі підстави розглядатися як реальний фактор можливого розвитку, який спонукає до активізації
колективних дій громади, може приносити додаткові
вигоди від доступу громадян до прийняття рішень щодо
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економічного зростання регіону. Еволюція теоретичних
уявлень про роль територіального брендингу відбулася
у напрямі розуміння важливої, часто детермінантної
ролі цієї соціально-економічної категорії як безпосереднього фактору забезпечення конкурентоспроможності місцевих економік. Адже брендинговий розвиток
на основі конструювання образу території спрямований
насамперед на підвищення інвестиційної привабливості
території; створення та забезпечення соціальної безпеки; підвищення конкурентоздатності; економічний розвиток території; зростання популярності та престижу;
туристичну привабливість; збільшення зайнятості населення, підвищення якості життя; залучення нових споживачів товарів та послуг; створення корпоративної
культури сільських громад.
За переконанням О. Соскіна, бренд території — це
"премія" у вигляді соціальної стабільності, припливу
інвестицій, збільшення туристичних потоків і т. д. Це гарантоване майбутнє міста та його соціуму [12, с. 17].
Бренд міста — це додатковий ресурс у вигляді соціальної стабільності, інвестицій, туризму, нових робочих
місць. Це спільна інтелектуальна власність громади, яка
у знаменитих брендів може в сотні разів перевищувати
вартість реальних активів міста. Так, щоб залучити інвестиції, туристів, бізнес, країни витрачають щороку
мільярди доларів. США, наприклад, щорічно витрачають на розробку і просування позитивного іміджу США
за кордоном близько 1,4 млрд дол. США, Велика Британія і Німеччина — близько 1,2 млрд дол. США, Франція — близько 3,1 млрд дол. США. Cаудовська Аравія
для підтримки свого іміджу надійного партнера Заходу
витрачає щорічно 6 млрд дол. США. І в цьому не було б
сенсу, якби це не приносило величезні прибутки. Так,
Великобританія у 2006 р. залучила у свою економіку
близько 43,5 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій, тоді як доходи від туризму склали 8,6 млрд [12].
Враховуючи вище зазначене, на сьогодні територіальний брендинг, мета якого — створення конкурентоспроможної та успішної сільської території, — це
найбільш ефективний інструмент активного позиціонування сільської території, процес побудови, розвитку
та управління брендом цих територій.
Змістовна інтерпретація територіального брендингу, як вважаємо, передбачає ярусність атрибутів, на основі яких і формується такий бренд (рис. 2). Так, на рівні
(І) первинного розпізнавання бренду такий атрибут передбачає процес візуального та асоціативного сприйняття, що має вираз в асортименті, якості, цінових пропозиціях та послугах. Надалі (ІІ ярус) ключову роль
відіграє емоційність, індивідуальність, міфологічність
бренду через формування певного образу та репутації
території, що здійснюється на рівні логічної інтерпретації за унікальними територіальними особливостями.
Таким чином, починаючи з ІІ ярусу і надалі, все більшу
роль у формуванні бренду відіграють неекономічні фактори.
Найвищим (ІІІ) етапом атрибутів територіального
брендингу слугує філософія та місія бренду, що складає сутність процесу формування цінностей національного патріотизму в раках певної ідеології. Це відбувається вже на рівні самоусвідомлення, самореалізації,
причетності в першу чергу до культурно-етичних елементів бренду в націоналістичному тлумаченні зазначеного. Якщо розглядати територіальний бренд, то уникнути націоналістичних аспектів, як вважаємо, неможливо, адже будь-яка територія сприймається за приналежністю до національної ідентичності.
На основі обраної ідеології формується бренд території. Для цього передбачено набір процедур із створення бренду як послідовний, поетапний процес згідно
зі схемою на рисунку 2, а саме: 1) формування візуального та асоціативного сприйняття на рівні первинного
розпізнавання бренду); 2) формування образу та репутації в контексті унікальних територіальних особливо-
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ІІІ
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міфологічного бренду

ІІ

Асортимент, якість, цінова позиція
товарів та послуг бренду

І

Характеристика атрибуту

на рівні самоусвідомлення,
самореалізації, причетності
до культурно-етичних
елементів бренду
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інтерпретації ТМ (бренду) за
територіальними
характеристиками

на рівні первинного
розпізнавання ТМ (бренду)

Формування складової
національного патріотизму

Формування образу та репутації
в контексті унікальних
територіальних особливостей

Формування візуального та
асоціативного сприйняття

Рівень реалізації
потенціалу атрибуту

Зміст атрибуту

Рис. 2. "Піраміда" атрибутів брендингу сільських територій
Джерело: авторська розробка.

стей на рівні логічної інтерпретації бренду за територіальними характеристиками; 3) формування причетності
до культурно-етичних елементів бренду та — на цій основі — філософії, етичної приналежності, головної ідеї
бренду.
Як універсальний управлінський проект, брендинг
сільських територій передбачає 4 принципові етапи свого формування та реалізації (рис. 3). Передусім це —
формування ідеології бренду та на цій основі — самого
брендингу сільських територій (І етап). На цьому етапі
принциповим є визначення унікальних особливостей
цієї території (історичних, культурологічних, рекреаційно-ландшафтних та ін.). Водночас проект потребує
визначення потенційних партнерів, прихильників та бенефеціаріїв майбутнього альянсу в межах брендингу
сільських територій. Термін "альянс" в тут використано
для підкреслення наявності спільних інтересів певної
множини груп агентів, що визначає напрям і зміст можливої співпраці між ними. На основі зазначеного, з врахуванням визначених інституційних активів території та
множини груп реципієнтних до проекту економічних
агентів можливо визначити напрями бізнесу (бізнеспроекти та проекти соціально-економічного розвитку
території/громади).
Водночас брендинг сільських територій на цьому
етапі потребує ідентифікації можливої інформаційної
підтримки щодо джерел інформації, характеру рекламної кампанії і т. ін. На цьому ж етапі необхідним вбачається укладання брендингового контракту як основи
формування альянсу із реципієнтних до проекту груп
агентів. При цьому повинно бути обрано принципи
альянсної співпраці корпоративного чи кооперативного змісту. Корпоративний характер такого брендингу
означає формування єдиної господарської системи з
числа учасників, які мають чітко визначену ієрархію
підпорядкування та відповідальності в межах альянсу.
Кооперативний тип означає добровільне об'єднання під
егідою бренду певної кількості господарюючих
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суб'єктів, які узгоджують свої витрати (дії), але є самостійними у формуванні та використанні доходів. В обох
випадках створення альянсів учасників передбачає узгодження умов контракту щодо прав, обов'язків, розподілу певної частини доданої вартості, санкції у разі
порушення умов і т.д.
ІІІ етап брендингу сільських територій передбачає
розроблення стратегії проекту та відповідних функцій
бренд-менеджменту, що включає визначення цілей та
задач проекту, формування інвестиційних ресурсів та
стратегії їхньої реалізації, втілення контрактних умов
співпраці. На IV етапі здійснюється реалізація самого
проекту відповідно до розроблених раніше планів, цілей
і задач брендингу.
Водночас з врахуванням об'єктивно нових умов
реалізації бізнес-проектів у межах брендингу сільських
територій, відповідна система управління повинна передбачати функції розширення брендингового впливу,
захист бренду від конкурентів, удосконалення бренду
та бренд-менеджменту відповідно до результатів моніторингу стосовно реально досягнутих показників ефективності та результативності проекту із корегування
цілей, задач, дій і т. ін.
ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасний стан економіки та конкурентного середовища підтверджують логічність зростання
інтересу до принципово нових видів брендингу — регіонального, територіального зокрема. Звідси перспективи національних брендингів сільських територій мають значний потенціал. При цьому такий брендинг слід
віднести до т. з. "індивідуальних брендів", які можуть
бути створені та реалізовані на снові унікальних інституційних активів конкретних територій. На відміну від
багатьох управлінських технологій, концепція брендингу території в основі своїй — продукт реалізації унікальних інституційних активів території. Актуальність територіального брендингу в Україні обумовлена в пер-
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Рис. 3. Структурологічна модель брендингу сільських територій
Примітки: * Згідно з рисунком 2.
Джерело: авторська розробка.

шу чергу необхідністю формування конструктивного
підприємницького середовища у місцевих громадах, де
нині переважає економічно пасивне, агресивне до змін
сільське населення. Звідси брендинг сільських територій
слід розглядати в якості особливих соціально орієнтованих економічних проектів як стосовно самих сільських
громад, так і з огляду на особливості соціалізації принципів сучасного споживання.
Універсальний бренд-підхід при реалізації брендингу сільських територій передбачає стратегію розвитку,
інтенсифікацію та концентрацію зусиль за брендовою
диференціацією, а також стратегію партнерського інтегративного зростання. Теоретико-методологічною особливістю дослідження ролі брендів у сучасному споживанні країн із транзитивною економікою слід розглядати вектор самоідентифікації та економічного націоналізму, у т.ч. на рівні безпосередньо сільських територій.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
розробці методичних основ оцінювання і реалізації проектів брендингу сільських територій, що потребує забезпечення процесу визначення та оцінювання ресурсів,
активів, потенціалу такого брендингу стосовно конкретної громади і території, груп агентів, що можуть бути
реципієнтами та бенефеціаріями проектів, перспективних видів бізнесу та напрямів диверсифікації місцевої
економіки. Для оцінювання результативності та ефективності брендингу сільських територій необхідний
відповідний категоріальний, критеріальний та математичний апарат, а також аналітичні та економетричні
моделі репрезентативних проектів.
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THEORETICAL APPROACHES AND MODELS OF TRANSFORMATION STATES
OF THE AGRICULTURAL SECTOR

У статті розглянуто теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору. Наголошено, що дослідження трансформаційних процесів логічніше проводити з точки зору системного підходу, що включає такі етапи: виявлення ядра перетворювального процесу в аграрному комплексі; вивчення його трансформації виходячи з цілісності системи; структурування перетворювальних процесів за
стадіями та етапами розвитку аграрного сектору; визначення швидкості його змін у кожному етапі. Наголошено, що така систематизація, по-перше, дає можливість розглянути трансформацію аграрного сектору через комплексне відображення змін, що входять до його складу взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів. По-друге, дозволяє визначити вектор трансформації, спрямований, з одного боку, на
перебудову аграрного сектору, з іншого боку, прагне до збереження його цілісності. По-третє, дає можливість врахувати все різноманіття чинників, що впливають на еволюційні процеси системи.
The article deals with theoretical approaches and models of the transformational states of the agrarian sector.
It is determined that the consequences of the reform of the national economy in the 1990s of the XX century were
a fall in the volume of material production, de-industrialization and high energy consumption of products, low
monetary incomes and poor consumer sector, that is, ultimately, the hypertrophied structure of production and
distribution, accumulation and consumption, which determines the need for the next rational structuring of the
economy of the country and its regions. It was emphasized that especially negative transformations took place
in the agrarian complex: the area of agricultural land and arable land used in production decreased, the number
of cattle and sheep sharply decreased, the fertility of the land was continuously deteriorating, production volumes
decreased significantly, there were large changes from the positions of sizes and a combination of different forms
of management with prevalence in most regions of households, against the background of a certain development
of the farm sector and a decrease in the share of agriculture odarskyh enterprises. The proposed study of
transformation processes is more logical in terms of the system approach, which includes the following stages:
the identification of the nucleus of the transformation process in the agrarian complex; studying its transformation
based on the integrity of the system; structuring of transformation processes according to stages and stages of
agrarian complex development; determine the rate of its changes in each stage. It is emphasized that such
systematization, firstly, makes it possible to consider the transformation of the agrarian complex through the
complex reflection of the changes that are part of its composition of interconnected and mutually related elements.
Secondly, it allows to determine the vector of transformation, aimed, on the one hand, on the restructuring of the
agrarian complex, on the other hand, seeks to preserve its integrity. Thirdly, it enables us to take into account all
the diversity of factors that influence the evolutionary processes of the system.
Ключові слова: аграрний сектор, економіка, реформування, трансформація, теорія.
Key words: agrarian sector, economy, reform, transformation, theory.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наслідками реформування національної економіки
в 90-і роки XX ст. стало падіння обсягів матеріального
виробництва, деіндустріалізація та висока енергоєм-
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ність продукції, низькі грошові доходи населення й нерозвиненість споживчого сектора, тобто в кінцевому
підсумку гіпертрофована структура виробництва та
розподілу, накопичення й споживання, що визначає не-
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обхідність наступної раціональної структуризації економіки країни та її регіонів.
Особливо негативні трансформації відбулися в
аграрному секторі: зменшилася площа сільськогосподарських угідь та ріллі, які використовувались у виробництві, різко скоротилося поголів'я великої рогатої
худоби та овець, безперервно погіршується родючість
земель, значно скоротилися обсяги продукції, спостерігаються великі зміни з позицій розмірів і поєднання
різних форм господарювання з превалюванням у
більшості регіонів господарств населення, на тлі певного розвитку фермерського сектора і зниження частки
сільськогосподарських підприємств.
Утім, для аграрного сектору характерна значна деформація структури виробництва, що поглиблюється
надмірними обсягами імпортного продовольства, що в
свою чергу підриває продовольчу безпеку країни. Аграрний комплекс економіки характеризується низькими рівнями капіталізації (співвідношенням інвестицій в
основний капітал з основними фондами та валовим регіональним продуктом галузі), тобто порушена і відтворювальна структура агропромислового виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку теорії ринкової трансформації аграрного сектору і механізму функціонування внесли ряд вітчизняних і зарубіжних вченихекономістів: Бєляєв О.О., Бебело А.С., Бойко В.І., Бочан І.О., Гражевська Н.І., Комяков О.М., Пепа Т.В. та
інші. У наукових працях цих авторів розглянуто різні
питання структурної трансформації, але потребують
подальшого дослідження теоретичні аспекти та моделі
трансформаційних станів аграрного сектору.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд теоретичних підходів та моделей трансформаційних станів аграрного сектору.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З початку 1990-х років Україна вступила в складний
період зміни економічної системи і переходу від соціалістичного планового господарства, який повністю себе
вичерпав до соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Однією з головних негативних рис економіки перехідного періоду є відсутність цілісної, несуперечливої
та когерентної інституційної системи. Логічною є необхідність виявлення можливої багатоваріантності
здійснення економічних перетворень, реальних тенденцій трансформаційного процесу і правил переходу
від однієї форми суспільних виробничих відносин до
іншої.
Трансформація аграрного сектору економіки України, виведення його з глибокої системної кризи на шлях
динамічного, прогресивного розвитку пов'язана зі становленням високоефективного ринкового господарства. Україна змушена в швидкому темпі пройти шлях,
досконалою світовою економічною історією, спираючись на якісні зміни сучасної теорії та практики ринку.
Якісні зміни аграрних економічних і соціальних відносин, що відбувалися в другій третині ХХ ст., не залишилися непоміченими в суспільній науці. Розгортання нового етапу науково-технічної революції направило домінанту західній аграрної науки на техногенні та інформаційні фактори дослідження загальнометодологічних
проблем розвитку людства та його періодизації.
Трансформація носить об'єктно-суб'єктний характер, що виявляється в дії об'єктивних економічних законів та ініційованих суб'єктами перетворень, що проходять з певною швидкістю та вектором змін. Так, виходячи з теорії економічного розвитку Й. Шумпетера,
джерелом трансформації є виникаючі інновації, що
дозволяють отримувати найбільший ефект від використання ресурсного потенціалу. І в зв'язку з цим транс-
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формацію не можна розглядати як безперервний процес, так як нововведення не виникають постійно. Таким
чином, інновації та економічний розвиток проявляються у вигляді економічних криз, тобто характер трансформації визначено циклічністю розвитку економіки.
Проблема процесу трансформації економіки розглядається авторами в досить багатьох аналітичних і
прогнозних дослідженнях, в яких обговорюються перші
практичні підсумки вітчизняних перетворень, даються
критичні оцінки дій економістів-реформаторів, сформульовані рекомендації на майбутнє. Однак в більшості
спеціальних джерел відсутній аналіз змісту процесу
трансформації і точне термінологічне визначення цього поняття.
На думку Т.В. Пепи, "трансформація — це процес
перетворення, видозміни явищ, ситуації, що супроводжується відмиранням одних елементів, рис, властивостей і
появою нових. Вона передбачає послаблення одних
типів і форм власності і посилення інших, поетапну переорієнтацію економічної структури регіональних господарських систем і всього економічного простору" [6].
Гражевська Н.І. розглядає "процес трансформації
у співвідношенні з поняттям еволюція і виокремлює два
підходи до трактування терміну трансформація. У широкому розумінні — це форма розвитку економічних систем пов'язана з еволюційними та революційними змінами, переходами економічних систем із стійкого в нестійкий стан. Еволюція розглядається як поступовий
процес змін параметрів системи, а момент переходу системи до іншої траєкторії розвитку називається революційними трансформаціями. У вузькому розумінні
вона розглядає процес трансформації складовою еволюційного процесу, як процес оновлення системи в процесі стрибкоподібних якісних перетворень [4].
Бєляєв О.О. виділяє такі етапи трансформаційного
циклу "1) етап безпосередньої трансформації, характерними рисами якого є функціональна криза, стрімке
збільшення різних форм деструктивної поведінки усіх
суб'єктів відтворювального процесу, загострення соціальної напруженості, значні порушення системної рівноваги; 2) етап інтерформації — етап нестійкого та невизначеного стану, співіснування між формами; 3) етап
інтоформації — період набуття нової стійкості, нової
форми. Такий етап переходу характеризується набуттям системою елементів цілісності, отже домінуванням
якісно нової системи господарювання, мотивації, соціальних зв'язків тощо; 4) етап посттрансформаційного
стану — час, коли визначається здатність нової системи охопити усі ланки відтворювального процесу, надати йому цілісності та стійкого само відтворювального
руху відповідно до нової мети розвитку. На цьому етапі
відбувається переорієнтація якісних ресурсів від ядра
до периферії" [1].
Трансформаційні процеси є предметом дослідження багатьох теоретичних підходів (рис. 1).
Найбільш повно і змістовно процес трансформації
розкритий в теорії перехідної економіки, що викликано на початку 90-х років ХХ ст. перетвореннями постсоціалістичних країн. У рамках цієї теорії "трансформація" розглядається як досить тривалий період часу,
коли перехідність, невизначеність, альтернативність подальшого розвитку домінують в економіці, визначають
її функціонування, підпорядковують собі відтворювальний процес [5]. При цьому трансформаційний стан характеризується системністю, масштабністю змін, істотним впливом на основу економічної системи.
Однією з перших спроб серйозного теоретичного
осмислення процесів трансформації на посткомуністичному просторі можна вважати дослідження угорського економіста Л. Чаба. У своїй книзі "Капіталістична революція в Східній Європі" він ставить трансформацію
колишніх "соціалістичних країн" в ряд капіталістичних
революцій (1649, 1789, 1848 рр.), спрямованих проти
ієрархічності бюрократичної системи, а сам процес
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Рис. 1. Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів

трансформації розглядає як мирну буржуазну революцію, яка б означала вивільнення та зростання приватнопідприємницького сектора економіки, шлях в капіталізм. Ключовим змістом інституційних зрушень в економіці постсоціалістичних країн Л. Чаба вважає "модернізацію матеріальної, структурної, технологічної, системної та поведінкової сфер". Зміст перехідної економіки в аграрному комплексі полягає формуванні ринкових відносин, реформування аграрної політики та
методів господарювання, перетворення всього комплексу соціально-економічних відносин в напрямку демократизації та лібералізації.
У теорії капіталістичних трансформацій остання
розглядається як природно-еволюційна зміна, обумовлене логікою розвитку капіталізму, подоланням ним
своїх відтворювальних обмежень. Така теорія об'єднує
велику кількість концепцій: соціалізації капіталу; глобалізації та екологізації; концепцій, заснованих на методі технологічного детермінізму тощо. Так, широкий
резонанс набули теорії суспільства достатку (Дж. Гелбрейт), революції в доходах (С. Кузнець), управлінської революції (П. Дракер), конвергенції капіталізму та
соціалізму (П. Сорокін), теорії колективного капіталізму (К. Кларк, Г. Минз). З'явилися теорії стадій
зростання (У. Ростоу), постіндустріального (Д. Белл,
Г. Канн), технотронного суспільства (З. Бзежинский),
економіки, заснованої на інформації та знаннях (Ф. Махлуп) тощо.
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Теорія капіталістичних трансформацій дозволяє
ввести в понятійний ряд три нових критерій. Першою з
них вважається роль рівня інноваційного розвитку
аграрного сектору, під впливом якого зростає вимога
до робочої сили, а витрати на підвищення якості трудових ресурсів визнаються об'єктивно необхідними,
що сприяють ефективному економічному розвитку.
Аналізуючи зміни в змісті трудової діяльності людини,
Бєляєв О.О. зазначає, що ці зміни при переході до постіндустріального суспільства дозволяють говорити про
подолання "праці" та її заміщення "творчістю" [1].
Зміни у праці та зовнішності працівника пояснюються вимогами до людини з боку нових поколінь засобів
праці, високих технологій, комп'ютеризації суспільного виробництва. З одного боку, сучасне аграрне виробництво потребує працівників нового типу з точки зору
освіти та професійної підготовки, психологічної
стійкості, норм і навичок міжособистісних відносин. З
іншого боку, розвиток людини необхідно розглядати як
самостійну лінію технологічного та технічного прогресу, відчутно допомагає потужного впливти на суспільне виробництво. Трансформація аграрного сектору вносить кардинальні зміни як у витрати підготовки робочої сили, так і в її дієздатність. Загальне зростання обсягу і рівня доходів і витрат населення призводить до
формування нової якості життя більшості людей.
Другим критерієм слід вважати баланс змін і спадкоємності. Цей критерій робить трансформацію в прин-
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ципі зворотною, однак фактично, реалізація потенційної можливості до зворотності передбачає наявність
досить серйозних підстав.
Третій критерій — визнання ролі інституту власності
як головного чинника економічного зростання. Класики
економічної теорії головним джерелом економічного
зростання називали накопичення капіталу. Будь-яке
збільшення капіталу стверджував А. Сміт, природно, веде
до активізації промислової діяльності і, отже, до зростання реального багатства. Накопичення капіталу, в свою
чергу, визначається масштабами заощаджень "... ощадливість, а не працьовитість є безпосередньою причиною
зростання капіталу". І справа не обмежується тим, що в
багатших країнах більше виявляється фонд (частка) накопичення. До того ж, порівняно велика частина цих накопичень направляється на "продуктивну" діяльність.
З плином часу фактори виробництва все більш піддаються переглядам, що призвело до зміщення тяжкості
акценту матеріального капіталу в бік його соціалізації,
тобто в найбільш розвинених країнах накопичення матеріального капіталу поступово стало відступати на
задній план, поступаючись місцем накопичення людського капіталу. Сучасна економічна теорія доводить, що
інституційні структури, такі як права власності, права і
обов'язки, що фіксуються системою контрактів, виявляються найбільш глибоким джерелом довгострокового розвитку та економічного зростання.
На окрему увагу заслуговує теорія "патоекономіка",
яка розглядає переважно негативні трансформації, нездатні відтворюватися на своїй власній основі й обмежені в своєму різноманітті та адаптивних межах [5].
Процес трансформації зв'язується з мутаціями [2], збоченнями якоїсь ідеальної моделі. Однак визначити мутантність тієї чи іншої форми складно, і в якості критерію, наприклад, Бочан І.О. пропонує розглядати як червону нитку людського розвитку — тенденцію переходу
від "царства необхідності" до "царства свободи" з відповідними їй формами. Відповідно, ті форми, що не змогли в цю лінію вписатися, є тупиковими, вводять соціально-економічну систему в застійний та безперспективний стан [3].
У теорії циклів трансформація розглядається як неминучість, однак тенденція обов'язково зміниться
іншою, а точка, де відбудеться ця зміна, — точка трансформації, точка стрибка якості. Отже, процес трансформації розглядається як якісна зміна системи. Однак
трансформація аграрного сектору в економічно розвинених країнах світу свідчить про виникнення аграрних
криз і поза циклічною динамікою економічної кон'юнктури. Ознакою циклічної аграрної кризи є відносне перевиробництво продукції, що не характерно для
більшості аграрних криз.
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ВИСНОВКИ
На нашу думку, дослідження трансформаційних
процесів логічніше проводити з точки зору системного
підходу, що включає наступні етапи:
1) виявлення ядра перетворювального процесу в
аграрному комплексі;
2) вивчення його трансформації виходячи з цілісності системи;
3) структурування перетворювальних процесів за
стадіями та етапами розвитку аграрного сектору;
4) визначення швидкості його змін в кожному етапі.
Така систематизація, по-перше, дає можливість розглянути трансформацію аграрного сектору через комплексне відображення змін, що входять до його складу
взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів. Подруге, дозволяє визначити вектор трансформації, спрямований, з одного боку, на перебудову аграрного сектору, з іншого боку, прагне до збереження його
цілісності. По-третє, дає можливість врахувати все
різноманіття чинників, що впливають на еволюційні процеси системи.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ
КОМУНІКАЦІЯМИ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
УКРАЇНИ
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MARKETING COMMUNICATION MANAGEMENT IN THE AGRARIAN BUSINESS OF UKRAINE

Ускладнення умов ведення аграрного бізнесу в Україні спричиняють необхідність пошуку нових
підходів та шляхів доступу до потенційного клієнта. Це підвищує актуальність ефективного управління
маркетинговими комунікаціями кожного підприємства. У статті досліджено ряд сучасних способів і форм
взаємодії з покупцями, контрагентами чи постачальниками крізь призму зниження рівня ефективності
традиційних інструментів маркетингових комунікацій.
Звернено увагу на зміни концепції просування товарів і послуг в Україні та світі впродовж останніх
десятиліть. За таких умов агропромисловим компаніям слід орієнтуватись на пов'язаний світ, у якому
виробник і споживач активно отримуватимуть комерційну цінність. Розглянуто умови зростання популярності, довіри та ефективності цифрових комунікацій, зокрема контент-маркетингу і пропаганди, котрі
використовують соціальні мережі для передавання повідомлень про підприємства та їхні товари. Сьогодні більшої довіри заслуговують думки друзів і родичів про бренди. Додаткову увагу звернено на споживачів YWN, які суттєво впливають на сприйняття товарів і послуг рештою ринку. Детально проаналізовано процес сприйняття споживачами повідомлень від маркетингових комунікацій. Зокрема проаналізовано схему сприйняття товарів згідно принципу MAYA.
Вказано на особливості управління комунікаціями за умов зростання рівня конкуренції, крізь призму концепції "довгого хвоста". Обгрунтовано доцільність звертання уваги на ніші українським агропромисловим підприємствам.
The agricultural sector holds a specific place in the national economy of Ukraine. Added complexity of the
conditions of doing agrarian business in Ukraine cause the need to look for new approaches and ways of accessing
prospective clients. That increases the topicality of efficient management of marketing communication at each
company. The article studies a number of modern ways and forms of interacting with buyers, counterparties or
suppliers through the prism of the efficiency of traditional marketing communications tools.
Attention is paid to the changes in the concept of goods and services promotion in Ukraine and in the world
over the last decades. Under such conditions agro-industrial companies should take into account that the world
is closely interconnected, and the producer and the consumer will actively be getting commercial value.
Conditions of rising popularity, trust and efficiency of digital communications, in particular content marketing
and propaganda used by social media to transfer messages about enterprises and their goods have been studied.
Today opinions of friends and relatives about brands are more credible. Attention has been paid to YWN consumers
who considerably influence goods and services perception by the rest of the market. The process of perception of
messages coming from marketing communication by consumers has been analyzed in detail. In particular, the
scheme of goods perception under the MAYA principle has been analyzed.
Special features of communication management in the conditions of growing competition have been indicated
through the prism of the 'long tail' concept have been indicated. Expediency of paying attention to the niches by
Ukrainian agro-industrial enterprises has been substantiated. Agrarian businesses in Ukraine should consider
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these features. They have to think carefully about marketing communication campaigns: they do not necessarily
like everyone — it is enough to fully satisfy the needs of a particular group. The paper studies the ways to raise
efficiency of agribusiness in Ukraine by applying modern achievements of the marketing communication.
Ключові слова: маркетингові комунікації, аграрний бізнес України, концепція 4С, контент-маркетинг,
пропаганда, споживачі YWN, принцип MAYA, концепція "довгого хвоста", f-фактор.
Key words: marketing communications, agrarian business of Ukraine, 4C concept, content marketing, propaganda,
YWN consumers, MAYA principle, 'long tail' concept, f-factor.
ВСТУП
Ускладнення ведення господарської діяльності
українськими агропромисловими підприємствами спричинене зниженням рівня рентабельності, зростанням
рівня конкуренції, затяжними кризовими процесами, ускладненням поведінки споживачів зумовлюють необхідність постійного пошуку нових підходів та шляхів
доступу до потенційного клієнта. За таких умов ефективна маркетингова комунікаційна політика набуває
щораз більшої актуальності для кожної аграрної компанії.
Питання ефективного використання ресурсів,
новітніх способів залучення споживачів та представлення своїх товарів чи послуг на ринку, глибшої взаємодії
зі своїми клієнтами, розуміння майбутніх трендів і тенденцій стають особливо важливими для сучасних агропромислових підприємств України. Допоможе вирішити усі ці складні завдання раціональне управління маркетинговими комунікаціями. Посилює важливість ролі
управління в сучасному бізнесі — складність розрахунку ефективності окремих засобів комунікацій (особливо реклами, прямого маркетингу, брендингу та ін.):
вкрай важко визначити частку додаткових обсягів продажу й прибутку від комунікаційного інструмента.
Більше того, рівень ефективності традиційних підходів
і методів до маркетингових комунікацій знижується.
Виникають нові способи взаємодії з потенційними покупцями, контрагентами чи постачальниками, сформовані в епоху постіндустріального суспільства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляду маркетингових комунікацій українських
підприємств присвячують увагу багато вчених-економістів, зокрема М. Андрушко, Л. Балабанова, О. Гудзинський, О. Гумен, Є. Майовець, І. Соловйова, В. Тарасевич, Б. Панасюк, Т. Приймак, В. Косіюк, О. Шпичак й інші. Водночас ряд питань ефективного управління маркетинговою комунікаційною політикою підприємствами аграрного бізнесу України залишаються дослідженими недостатньою мірою, потребують глибшого аналізу та розуміння. Постійно актуальними залишаються питання застосування сучасних підходів у веденні
бізнесу, особливо його маркетингової складової. Важливими залишаються:
— розуміння спільної взаємодії виробника, продавця та споживача;
— звертання особливої уваги на тих клієнтів, котрі
формують думку більшості споживачів сьогодні;
— забезпечення балансу між новизною і послідовністю у комунікаціях;
— пошук ринків та ніш, котрі можуть забезпечити
вищий рівень прибутковості аграрному бізнесу.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз особливостей та умов
раціонального управління маркетинговою комунікаційною кампанією в сучасному бізнесі України, з урахуванням сучасних тенденцій і напрямів розвитку маркетингових інструментів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Маркетингові комунікації є складовою частиною
комплексу маркетингу та політики просування зокре-
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ма. Їм притаманні такі ж умови та особливості організації, як й іншим маркетинговим інструментам. Методи
та способи дії на потенційних споживачів, однак, розвиваються дуже швидкими темпами, потребують глибокого вивчення й аналізу.
Сьогодні теорія і практика маркетингу та маркетингових комунікацій потребує й застосовує досвід багатьох інших наук, зокрема психології, соціології, біології, математики. Розвиток технологій провокує постійне зростання бажань і потреб споживачів, ускладнює сприйняття інформації споживачами, покупцями,
конкурентами. Сучасний бізнес змушений значно глибше розуміти своїх потенційних клієнтів і перспективи
подальшого розвитку, ніж десятиліття тому; реагувати
на виклики швидко та правильно, аби бути на крок попереду, приймати виважені й раціональні рішення.
Впродовж останнього десятиліття суттєвих змін
зазнала концепція просування товарів і послуг в Україні
й світі. Раніше просування носило характер односторонньої дії: підприємства через маркетингові комунікації
надсилали повідомлення клієнтам як аудиторії. Сьогодні
просування набуває можливостей обміну повідомленнями зі зміною характеру на багатосторонню взаємодію. Поширення соціальних мереж дало змогу клієнтам
відповідати на повідомлення агропромислових компаній, одночасно обмінюватись інформацією та думками з іншими споживачами.
Саме тому відомі фахівці з маркетингу, зокрема
Ф. Котлер, Г. Катарджая, Ї. Сетьяван [2, с. 63], стверджують на необхідності переходу на нову концепцію маркетингового міксу — 4С: спільне створення, вживаність,
залучення спільноти, діалог. Застосування цієї концепції дасть змогу компаніям:
1) збільшувати рівень успішності товарів-новинок,
що дозволить зменшувати витрати підприємствам;
2) налаштовувати та персоналізувати товари й послуги, що зумовить краще задоволення потреб споживачів;
3) підвищувати цінність пропонованих продуктів з
використанням оптимальної сировини та матеріалів.
Очевидно, це свідчить, що концепції продажів і
відповідні маркетингові комунікації теж мають змінитися сьогодні. Сприймання споживачів як пасивних
учасників ринку, на яких діють комунікації підприємств,
є помилковим. Агропромисловим компаніям слід орієнтуватись на пов'язаний світ, у якому обидві сторони
(виробник чи продавець і споживач) активно отримуватимуть комерційну цінність.
Таким чином, маркетингові комунікації, окрім поширення інформації про товар чи фірму, мають сьогодні:
— демонструвати справжню турботу про клієнтів;
— прислухатись до своїх ключових споживачів;
— відповідати й послідовно виконувати зобов'язання, про які повідомляють;
— узгоджувати умови співпраці поміж компанією та
клієнтом.
Один із найпопулярніших комунікаційних інструментів у ХХ ст. — реклама, втрачає свою популярність
сьогодні. Багато фахівців з маркетингу стверджують, що
її майбутнє у цифровій економіці, зокрема контент-маркетингу [2, с. 143]. Залучення клієнтів агропромисловими підприємствами за допомогою традиційної реклами
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натикається на щораз більші перешкоди, що зумовлено
зниженням рівня довіри до неї. З погляду споживачів,
більшої довіри заслуговують думки друзів і родичів про
бренди. Саме у них споживачі перевіряють правдивість
повідомлень, котрі надходять через маркетингові комунікації.
Недовіра та низька привабливість класичних комунікаційних звернень агропромислових підприємств створює значний тиск на діяльність маркетологів сьогодні. Це змушує їх діяти особливо креативно у процесі передавання складної інформації про
нові товари та послуги з метою не перевантажувати
потенційних клієнтів. Водночас більшу довіру сьогодні викликають соціальні мережі, у порівнянні з
традиційними засобами рекламування й просування
товарів і послуг. Отож, контент, створений користувачами, є привабливішим та сприймається з більшою довірою порівняно з традиційними ЗМІ. Сприяють цьому:
— безкоштовність;
— доступність на вимогу;
— можливість сприймати у місці, де хочуть самі споживачі.
Сьогодні ряд фахівців з маркетингу у процесі просування товарів і послуг звертають увагу на такий
інструмент комунікаційної діяльності людей як пропаганда (компанії, бренду, торгової марки, товару) через
власних клієнтів. Часто її помилково зараховують до
заходів паблік рилейшенз. У бізнесі — це неформальні
вербальні комунікації, які генеруються комунікатором
для досягнення його маркетингових цілей. Пропаганда
походить від латинською слова "propaganda" — те, що
підлягає поширенню [3, с. 86].
Згідно з останніми дослідженнями [2, с. 41], з метою збільшення ефективності пропаганди (як можливості поширити позитивну інформацію про компанію чи
її товари) підприємствам доцільно звертати увагу на такі
сегменти потенційних споживачів:
1. Молодь (Youth).
2. Жінки (Women).
3. Громадяни Інтернету (Netizens).
Ці сегменти формують окрему субкультуру; у США
та південно-східних країнах їх називають YWN (абревіатура з перших літер англійських слів). Споживачі цієї
групи володіють специфічними властивостями: їх доволі
складно переконати [8, с. 48—49]. Якщо ж підприємствам це вдається, то:
1) такі клієнти зазвичай стають лояльними прихильниками (компанії, бренду, торгової марки, товару);
2) пропаганда від споживачів цих сегментів має вищу
ефективність.
Отож, розглянемо детальніше одну з найважливіших умов маркетингових комунікацій в аграрному
бізнесі — привертання уваги аудиторії. Ключовим завданням будь-якого засобу комунікацій у маркетингу є
звернути увагу потенційного споживача до повідомлення. Згідно з останніми дослідженнями нейробіології,
психології та маркетингу рушійною силою уваги є актуальність [1, с. 126]. Між цілями, які ставить перед собою людина, та її увагою існує пряма залежність: споживачі бачать те, що хочуть бачити. Звідси випливає, що
ключовим при проведенні маркетингової комунікаційної кампанії підприємством є повідомити про цінність,
яку шукають споживачі, аби вони сприйняли це на
підсвідомому рівні.
Таким чином, попри блокування мозком людини
надмірної кількості інформації, яка поступає від
зовнішніх джерел та маркетингових комунікацій зокрема, коли гадана цінність послань (пропозицій, товарів,
послуг, брендів) є достатньо високою, система несвідомого сприйняття (автопілота) "відкриває двері нашим
зверненням". Звідси випливає ще одна умова успішної
комунікаційної кампанії: споживачем можливо маніпулювати, коли він цього хоче. Отож, якщо інформаційне
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повідомлення не збігатиметься з цілями споживача (усвідомленими чи неусвідомленими), він його не сприйматиме.
Будуючи комунікаційну кампанію агропромислового підприємства, маємо розуміти необхідність забезпечення балансу між новизною і послідовністю. Маркетологи мусять чітко розрізняти ключові елементи такого балансу:
— сигнали, які сприймає мозок людини;
— концепти, котрі виникають за рахунок розкодування.
Тобто при побудові маркетингових комунікацій
можна отримувати корисний ефект одночасно від послідовності та новизни: залишаємось послідовними
на рівні бренда і дбаємо про новизну на рівні сигналів
[1, c. 122—123].
Слід розуміти, що сприймання обсягу новизни
споживачем у комунікаційній кампанії є обмеженим.
Саме тому маркетингові комунікації, які суперечать
очікуванням (Філ Барден називає їх "деструктивними" [1, c. 122]), швидко привертають увагу потенційного споживача, котрий намагається зрозуміти непослідовну інформацію. Реалізація такої комунікації є
короткотривалим процесом, оскільки передбачає активну участь аудиторії. Увага ж аудиторії теж є обмеженою в обсязі й часі. Водночас більшість інструментів маркетингових комунікацій (скажімо, рекламу) розробляють та реалізують переважно без участі
споживачів.
Сьогодні в управлінні маркетинговими комунікаціями агропромислових підприємств у розвинутих країнах щораз частіше використовують принцип MAYA
(Most Advanced Yet Acceptable — найбільш просунутий,
але прийнятний) [6]. Коротко його суть можна описати
так: найефективнішими є засоби маркетингових комунікацій, які поєднують знайомі образи з помірною новизною. Дотримуючись цього принципу в аграрному
бізнесі при виробництві і просуванні товарів-новинок,
доцільно звертати особливу увагу на рівень та ефект
повної новизни: він є дієвим лише до міри, яка не викликає відторгнення продуктів. Отож, легко сприймаються нові продукти, котрі передбачають зв'язок із чимось
звичним і знайомим.
Лоуї Р. (Raymond Loewy) — американський промисловий конструктор і маркетолог [7], котрий вперше описав принцип MAYA у 1950-хх роках, стверджував, що
споживачі розірвані між двома протилежними силами:
неофілією (цікавість до нових речей) і неофобією (страх
перед чимось надто новим) (рис. 1). Результатом внутрішнього протистояння є тяжіння до новітніх і сміливих, але миттєво зрозумілих продуктів.
Таке твердження цілком прийнятне для продуктів
аграрного сектора України. Коли товари дуже добре
відомі споживачу — вони змушують його нудьгувати;
коли вони цілковито нові — лякають. Отож, оптимальний споживчий досвід знаходиться між нудьгою та ксенофобією, де клієнт відчуває спокій (рис. 1). Такий
досвід дає змогу утримувати відносини із клієнтом упродовж довготривалого періоду часу з користю для обох
сторін: виробника чи продавця агропромислової продукції та споживача з його оточенням.
Стан "прохолоди" у сприйнятті є стійким споживчим бажанням. Згідно з дослідженнями професора
К. Лакхані (Гарвардський університет), надмірна новизна не надто подобається споживачам і експерти в різних
галузях, як правило, переоцінюють пропозиції та сприйняття товарів-новинок. Найвищих результатів досягають товари, які є дещо новими [10, с. 4—10].
Більшість результатів контрольованих експериментів у розвинених країнах щодо впливу маркетингових комунікацій свідчать, що найефективнішим
способом привертання уваги, стимулювання порівнянь
та забезпечення пізнаваності є помірна суперечність
очікуванням [1, с. 123]. Саме тому українським агро-
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Опираючись на концепцію "довгого хвоста" при
управлінні маркетинговими комунікаціями в аграрному бізнесі України слід урахувати такі особливості:
— не завжди доцільно намагатись наздогнати
лідерів ринку, конкуруючи з ними на їхній території;
Рис. 1. Схема сприйняття товарів згідно з принципом MAYA
— створити прибутковий бізнес можна практично в усіх нішах, підкріплених попитом;
Джерело: cкладено за [7].
— слід максимально задовольняти потреби
цільової групи споживачів, а не усіх;
— часто продажі у нішах "довгого хвоста" є прибутковіші за збут хітів на цьому ринку.
Очевидно, що пошук ніші вимагає додаткових витрат
й сил, але якщо уважно придивитися, то поряд із кожним успішним товаром на ринку існує "хвіст перспективних можливостей". Це і продаж додаткових аксесуарів, і пропозиція супутніх послуг тощо.
Опираючись на цей науковий підхід, сьогодні у сфері
управління маркетинговими комунікаціями відбуваються глибокі зміни. Для розуміння таких змін і наступних
тенденцій в аграрному бізнесі слід ураховувати такі
тренди:
1. Практично усім ринкам притаманна тенденція
віддалення від масових загальновідомих брендів із паралельним наближенням до нішевих, котрим характерні
малі обсяги продажів [2, с. 21].
Рис. 2. Залежність між обсягами продажу товарів
2. Сьогодні уже практично не існує фізичних лота їх популярністю
гістичних обмежень для невеликих підприємств і
Джерело: складено за [9].
брендів: зняті вони завдяки розвиненій мережі Інтерпромисловим товарним маркам і брендам раціонально нет та різноманітним способам доставки.
3. Формування інклюзивності дає змогу агропробути послідовними на рівні значення та новими на рівні
мисловим підприємствам працювати у тих галузях і сегсигналів.
Проаналізуємо коротко також можливості прода- ментах, чи з тими цільовими аудиторіями, котрі раніше
жу товарів агропромисловими компаніями за таких були недоступними.
4. Ключовим сьогодні в управлінні комунікаційною
умов. У маркетинговому науковому світі впродовж
останнього десятиліття активно обговорюють концеп- політикою стає розуміння агропромисловими компацію "довгого хвоста" Кріса Андерсона [5]. Її суть поля- ніями цілей клієнтів та потенційних альтернатив, котрі
гає у тому, що в сучасних економічних системах спос- можуть забезпечити їхнє досягнення.
Стає очевидним, що такі зміни дають нові можлитерігається постійний рух від концентрації порівняно
незначної кількості товарів-хітів, котрі розташовані на вості для зростання аграрному бізнесу України. Поряд
початку кривої попиту, до великої кількості ніш і ніше- з цим, паралельно створюються значні конкурентні завих товарів, які перебувають наприкінці кривої (у грози; вони посилюються під впливом утруднення сте"хвості"). При цьому сучасний рівень розвитку марке- ження за такими конкурентами. У недалекому майбуттингу і торгівлі дозволив практично ліквідувати обме- ньому агропромислові компанії України та світу щораз
ження торгового простору, каналів розподілу і поши- частіше стикатимуться із конкурентами не лише своєї
рення. Це, у свою чергу, дає змогу компаніям зорієнто- галузі, але й із пов'язаних; не тільки з транснаціональваним на невеликі цільові аудиторії бути настільки ж ними корпораціями, а й із невеликими фірмами, котрі
економічно привабливими, як і ті, котрі виробляють приходять з нових ринків.
Перед агропромисловими компаніями України помасові продукти [4].
Аналізуючи сучасні роздрібну торгівлю та електрон- стійно виникатиме необхідність пошуку потенційних
ну комерцію, Андерсон К. дійшов висновку, що крива конкурентів. Ефективно це можливо за умови розумінобсягів продажу більшості груп товарів набуває особ- ня цілей клієнтів і потенційних альтернатив для досягливого вигляду (рис. 2). Їй характерні дві чітко виражені нення цих цілей.
Новітні альтернативи пошуку та купівлі агропромисзони:
1) "голова" — продаж значних кількостей стандар- лових товарів (наприклад, через Інтернет-магазини)
змінюють особливості та умови довіри клієнтів, яку
тизованих товарів з високою популярністю;
2) "довгий хвіст" — продаж великої кількості уні- впродовж багатьох років будують маркетингові комункальних предметів з відносно невеликими обсягами збу- ікації агрокомпаній. Водночас рівень впливу на споживачів через комунікаційні кампанії, думки та висновки
ту одиниці товару.
У життєвому циклі існування будь-якого економіч- авторитетів й експертів знижується (на цю тенденцію
ного блага на ринку завжди можна виділити цих дві вказують багато учених-маркетологів [2, с. 22]).
Сьогодні спостерігається зростання довіри до "fзони. Адже завжди є споживачі, готові купувати товар:
на початку їх вабить цікавість і новизна, тому швидко фактору" (families, friends, Facebook fans, Twitter
хочуть спробувати; пізніше, навіть якщо товар (послу- followers). Більшість людей стали довіряти незнайомцям
га) давно на ринку і втрачає популярність, завжди є ті, у соціальних мережах більшою мірою, ніж рекламі,
хто готові придбати або ж товари переносяться у зону експертним оцінкам, продуманим маркетинговим комунікаційним кампаніям тощо. Котлер Ф. стверджує, що
ніш.
Концепція "довгого хвоста" знайшла підгрунтя для за таких умов клієнти стають рівними партнерами з комзастосування, досліджень та експериментів у маркетин- паніями і брендами: лише чесне демонстрування своїх
гу. Найчастіше її застосовують в онлайн-бізнесі, інно- справжніх якостей брендами призведе до довіри [2,
ваційні компанії, при управлінні знаннями та механіз- с. 23]. Таким чином, у маркетинговій комунікаційній каммами соціальних мереж (наприклад, краудсорсинг, ма- панії сучасного підприємства клієнти стають активнисові телеканали, peer-to-peer ринки), в маркетингу (зок- ми суб'єктами комунікації. Отож, виживатимуть лише
ті агропромислові бізнеси, котрі не вводитимуть в омарема вірусному), засобах масової інформації та ін.
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ну своїх споживачів та вироблятимуть продукцію відповідної до поданої через комунікації якості. Більше того,
у сучасному прозорому й цифровому маркетинговому
світі жодні маркетингові інструменти не здатні приховати недоліки чи скарги клієнтів.
ВИСНОВКИ
1. Постійні зміни маркетингового макросередовища та умов ведення агробізнесу сьогодні змінюють концепцію просування товарів і послуг в Україні й світі.
Просування стає багатосторонньою взаємодією виробників (чи посередників) і різних споживачів: доцільно
орієнтуватись на пов'язаний світ з отриманням комерційної цінності для обох сторін. Саме тому деякі фахівці
з маркетингу наголошують на необхідності зміни концепції маркетингового міксу (наприклад, на 4С).
2. Традиційні інструменти маркетингових комунікацій (зокрема традиційна реклама) втрачають актуальність та ефективність впродовж останнього десятиліття.
Сучасні споживачі схильні більше довіряти думкам
друзів, колег чи родичів при виборі товарів і брендів.
Таким чином, перспективним видається застосування
контент-маркетингу агропромисловими підприємствами України. Створений споживачами контент, надісланий через соціальні мережі є привабливим та високоефективним засобом поширення інформацію про товар
чи фірму.
3. У маркетингових комунікаційних кампаніях доцільно звернути також увагу на пропаганду. Її роль
значно зростає за умови активної співпраці із особливою групою споживачів YWN (молодь, жінки, громадяни Інтернету). Переведення таких споживачів у категорію "лояльних" може значно спростити процес привертання уваги інших клієнтів до своїх товарів і послуг.
4. В управлінні маркетинговими комунікаціями сьогодні доцільно враховувати необхідність забезпечення
балансу між новизною і послідовністю. Українським агропромисловим компаніям при просуванні своїх продуктів слід бути послідовними на рівні значення та новими на рівні сигналів. Раціональним є застосування
принципу MAYA, згідно якого легко сприймаються ті
нові товари, котрі передбачають зв'язок із чимось звичним і знайомим.
5. Опираючись на концепцію "довгого хвоста", яку
активно застосовують у різних сферах діяльності можемо стверджувати, що агропромисловим компаніям
України сьогодні не обов'язково намагатись наздогнати лідерів ринку та конкурувати з ними на їхній території. Легшими для завоювання, конкуренто-безпечнішими та прибутковішими є ніші "довгого хвоста". Таким чином, агробізнесам слід враховувати це та ретельно продумувати маркетингові комунікаційні кампанії: не
обов'язково подобатися всім — достатньо максимально повно задовольняти потреби певної групи.
Пошук ніші, звичайно, вимагає достатньо глибокого розуміння агропромислових ринків та відповідних ресурсів і кваліфікації. Водночас за кожним успішним товаром тягнеться "хвіст перспективних можливостей":
продаж додаткових аксесуарів, виробництво супутніх
послуг тощо.
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ECONOMIC AND INTEGRATED BASIS OF SAFETY LIFE

У статті обговорюється актуальна проблема безпечної життєдіяльності суспільства та її взаємозв'язок із
суспільно-економічним розвитком країни. Взаємовідносини людини з природою, технікою та суспільством
консолідовано подані у запропонованій моделі життєдіяльності, згідно з якою безпека суспільства загалом і
безпека кожної людини зокрема забезпечується функціонуванням трьох систем безпеки: технічної, соціально-економічної та соціально-політичної. Ефективність функціонування будь-якої із цих систем та рівень безпеки, який вони гарантують, зумовлені їхньою досконалістю. Якщо досконалість технічної та соціально-економічної систем безпеки, головно, залежить від коштів, які вкладені у їхній розвиток та вдосконалення, то
досконалість соціально-політичної системи визначається сукупністю відносин між гілками влади, суб'єктами
політики, державними та недержавними соціальними інститутами і кількісно оцінити її ефективність важко.
Ефективність функціонування технічної та соціально-економічної систем безпеки кількісно можна оцінити за
загальним коефіцієнтом індивідуального ризику: чим менший коефіцієнт індивідуального ризику, тим ефективніше функціонує система безпеки і тим вищий рівень безпеки вона гарантує. На основі залежності коефіцієнта індивідуального ризику від коштів, які вкладають у розвиток і вдосконалення систем безпеки обгрунтовано оптимальний розподіл коштів між соціально-економічною та технічною системи безпеки. Показаний
взаємозв'язок між валовим внутрішнім продуктом країни та коефіцієнтом індивідуального ризику і на його
основі проаналізовано рівень безпеки в різних країнах світу. Обгрунтовані три головні умови підтримання
високого рівня безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах, а саме: 1) встановлення оптимального
співвідношення між природним та техногенним середовищами довкілля, тобто такого стану, за якого науково-виробничо-побутова діяльність людини не спричиняє незворотних змін у параметрах природного середовища; 2) вдосконалення техногенного середовища шляхом впровадження наукоємних, маловідходних технологій і зменшення його шкідливого впливу на природне середовище та людину; 3) підвищення ефективності
функціонування соціально-економічної та технічної систем безпеки шляхом впровадження результатів науково-технічного прогресу та зміни соціально-економічних орієнтирів у розвитку суспільства на основі людиноцентричної ідеології.
The actual problem of safe life of society and its interrelation with the socio-economic development of the country
is discussed in the article. The relationship of human with nature, technology and society is consolidated in the proposed
model of life, according to which the security of society in general and the security of each person in particular is
ensured by the functioning of three security systems: technical, socio-economic, and socio-political. The effectiveness
of any of these systems and the level of security they guarantee are due to their excellence. If the perfection of the
technical and socioeconomic security systems primarily depends on the funds that are invested in their development
and improvement, then the perfection of the socio-political system is determined by a combination of relations between
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the branches of power, subjects of politics, state and non-state social institutions and it is difficult to quantify its
performance. The effectiveness of any system of security is depending of its perfection, which depends on the means
aimed at its development and improvement. Quantitatively, the effectiveness of the functioning of the technical and
socio-economic security systems can be estimated by the overall coefficient of individual risk: when lower coefficient
of individual risk is, then more effective security system functions and the higher level of security it guarantees. Based
on the dependence of the coefficient of individual risk on the funds invested in the development and improvement of
security systems, the optimal allocation of funds between the socio-economic and technical security system is
substantiated. The relationship between the gross domestic product of the country and the coefficient of individual
risk is shown, and on its basis the level of security in the countries of the world is analyzed. The three main conditions
for maintaining high level of human life safety in the modern conditions are substantiated, namely: 1) the establishment
of an optimal balance between the natural and man-made constituents of the environment, that means a state in
which the scientific, industrial-household activity of a person does not cause irreversible changes in the parameters of
the natural environment; 2) improvement of the technogenic environment by introducing knowledge-intensive, lowwaste technologies and reducing its harmful influence on the natural environment and human; 3) increasing the
effectiveness of socio-economic and technical security systems functioning by introducing the results of scientific
and technological progress and changing socio-economic orientations in the development of society.
Ключові слова: модель безпеки життєдіяльності, соціально-економічна система безпеки, технічна система безпеки, соціально-політична система безпеки, економічні засади безпечної життєдіяльності.
Key words: life safety model, socio-economic security system, technical security system, socio-political security
system, economic basis of safety living.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ноосферна теорія Вернадського визнає людину як
одну із найпотужніших геологічних сил на Землі, яка на
основі наукових знань перетворює природу на благо
кожної людини [1, с. 47—63]. Якщо донедавна визнавали, що науково-технічний прогрес безсумнівно сприяє
зростанню благополуччя людини та підвищенню рівня
її безпеки, то сьогодні через потужний антропогенний
вплив людства на довкілля та загрозу порушення глобальної рівноваги і знищення життя на Землі ця думка
дещо змінюється. У висвітленні світоглядних проблем
розвитку людства все частіше звертають увагу на негативних наслідках науково-технічного прогресу. Тому
проблема безпечної життєдіяльності стала однією з головних проблем світової спільноти і Організація Об'єднаних Націй визначила, що лейтмотивом її діяльності
на найближчі роки — водночас із вирішенням проблем
безпеки держав, будуть не менш актуальні питання безпеки особи. У декларації міжнародної конференції з
навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась у
Ріо-де-Жанейро в 1992 році під егідою ООН, проголошена концепція стійкого розвитку суспільства [2,
с. 352—383].
Отож, сьогодні не має сумніву в тому, що для сучасного етапу науково-технічного прогресу характерне загострення питань безпеки життєдіяльності людини, виживання людства, а відтак постає проблема пошуку
шляхів їхнього вирішення, тобто проблема управління
науково-технічним прогресом — продуктом постійної
людської потреби пізнання навколишнього світу [3,
с. 24—35].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У загальній системі загроз людству виділяють два
аспекти зовнішній та внутрішній [4, с. 53—54], які відповідно пов'язують із природною, техногенною та соціальною складовими середовища перебування людини. Серед публікацій останніх років, присвячених питанню
безпеки природного середовища, можна виділити праці
[5, с. 110—117]; [6, с. 146—157]; [7, c. 157—164]; [8,
c. 129—141]; [9, c. 116—127], в яких особлива увага акцентується на екологічних проблемах. Питання техногенної безпеки обговорюються в основному на регіональному рівні [10, c. 157—163]; [11, c. 135—144]. Найскладнішими є питання соціальної безпеки, які обговорюють
у працях [12, c. 43—54]; [13, c. 118—128]; [14, c. 5—10];
[15, c. 55—62]; [16, c. 88—92], торкаючись сутності заг-
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роз, які зачіпають найрізноманітніші сфери життя людини в сучасних умовах. Вирішення цих питань безпеки
життєдіяльності потребує, звісно, виваженого та комплексного підходу, особливості якого розглядаються у
працях [17, c. 141—150]; [18, c. 5—15]; [19, c. 47—58]; [20,
c. 118—131].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у обгрунтуванні інтегрально-економічних засад управління безпекою життєдіяльності суспільства в сучасних умовах, а завдання —
у встановленні залежності між рівнем безпеки населення і валовим внутрішнім продуктом країни та обгрунтуванні умов безпечної життєдіяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки відносини людини з природою, технікою
та суспільством є багатогранними й складними і охопити їх в усій повноті та глибині дуже важко, тому наше
бачення сучасних проблем безпеки життєдіяльності у
консолідованій формі подане через модель безпеки життєдіяльності, яка наведена на рисунку 1. Як і будь-яка
модель, запропонована нами модель охоплює тільки
головні закономірності взаємодії людини із довкіллям
та іншими людьми (суспільством), опускаючи другорядні
моменти. Згідно з поданою моделлю безпеки життєдіяльності людина знаходиться в оточенні довкілля, в
якому умовно можна виділити природне та техногенне
середовища, які згубно впливають на неї. Для захисту
від згубного впливу цих середовищ людина створила
соціально-економічну та технічну системи безпеки.
Вперше такий підхід до вирішення питань безпеки життєдіяльності був запропонований у праці [3, с. 93-97], у
якій були розглянуті тільки дві системи безпеки: соціально-економічна та технічна. Подальший хід подій вказав на необхідність виділити у цій моделі життєдіяльності ще одну систему безпеки — соціально-політичну.
Якщо основним завданням соціально-економічної та
технічної систем безпеки був захист від зовнішніх загроз відповідно природного та техногенного характеру,
то завдання соціально-політичної системи безпеки полягає у гарантуванні соціальної безпеки — усуненні
внутрішніх загроз. Діалектика парного поняття "безпека — небезпека" підтверджує, що забезпечення соціальної безпеки є складним та суперечливим, оскільки воно
поєднує полярні сторони цілісних явищ чи процесів у
суспільстві: у нашому випадку і джерела небезпек, і су-
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ефіцієнт індивідуального ризику, тим
вищий рівень безпеки, тим ефективніше
працює та чи інша система безпеки. Оскільки довкілля умовно поділено на два
середовища та наявні дві системи безпеки, то загальний коефіцієнт індивідуального ризику R можна визначити як
суму коефіцієнтів індивідуального ризику, які пов'язані із функціонуванням
соціально-економічної RC та технічної
RT систем безпеки, а саме:
R = RC + RT
(1).
Принагідно зазначимо, що коефіцієнт індивідуального ризику, пов'язаний з тією чи іншою системою безпеки,
є сумою коефіцієнтів індивідуального
ризику від окремих чинників, характерних для природного чи техногенного середовища. Наприклад, коефіцієнт індивідуального ризику, який пов'язаний із
соціально-економічною системою безпеки, охоплює коефіцієнти індивідуального ризику, які зумовлені продуктами
харчування, водою, житлом тощо. А коефіцієнт індивідуального ризику, який
пов'язаний з технічною системою безпеки, містить у собі коефіцієнти індивідуального ризику, які зумовлені автомобільним транспортом, залізницею,
електричними приладами тощо. Відтак
можна стверджувати, що
k

k

RC = ∑rCi RT = ∑ rTi
i=1

i =1

(2),

де rCi, rTi — коефіцієнти індивідуального ризику, спричинені, відповідно,
окремими чинниками природного та
техногенного середовищ, відповідно.
Ефективність функціонування
будь-якої із цих систем безпеки зумовлена її досконалістю, яка, головно, залежить від коштів, спрямованих на її
розвиток та вдосконалення. Очевидно,
чим більше коштів вкладено та викориРис. 1. Модель безпеки життєдіяльності людини
стано за призначенням в ту чи іншу сиб'єкти захисту від них знаходяться в одному і тому же
людському суспільстві. Тому в цій праці розглянемо стему безпеки за всіх інших однакових умов, тим ефектільки питання, що торкаються функціонування соці- тивніше вона працює, забезпечуючи вищий рівень безпеки, і менший коефіцієнт індивідуального ризику. Заально-економічної та технічної систем безпеки.
Розглянуту модель безпеки життєдіяльності мож- лежності коефіцієнтів індивідуального ризику RC і RT
на використовувати як на рівні окремої людини, трак- від коштів, які вкладені відповідно у соціально-економтуючи головні поняття життєдіяльності у тріаді термінів ічну DC і технічну DT системи безпеки, в узагальненому
"людина — діяльність — результат", так і на рівні всьо- вигляді графічно подані на рисунку 2.
Збільшення коштів, спрямованих на вдосконалення
го суспільства, замінивши цю тріаду на її еквівалент
"суспільство-економіка-валовий внутрішній продукт систем безпеки, сприяє зменшенню коефіцієнтів інди(ВВП)". Обидва рівні цієї моделі формують єдине ціле відуального ризику, проте, згідно з концепцією допуспоняття безпеки життєдіяльності людини, бо не можна тимого ризику, ніколи не можна досягнути абсолютної
гарантувати безпеку окремій особі, не убезпечивши все безпеки, тобто нульового значення коефіцієнта індивісуспільство загалом, і, навпаки, — не можна гарантува- дуального ризику, оскільки будь-яка діяльність людити безпеку людству, не забезпечивши безпеки для ок- ни є потенційно небезпечною. У цьому випадку виникає
ремої особи. Сьогодні у кожній країні світу функ- проблема ефективного використання коштів, спрямоціонують обидві системи безпеки і закономірно вини- ваних на вдосконалення систем безпеки. Кількісно ефеккає питання: наскільки їхня діяльність є ефективною, а тивність затрат на зменшення ризику можна оцінити
відповідними похідними коефіцієнта індивідуального
безпека особи — достатньою?
Економічні засади управління безпекою життєдіяль- ризику за коштами, які використані як на вдосконаленності передбачають наявність кількісних оцінок ефек- ня системи безпеки, так і на усунення окремих небезтивності функціонування систем безпеки. Кількісно печних та шкідливих чинників:
drT
ефективність функціонування кожної із систем безпеdr
dR
dR
ηC = C , η T = T , ηCi = Ci , ηTi = i (3).
ки можна оцінити за величиною загального коефіцієнdDTi
dDT
dDCi
dDC
та індивідуального ризику, під яким розуміють відноЯкщо похідні ηC , ηT, ηCi і ηTi наближаються до нуля,
шення кількості небажаних наслідків для людини
(найчастіше смертельні випадки), які трапилися за пев- то подальше збільшення коштів на зменшення небезпений період часу (найчастіше за календарний рік), до всіх ки від цього чинника є недоцільним. На практиці задаможливих наслідків діяльності людини. Чим менший ко- ють деякі граничні значення цих величин [ηC]гр, [ηT]гр, які
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залежать як від досягнень науково-технічного прогресу, так і економічно-фінансових можливостей
країни. На рисунку 2 показані характерні залежності
коефіцієнтів індивідуального ризику, зумовлені окремими небезпечними та шкідливими чинниками, від
коштів, що надаються на їхнє усунення із середовища перебування людини.
Аналізуючи рівень ризику від окремих чинників
у масштабах країни, треба враховувати, що не всі чинники, особливо виробничого середовища, впливають
на все населення країни. В таких випадках використовують коефіцієнт професійного ризику ri* , який
визначають як добуток коефіцієнта індивідуального
ризику ri від і-го чинника і частки населення країни
ϕi, що піддається дії цього і-го чинника:
ri* = riϕi
(4).
Оскільки величина ϕi ≤ 1 , то ri* ≤ ri . На практиці також використовують коефіцієнти територіального
ризику, які показують рівні ризику для певної території (країни загалом, промислового району, потенційно-небезпечного об'єкту тощо).
Актуальним є також розподіл наявних коштів між
обома системами безпеки. Сума коштів, які держава
може виділити на вдосконалення обох систем безпеки, є обмеженою і прямо пропорційною валовому
внутрішньому продукту W:
(5),
DC + DT = λW
де λ — коефіцієнт пропорційності, який завжди
менший від 1, і його величина залежить від соціально-економічної політики держави.
Звичайно, розподілити ці кошти треба так, щоб
забезпечити найменше значення загального коефіцієнта індивідуального ризику та найвищий рівень безпеки в країні загалом. З цією метою будують графічну залежність усіх трьох коефіцієнтів індивідуального ризику R, RC і RT від коштів, вкладених в одну із
систем, наприклад, в технічну DT, або в соціальноекономічну DC , враховуючи співвідношення (1) і (5).
Цю залежність показано на рисунку 3.
Як видно з рисунка 3, мінімальне значення загального коефіцієнта індивідуального ризику R0 можна Рис. 2. Залежність коефіцієнтів індивідуального ризику R і R
C
T
досягнути за певної оптимальної величини коштів, які та коефіцієнтів індивідуального ризику від окремих чинників
необхідно вкладати в технічну чи соціально-економrCi , rC , rTi та rTi+1 від коштів DC і DT, які вкладені у відповідні
ічну систему безпеки. Ділянку в околі цього значенсистеми безпеки
ня вважають оптимальною щодо забезпечення
мінімального ризику та найвищого рівня безпеки. Пра- ся. Цю теоретично передбачувану залежність підтвердворуч і ліворуч від цієї ділянки ризик діяльності люди- жує світовий досвід [21]. На прикладі багатьох країн
ни зростає. В неоптимальній ділянці I високий ко- світу можна показати, що існує однозначна залежність
ефіцієнт індивідуального ризику зумовлений недосконалістю технічної (соціально-економічної)
системи безпеки, а в неоптимальній ділянці II —
соціально-економічної (технічної) системи безпеки.
Математичний аналіз залежності (1) свідчить,
що мінімальне значення загального коефіцієнта
індивідуального ризику можна забезпечити за
умови, коли
ηC = ηT
(6),
тобто, коли ефективність використання коштів
для вдосконалення обох систем безпеки, соціально-економічної та технічної, є однаковою.
Побудувавши залежність загального коефіцієнта індивідуального ризику R від коштів, вкладених у технічну DT чи соціально-економічну DC
систему безпеки, для різних величин валового
внутрішнього продукту W i знаходимо залежність оптимального значення загального коефіцієнта індивідуального ризику R0 від величини валового внутрішнього продукту W (рис. 4).
Як видно з рисунка 4, із збільшенням величиРис. 3. Залежність коефіцієнтів індивідуального ризику R, RT і RC
ни валового внутрішнього продукту загальний від коштів, які вкладені у технічну D , чи соціально-економічну
DC
T
коефіцієнт індивідуального ризику зменшуєтьсистему безпеки
i+1
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Рис. 4. Залежність оптимального значення загального
коефіцієнта індивідуального ризику R0 від величини
валового внутрішнього продукту W.

між середнім віком життя людей як одним із показників,
які характеризують рівень безпеки населення, і величиною валового внутрішнього продукту, що припадає на
одну особу: чим більша величина питомого валового
внутрішнього продукту, тим довший вік життя людей і
менший коефіцієнт індивідуального ризику (див. рис. 5).
Відомі й винятки із цієї залежності, оскільки є країни, в яких коефіцієнт пропорційності λ у рівнянні (5)
значно менший, ніж в інших країнах через невідповідну
соціально-економічну політику держави.

на як частина природи може жити тільки в природному середовищі, тому актуальною проблемою сьогодення є співвідношення між природним та техногенним середовищами. Необгрунтоване розширення техногенного середовища і зменшення природного може
призвести до незворотних глобальних процесів і зникнення природного середовища, придатного для життя людини. Кожна людина повинна усвідомлювати, що
має існувати достатнє природне середовище і досконала соціально-економічна система безпеки, подальше вдосконалення якої є неможливим без розвитку
техногенного середовища і відповідної йому системи
безпеки.
Таким чином, головними умовами підтримання високого рівня безпеки життєдіяльності людини є:
— встановлення оптимального співвідношення між
природним та техногенним середовищами довкілля,
тобто такого стану, за якого науково-виробничо-побутова діяльність людини не спричиняє незворотних
змін параметрах природного середовища;
— вдосконалення техногенного середовища шляхом впровадження наукоємних, маловідходних технологій і зменшення його шкідливого впливу на природне середовище та людину;
— підвищення ефективності функціонування соціально-економічної та технічної систем безпеки шляхом
впровадження результатів науково-технічного прогресу та зміни соціально-економічних орієнтирів у розвитку суспільства на основі людиноцетричної ідеології.
Обгрунтування розподілу коштів між соціальноекономічною та технічною системами безпеки в умовах
дефіциту бюджетних коштів залишається актуальною
економічною проблемою, також подальшого дослідження вимагає проблема вдосконалення соціально-політичної системи безпеки країни.
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Рис. 5. Залежність середнього віку життя людини Т від величини валового внутрішнього продукту,
що припадає на одну особу L у різних країнах світу
Джерело: узагальнено авторами за даними Світового банку [21].
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SOCIAL INEQUALITY AS A BASIS OF DISPROPORATION IN SOCIETY

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти проблеми соціальної нерівності. Автор актуалізує питання соціальної нерівності як основної диспропорції у суспільстві, оскільки нині бідність, неможливість забезпечити гідне існування, економічна нестабільність, високі витрати, низькі доходи, неможливість реалізувати свої можливості, несправедливість — це фактори, які ведуть до нерівності життя населення. Розглянуто типи, параметри, фактори формування та поширення соціальної нерівності,
розкрито причини, критерії, види і форми соціальної нерівності. Проведена оцінка соціальної нерівності
як основної диспропорції у суспільстві. Проаналізовано вплив різних факторів та запропоновано основні
принципи боротьби з нерівністю у суспільстві. Порівняно світовий та український досвід боротьби з проблемою соціальної нерівності, розроблено рекомендації щодо подолання соціальної нерівності в сучасних глобалізацій них умовах.
The article deals with theoretical and practical aspects of the problem of social inequality. The author focuses
on the issue of social inequality as the main disparity in society, since poverty, inability to provide decent
livelihoods, economic instability, high costs, low incomes, inability to realize their opportunities, injustice are
factors that lead to inequality of life of the population. In modern Ukraine, social inequalities are becoming
dangerous in scale, seriously threatening the security of human development. Transformations are accompanied
by deep divisions of the population by income and an unacceptable increase in the share of the poor. Poverty and
social inequality are inextricably linked with such phenomena as the destruction of education and health systems,
the reduction of life expectancy, population decline, the degradation of the country's scientific potential, labor
migration, low productivity and gradual deterioration in the quality of labor resources. This situation not only
generates a significant social tension, but also impedes further socio-economic development of the country as a
whole. The economic reforms taking place in our country in recent years have seriously changed the social
structure of society. There was a rapid social stratification, layers of very rich and extremely poor citizens appeared.
The overwhelming majority of people were deprived of social protection of the state, and were faced with the
need to adapt to life in conditions of market instability. Under these conditions, the emergence of a large number
of poor people was inevitable.
The types, parameters, factors of formation and spread of social inequality are considered, reasons, criteria,
types and forms of social inequality are disclosed. An assessment of social inequality as the main disproportion
in society. The influence of different factors is analyzed and the basic principles of combating inequality in society
are proposed. Comparative international and Ukrainian experience in combating the problem of social inequality,
recommendations for overcoming social inequality in modern globalization conditions have been developed.
Ключові слова: соціальна нерівність, коефіцієнт Джині, соціальна диференціація, розподіл суспільства,
соціально-економічне становище, нерівність доходів, бідність.
Key words: social inequality, Gini coefficient, social differentiation, division of society, socioeconomic situation,
inequality of income, poverty.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема соціальної справедливості є складною і неоднозначною. Її розуміння залежить від історичного етапу розвитку суспільства, класових позицій, рівня знань.
Соціальна нерівність загрожує соціальній стабільності і
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знижує економічну ефективність внаслідок низької конкурентоспроможності споживачів.
У сучасній Україні проблеми соціальної нерівності
набувають небезпечних масштабів, суттєво загрожуючи
безпеці людського розвитку. Перетворення супроводжу-
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ються глибоким розшаруванням населення за рівнем доходів та неприпустимим збільшенням частки бідного населення. З проблемами бідності та соціальної нерівності
нерозривно пов'язані такі явища, як руйнація систем освіти та охорони здоров'я, скорочення тривалості життя,
зниження чисельності населення, деградація наукового
потенціалу країни, трудова міграція, низька продуктивність праці та поступове погіршення якості трудових
ресурсів. Подібна ситуація не тільки породжує значну
соціальну напругу, а й гальмує подальший соціально-економічний розвиток країни у цілому.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато сучасних вчених бачать витоки соціальної нерівності в природних відмінностях людей за фізичними
даними, особистісними якостями, внутрішній енергії, а
також по силі мотивації, спрямованої на задоволення першочергових потреб. Зокрема питаннями соціальної нерівності займалися: Браун Г., Джантелієва Ж., Добров Д.,
Колот А., Красін Ю., Куценко О., Марутян Р., Лібанова
Е., Сидоржевський М., Суліма Є., Уджмаджурідзе Г., Чуприна О. та ін. Також науковці зазначають, що спочатку
нерівність зазвичай вкрай нестійка і не призводить до закріплення соціальних статусів. На тепер немає реальної
моделі суспільного устрою, в якій би можна було реалізувати повну рівність.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — дослідження особливостей соціальної
нерівності як основної диспропорції в суспільстві, також
вироблення диференційованих стратегій соціальної політики, які враховують різнобічні інтереси різних груп суспільства та пошук ефективних механізмів їх реалізації.
Необхідно, щоб здійснення економічних реформ сприяло більшій індивідуалізації добробуту, створення можливостей різним сім'ям вибирати власні варіанти формування матеріального піднесення з урахуванням індивідуальних життєвих ситуацій. Головним завданням є формування пріоритетів з урахуванням того, щоб результати економічного зростання служили інтересам як багатих, так і
найменш захищених верств населення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Соціальні нерівності притаманні будь-якому суспільству. Як людина є істотою соціальною, так і
нерівність є соціальним феноменом. Основами соціальних нерівностей є соціокультурні та ресурсні відмінності
індивідів (груп) — саме вони структурують соціальну реальність, утворюючи структурну матрицю суспільств і
певний соціальний порядок. Нерівність є головним чинником суспільної нестабільності: що вищою і різноманітнішою є нерівність, то вищі ризики соціальної напруги та
соціального конфлікту. Ступінь нерівності та її суспільне сприйняття значною мірою відображає цивілізаційні
орієнтації населення.
Соціальна нерівність — це положення в суспільстві,
коли окремі соціальні групи мають різний соціальний статус, належать до різних суспільних класів або соціальних
кіл. До аспектів соціальної нерівності належить правова
нерівність, обмеження свобод, майнова нерівність,
нерівність щодо доступу до освіти, медичного обслуговування тощо [8, с. 21].
Також соціальна нерівність трактується як наслідок
нерівності позицій (посад, професій), різниця в розмірі
матеріальної та моральної винагороди (престиж), влади,
освіти між різними прошарками населення. Як правило,
поняття соціальна нерівність тісно пов'язане із поняттям
бідність. Бідність визначається як економічний та соціокультурний стан людей, котрі мають мінімальну кількість
ліквідних цінностей (ті, що постійно підлягають продажу
та обміну) та обмежений доступ до соціальних благ [1].
Соціальна нерівність, пов'язана з нерівністю соціальних можливостей або життєвих шансів, зумовлена
відмінними соціально-зумовленими ресурсами та практиками, зокрема неоднаковістю таких ресурсів, як знання,
професійно-кваліфікаційний рівень, цінності, смаки,
мова, манери, і проявляється в різному стилі життя, характері споживання, формах проведення вільного часу.
Соціальна нерівність може бути закріплена правовими
нормами, що діють у суспільстві, або ж мати в своїй основі традиції. До типів соціальної нерівності належать
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нерівність за гендерною, расовою, кастовою, віковою ознаками.
На думку Р. Марутян, нерівність викликає економічні,
політичні і соціальні проблеми, та це не так. Насправді
нерівність є наслідком несправедливого соціального устрою, законів та розподілу благ [7].
Розуміння соціальних нерівностей передбачає вимірювальну методологію, що на індивідуальному рівні включатиме такі базові комплексні параметри:
— ресурсний (комплексні матеріальні та нематеріальні ресурси життя, соціальні й індивідуальні досягнення, доступні та спожиті індивідом у сучасному суспільстві);
— оціночно-діяльнісний (оцінка індивідуальної можливості скористатись певними благами);
— моральний (оцінка справедливості обсягу та якості
доступних благ в залежності від самоідентифікації індивіда в соціальному просторі, оцінки соціальної значущості
власної діяльності) [4, с. 17].
Фактори формування та поширення соціальної нерівності серед осіб, зайнятих працею: економічні, соціально-економічні, соціальні, демографічні та ін. Крім цих
основних факторів нерівності, можливо відмітити і деякі
інші, як наприклад: репутація; привілеї, пов'язані з контролем над тими чи іншими ресурсами; певного роду професії, які забезпечують владу та привілеї.
Французький соціолог Еміль Дюркгейм вивів дві причини соціальної нерівності:
1. Необхідність заохочувати кращих у своїй справі,
тобто тих, хто приносить велику користь суспільству.
2. Різний рівень особистих якостей і талантів у людей.
Ключові критерії нерівності виклав Макс Вебер:
1. Багатство (різниця в доходах).
2. Престиж (різниця в пошані і повазі).
3. Влада (різниця в кількості підлеглих) [2].
Американський соціолог Б. Барбер розділив сучасні
види соціальної нерівності, грунтуючись на 6 критеріях:
1. Престижність професії.
2. Наявність влади.
3. Багатство і дохід.
4. Релігійна приналежність.
5. Наявність освіти, володіння знаннями.
6. Належність до того чи іншого етносу, нації [5, с. 84].
Роберт Міхельс висунув ще одну причину: захист привілеїв влади. Коли чисельність спільноти перевищує якесь
певне число людей, вони висувають головного, або цілу групу, і наділяють його більшими повноваженнями, ніж всі інші.
Класифікація форм соціальної нерівності з точки зору
розв'язання проблем розвитку людини може полягати в
наступному переліку:
— класова (диференціація на класи, верстви і групи
залежно від соціального статусу, рівня доходу, освіти
тощо);
— політична нерівність (відсутність рівної можливості
впливу на прийняття політичних рішень на рівні безпосередніх учасників політичного процесу);
— економічна нерівність (різний рівень матеріального забезпечення, доходів і їх суспільного розподілу, задоволення потреб);
— гендерна (нерівність у гарантуванні і реалізації основних прав і свобод людини залежно від статі);
— освітня (посилення соціальних функцій інституту
освіти, відсутність рівного доступу до освіти через її комерціалізацію);
— екологічна (відсутність гарантій захисту від загроз
екологічного забруднення, екологічних катастроф тощо);
— нерівність безпеки здоров'я (відсутність захищеності від ризиків захворюваності, нерівність у доступності
ефективного медичного обслуговування тощо);
— культурна нерівність (нерівність захисту культурного розвитку від деструктивних тенденцій),
— інформаційна (заангажованість ЗМІ, відсутність
об'єктивних каналів передачі інформації, нерівність доступу до інформації) [8, с. 56].
Фактори, що впливають на розшарування в суспільстві, в усьому світі залишаються тими ж, що і багато років
тому:
— уклад життя, міський чи сільський, оскільки відомо, що в селах оплата за працю менша, ніж в місті, і умови
часто гірші, а роботи більше;

49

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— соціальні ролі (мати, батько, педагог, чиновник) —
визначають статусність, престиж, наявність влади, власності;
— поділ праці — фізична та інтелектуальна праця оплачуються по-різному [12].
Основними наслідками нерівності є консервування
бідності, макроекономічна нестабільність, звуження можливостей економічного зростання і поширення корупції,
тотальна недовіра до влади.
На думку А. Колот, соціальна нерівність у сучасному
світі настільки вражає, що цей феномен інколи називають розподілом суспільства між одним відсотком населення й усією його рештою [4, с. 23].
Основні показники нерівності:
— різний рівень доступу до ресурсів як фізичних, так
і моральних (приклад — жінки в Стародавній Греції, яких
не допускали до Олімпійських ігор);
— різні умови праці [8, с. 47].
Традиційно нерівність вимірюється коефіцієнтом
Джині, а також більш простим і зрозумілим коефіцієнтом диференціації: це відношення середніх доходів 10%
найбагатшої групи до середніх доходів 10% найбіднішої
групи населення. В Європі цей коефіцієнт варіюється від
4 до 8 (в деяких країнах близько 10), в Америці — 14, там
традиційно більша нерівність, так як багато мігрантів [10].
Індекс Джині, який описує рівень розшарування (0 —
абсолютна рівність, 100 — абсолютна нерівність), в Україні становить 25,5 — приблизно стільки ж, скільки в
Норвегії або Швеції (CIA, 2015). Однак з огляду на тінізацію вітчизняної економіки цей показник не відповідає
дійсності. За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, розрив у доходах 10% найбагатших та 10% найбідніших українців становить 40 разів.
За висновками ООН, такий показник нерівності загрожує
країні суспільно-політичним неспокоєм [6].
У світі є 36 млн доларових мільйонерів і 3,5 млрд людей, чий добробут становить менше 10 тис. доларів на особу. Водночас половина світових багатств належить всього 1% людей. Прірва між бідними й багатими, здається,
ніколи ще не була настільки глибокою.
В останні 30—40 років (після ліберальних реформ Тетчер і Рейгана) на Заході спостерігалося випереджувальне
зростання спекулятивного збагачення: набагато швидше
зростали доходи від капіталу, а не від продуктивної праці.
Саме спекулятивно нажитий, а не зароблений капітал став
найважливішою причиною нерівності, що дедалі зростає.
Крім того, в країнах Заходу, починаючи з 80-х років минулого століття, внаслідок приватизації національні активи перейшли у приватні руки, капітал було приватизовано, звідси уряди стали не в змозі перерозподіляти доходи в суспільстві.
Особливо сильно рівень нерівності (як доходів, так і
статків) виріс за останні 30 років, і це стосується практично всіх країн світу. Так, верхні 10% суспільства присвоюють собі 37% національного багатства в Європі і 41%
— у Китаї, 46% — у Росії. У Бразилії та на Близькому
Сході цей показник становить 55% і 61% відповідно. Надзвичайно швидкими темпами зросло після розпаду СРСР
майнове розшарування в Росії, де показник нерівності
навіть перевершує китайський. Але особливо очевидним
є зростання майнової нерівності в США, де 1% суспільства має близько 40% національного багатства, тоді як у
1980 році цей показник не перевищував 22% [3].
Постіндустріальні країни-члени ОЕСР, які становлять
менше 1/10 частини населення планети, орієнтуються на
дохід у 80 тисяч доларів на душу населення на рік, тоді як
цей показник для 85 % населення Землі не досягає навіть
3 тисячі доларів [10].
Згідно з дослідженням німецького Фонду Бертельсмана, найменше соціальної нерівності у північних країнах ЄС: Данії, Швеції та Фінляндії. За шкалою від 1 до 10
ці країни знаходяться вище семи балів. Найгірша ситуація у Румунії та Греції, їхній показник — менше чотирьох
пунктів. Німеччина набрала 6,7 пунктів. У цілому ситуація з соціальною справедливістю в Європі поліпшується
завдяки економічному зростанню. За даними Фонду Бертельсмана, майже у всіх країнах ЄС у 2016 році знизився
рівень безробіття. Зараз у середньому в ЄС він становить
8,7 відсотка. У 2015 році безробіття було на рівні 9,4 відсотка. Однак дослідники відзначають "величезну" різницю у
рівні зайнятості в різних країнах ЄС. Якщо в Німеччині
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рівень безробіття в 2016 році становив 4,2 відсотка, то у
Греції — 23,7 відсотка [9].
Навіть у такій соціально орієнтованій країні, як
Німеччина, рівень нерівності повернувся до періоду Першої світової війни. Зараз верхні 10% суспільства мають
40% національного багатства, а на нижні 50% припадає
лише 17% — як і 100 років тому.
На думку Г. Уджмаджурідзе, сьогодні в Україні формується соціальна структура, верхівку якої утворюють
олігархічна еліта, а широку основу — найбідніші прошарки, верстви, хоча в наявності є і середній прошарок із малих і середніх підприємців, багаточисельного чиновництва і відносно невеликої групи спеціалістів [11].
Трансформація соціальної структури українського
суспільства носить глибокий, грунтовний характер. Зруйновано стару структуру, середній клас, взагалі чіткі межі
між класами, виникли нові соціальні утворення. Оновився характер і набула глобальних масштабів поляризація
суспільства. Оскільки найшвидкішими, найінтенсивнішими стали переміщення низхідного плану, суспільство виявилося розколотим на дві частини: вищі верстви, які
відрізняються великими прибутками та привілеями, та всі
інші соціально незахищені та малозабезпечені.
В умовах політики відкритості України до зовнішнього світу прогнозується збільшення масштабів корупції,
наркобізнесу, торгівлі людьми та інших проявів транснаціональної організованої злочинності, що підривають основи національної української державності.
В Європі (завдяки соціал-демократичній традиції)
держава намагається пом'якшити соціальну нерівність
через податки та інші механізми перерозподілу. Водночас у США протягом останніх десятиліть було знижено
податки для надбагатих, знизився життєвий рівень середнього класу [3].
У сучасному суспільстві питаннями соціальної нерівності займаються органи соціальної політики. В їх обов'язки входить:
1. Введення різних компенсацій для соціально-незахищених верств населення.
2. Допомога бідним сім'ям.
3. Допомога безробітним.
4. Визначення мінімальної зарплати.
5. Соціальне страхування.
6. Розвиток освіти.
7. Охорона здоров'я.
8. Проблеми екології.
9. Підвищення кваліфікації робітників [7].
Ми погоджуємося з думкою О. Чуприної, що подолання бідності та значної соціальної нерівності є ключовим завданням сучасної соціально-економічної модернізації, від успішності виконання якого залежать перспективи подальшого розвитку країни, ця мета може втілюватися через забезпечення умов для повноцінної реалізації підприємницького, трудового, інтелектуального та
творчого потенціалів країни та через соціальне забезпечення незахищених верств населення та вдосконалення
системи відтворення людських ресурсів. Проте, ефективність реалізації цих заходів на практиці неможлива,
якщо першим кроком не стане вдосконалення пропорцій
перерозподілу суспільного продукту і реальна боротьба
з корупцією та тіньовим сектором економіки [12].
Потрібно знайти такий оптимальний рівень соціальної нерівності, коли будуть збільшуватися стимули до
праці та розвитку, і одночасно, щоб люди були соціально
захищеними, що призвело б до зменшення соціальної напруженості. Напрямами оптимального рівня соціальної
нерівності можуть бути:
1. Введення прогресивної шкали оподаткування.
2. Підвищення оптимального розміру оплати праці.
3. Зміна структури державних витрат [2].
Подолання нерівності передбачає застосування критеріальних нормативів якості й рівня життя, що мають виконувати функцію забезпечення мінімальних гарантій і
функцію соціальних орієнтирів.
Пропозиції щодо шляхів подолання глобальної соціальної нерівності та пов'язаних з нею загроз безпеки розвитку глобального суспільства в основному зводяться сьогодні до обмеження або припинення економічного росту. Проте зрівняння в доходах, відношення до влади та
власності, позбавляє індивіда внутрішнього стимулу до
дій, самовдосконалення, а отже, забирає в суспільства
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Публікацію присвячено аналізу сучасного стану розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Проведено аналіз публікацій, що присвячені проблематиці функціонування ринку фінансових послуг в Україні.
В статті розкриті поняття "ринок споживчого кредитування" та "інфраструктура ринку споживчого кредитування"; проаналізовано стан інституційного наповнення інфраструктури ринку споживчого кредитування, визначено, що на ринку фінансових послуг найбільшу питому вагу мають учасники, які спеціалізуються на певних фінансових послугах. У дослідженні приділено основну увагу таким проблемам, а
саме: якості кредитів на споживчі потреби населення; проблемній заборгованості за кредитами на споживчі потреби; ризикам у банків-лідерів ринку кредитування; переважання схильності населення до отримання кредитів над схильністю до заощаджень у банківській системі; розширенню клієнтської бази
банків; спрощення процедури надання кредитів; посиленню конкуренції на ринку кредитування споживчих потреб населення. На основі дослідження автори пропонують основні напрями розвитку ринку
фінансових послуг: розробка нормативно-правових актів, спрямованих на якісний розвиток на інфраструктури фінансовому ринку; удосконалення, на основі співробітництва з бюро кредитних історій, автоматизованих скорингових систем, що дозволить виключити вплив суб'єктивного чинника і делегувати
право ухвалення кредитного рішення на рівень кредитного інспектора, який оцінюватиме якість позичальника за формальними задокументованими ознаками і прийматиме рішення на основі чітко сформульованих критеріїв; моніторинг, збір і обробку статистичної інформації про результати запроваджених
"кредитних експериментів" і коригування скорингової моделі на рівні підрозділу фінансово-кредитної
установи, до компетенції якого належать питання ризик-менеджменту; застосування процентних ставок, які, разом із економічним капіталом, повинні покривати певний "граничний" або акцептуємий рівень
втрат, що є предметом прийняття рішень на рівні топ-менеджменту фінансово-кредитної установи; запропоновано організаційно-економічний механізм дії посередницьких структур, що дозволить забезпечити довіру населення.
The publication is devoted to the analysis of the current state of development of the financial services market
in Ukraine. The analysis of publications devoted to the problems of functioning of the financial services market
in Ukraine is carried out. The article describes the concept of "consumer lending market" and "consumer lending
market infrastructure"; the state of institutional filling of the consumer lending infrastructure infrastructure was
analyzed, it was determined that participants in the financial services market who are specialized in certain
financial services have the largest share. The study focuses on the following issues, namely: the quality of loans
for consumer needs; bad debts on loans for consumer needs; risks from the leading banks of the lending market;
the prevalence of the population's propensity to obtain loans over the propensity to save in the banking system;
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expansion of the customer base of banks; simplifying the procedure of granting loans; to increase competition in
the consumer lending market. On the basis of the research, the authors propose the main directions of the
development of the financial services market: the development of legal acts aimed at qualitative development of
the financial market infrastructure; improving, on the basis of cooperation with the bureau of credit histories,
automated scoring systems, which will eliminate the influence of the subjective factor and delegate the right to
make a credit decision to the level of the credit inspector, which will assess the quality of the borrower on formal
documented grounds and make a decision based on well-defined criteria; monitoring, collecting and processing
of statistical information on the results of implemented "credit experiments" and adjusting the scoring model at
the level of a unit of a financial and credit institution, whose competence includes risk management issues; the
application of interest rates that, together with economic capital, should cover a certain "marginal" or acceptance
level of losses that is the subject of decision-making at the level of top management of the financial and credit
institution; The organizational and economic mechanism of the intermediary structures action is proposed, which
will ensure the trust of the population.
Ключові слова: фінансові послуги, споживчий кредит, інфраструктура ринку, скоринг, бюро кредитних
історій.
Key words: financial services, consumer credit, market infrastructure, scoring, bureau of credit histories.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інфраструктура ринку фінансових послуг забезпечує можливість реалізації економічних інтересів
суб'єктів господарювання, сприяє координації їх економічних дій, допомагає інтегруватись у світовий економічний та фінансовий простір.
Інфраструктура внутрішньої системи ринку фінансових послуг сприяє формуванню попиту на фінансові
послуги, зростанню обсягів їх реалізації, розширенню
та модифікації асортименту, модифікації ринку та поведінки споживачів. До внутрішньої системи ринку
фінансових послуг належать фінансовий і кадровий потенціал фінансово-кредитних установ, наявність існуючих і потенційних клієнтів, рівень їх довіри, ефективність співпраці з фінансовими інститутами, якість
маркетингової діяльності та ефективність реалізації
стратегічних рішень.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Проблеми розвитку кредитування споживчих потреб населення на розвиток інфраструктури ринку
фінансових послуг знайшли відображення в працях
зарубіжних та вітчизняних науковців: М. Ауріємма,
К. Барлтропа, Р. Гоні, Дж. Дюсенбері, Р. Коттера, Т. Майєра, К. Редхеда, З. Васильченко, О. Васюренко, В. Кравченко, О. Кириченко, І. Лютий, В. Міщенко, С. Науменкова, Г. Панова, Л. Примостка, Л. Романенко, О. Солодка, О. Ятченко.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вплив кредитування споживчих потреб населення на розвиток інфраструктури ринку
фінансових послуг.
ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рівень конкуренції між банками і кредитними
спілками значно посилив розвиток ринку кредитування
споживчих потреб населення. Кредитні спілки, на
відміну від інших суб'єктів фінансово-кредитного ринку, не є господарчими товариствами, а виступають, дефакто, фінансовими кооперативами. До діяльності кредитних спілок не можна застосувати поняття "клієнт" і
"власник", оскільки всі члени кредитної спілки є одночасно і клієнтами, і власниками.
Для того, щоб скористатися послугами кредитної
спілки (відкрити депозитний рахунок або отримати кре-
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дит), відповідно до Закону "Про кредитні спілки", необхідно стати її членом. Для цього необхідно подати
заяву і сплатити пайовий і вступний внески, розміри яких
складають від 1 грн до 500 грн, у залежності від рішення
кредитної спілки. Слід зазначити, що кредитні спілки
створюються за ознакою спільної роботи її членів (наприклад, трудовий колектив), належності до однієї
профспілки, суспільної або релігійної організації або за
регіональною ознакою. Тому кількість членів кредитної спілки обмежена дією обраної ознаки. Кожен член
кредитної спілки має один голос на загальних зборах її
членів.
Особливості діяльності кредитних спілок накладають відбиток на процес кредитування ними споживчих
потреб населення. Потенційні члени кредитних спілок
не можуть розраховувати на кредитування купівлі житла, що обумовлене дією наступних факторів: по-перше,
у кредитних спілок, на відміну від інших фінансово-кредитних установ, практично єдиним джерелом ресурсів
є депозити фізичних осіб, у той час як комерційні банки
мають альтернативні варіанти залучення засобів і отримання доходів; по-друге, жодна кредитна спілка не має
можливості отримати ліцензію на здійснення валютних
операцій, тому кредити можуть надаватися лише в національній валюті; по-третє, всі ресурси, що залучаються кредитними спілками, як правило, короткострокові
(до 1 року). Таким чином, ресурси кредитних спілок є
дорожчими, а отже, вартість кредитів на споживчі потреби населення є більшою, ніж вартість кредитних продуктів комерційних банків. Крім того, у випадку банкрутства комерційного банку Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб зобов'язується повернути частину засобів
за вкладами, включаючи відсотки [8]. Проте на
діяльність кредитних спілок зазначена гарантія не поширюється, що збільшує ризики кредитування споживчих потреб населення.
На наш погляд, позитивними аспектами діяльності
кредитних спілок у розрізі кредитування споживчих потреб населення є швидке оформлення кредитних угод,
менша кількість необхідних документів, лояльні вимоги до фінансового стану позичальника, відсутність прихованих комісій. Кредитні спілки реалізують більш гнучкий підхід до позичальника: у випадку тимчасових
фінансових проблем, пеня за прострочення виплат за
кредитом за згодою сторін не стягується. Оскільки кредитні спілки мають обмежену кількість членів (50 і
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більш), процес управління проблемною заборгованістю
і індивідуальна робота з боржниками є більш ефективною, ніж у комерційних банках.
Слід зазначити, що активна пропозиція комерційних банків щодо надання експрес-кредитів і оформлення кредитних карток визначила для кредитних спілок
нерівні ринкові умови. Ефективна процентна ставка
банків за експрес-кредитами у 2016—2017 роках складала в середньому 70—80%, у той час як, у кредитних
спілок вона коливалась в межах 70—100% [8]. Зазначена обставина стимулювала кредитні спілки до освоєння
нових сегментів ринку кредитування споживчих потреб
населення, зокрема, кредитування автомобілів, які були
у використанні.
Розвиток ринку кредитування споживчих потреб населення сприяв істотному розширенню регіональних мереж комерційних банків, що мало наслідком підвищення рівня життя в регіонах.
У 2016—2017 роках суттєво зросла конкуренція між
українськими банками в сегменті Private banking (індивідуальне банківське обслуговування значних приватних клієнтів і їх родин — VIP-клієнтів). За даними Асоціації українських банків, 5—10% приватних VIPклієнтів забезпечують комерційному банку 70—80% доходів у сегменті обслуговування фізичних осіб. У рамках ексклюзивного обслуговування VIP-клієнту надається персональний менеджер, що перебуває на зв'язку 24 години на добу. Ексклюзивними послугами, які
комерційні банки почали пропонувати VIP-клієнтам, є
кредитування купівлі ексклюзивних автомобілів, яхт,
витворів мистецтва, нерухомості, послуги особистих
фінансових радників. У всіх банків є перелік вимог (так
званий "вхідний квиток") для таких клієнтів: розмір пасивів у банку, сума щомісячного доходу, використання
карти преміального рівня та інші. У порівнянні зі світовою практикою, український "вхідний квиток" відносно недорогий. Середньорічний дохід клієнта Private
Banking в Україні починається з суми, близької до 1 мільйона гривень на рік. Тоді як у світі послуги Private Banking доступні лише людям з мільйонними статками у
твердих валютах, в Україні отримати високий рівень обслуговування можуть представники середнього класу.
Основними можливостями для розвитку послуг Private
Banking у 2017—2018 рр. експерти називають зняття валютних обмежень, збільшення кількості клієнтів за рахунок скорочення кількості банків у країні та відновлення роботи з фондовими ринками.
На наш погляд, інтенсивний розвиток кредитування споживчих потреб населення сприяв появі якісно
нових конкурентів комерційних банків на ринку кредитування — соціальних мереж.
За даними дослідження консалтингової компанії
Gartner, платформи соціального банкінгу — мережі
міжперсонального кредитування (Peer-to-Peer (P2P)
Lending) Zopa і Prosper — ще на початку 2010 року контролювали 10% світового ринку роздрібного кредитування, а на даний момент цей відсоток є значно вищим.
Експерти Gartner визначають "соціальний банкінг"
(social banking) як поєднання трендів, серед яких екопрактика, соціальне підприємництво, персональне кредитування і фінансове планування, за допомогою соціальних мереж і банківських продуктів і послуг.
На наш погляд, платформи соціального банкінгу агресивно проникають у сферу банківських і інвестиційних
послуг, особливо це стосується кредитного і платіжного секторів. Такі платформи персонального кредитування, як Zopa, Prosper і Lending Club, за останні роки отримали значні вкладення від венчурних інвесторів: американська компанія Prosper — $40 млн дол. США, а її
британський конкурент Zopa — близько $34 млн дол.
США. Ще десять років назад компанія Virgin Group відомого Річарда Бренсона (Richard Branson) придбала контрольний пакет акцій Circle Lending — організації, що
надає послуги кредитного адміністрування і спеціалі-
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зується на управлінні кредитами на споживчі потреби
населення. Таким чином, ризикові інвестиції Virgin
Group підтверджують зростаючу перевагу даних послуг
і збільшення споживчого інтересу до кредитної сфери.
Більшість споживачів проводять певний час у соціальних мережах, які поступово стають складовою процесу придбання продуктів і послуг. Першими запровадили сервісні платформи персонального кредитування
США і країни Західної Європи, оскільки там існує розвинений ринок банківських продуктів і послуг і впроваджена широкосмужна мережа. До того ж, ці країни
мають значний потенціал для поширення бездротових
комунікаційних систем.
На нашу думку, комерційним банкам України доцільно впроваджувати західний досвід соціального банкінгу лише за умови розробки чіткої стратегії, основою
якої є соціальне забезпечення як альтернатива традиційній комерційній віддачі. Слід зауважити, що сучасний стан розвитку кредитування споживчих потреб населення України обумовлює розгляд можливості співробітництва вітчизняних комерційних банків із фінансовими соціальними мережами з метою оптимізації процесінгу транзакцій і управління ризиками. Так, кредитні
спілки США реалізували даний підхід, уклавши угоди із
мережею міжперсонального кредитування Zopa і пропонуючи міжперсональні позики перспективним позичальникам. Крім того, вважаємо, що для вітчизняних
комерційних банків доцільними є інвестиції в поведінковий аналіз і прогнозне програмне забезпечення як
інструменти моделювання змін у споживчій поведінці
існуючих і потенційних клієнтів.
Розвиток банківського роздрібу, тобто наявність попиту на кредити на споживчі потреби населення із ефективною процентною ставкою від 35% до 100% річних із
одночасною низькою насиченістю українського ринку
споживчого кредитування, сприяв підвищенню привабливості вітчизняного ринку кредитування споживчих
потреб населення для іноземних банків і поглинанню
українських фінансових установ.
За даними Національного банку України, частка іноземного капіталу в банківській системі України за останні п'ять років постійно змінювалася і станом
01.01.2017 р. становила 54,7%, що є найбільшим показником за останні 15 років. Окремо слід зазначити, що
банківські установи з іноземним капіталом виявилися
більш стійкими в кризовий період, про що свідчить випередження темпу падіння кількості банків, що мають
ліцензію, порівняно з темпом падіння кількості діючих
банків з іноземним капіталом. Станом на 01.01.2017 р. у
банківській системі України присутній та функціонує
капітал таких банківських груп: шведської SEB Group
(ПАТ "СЕБ Корпоративний Банк"); американського
холдингу Citigroup (ПАТ "Сітібанк"); французьких груп
Credit Agricole Group (ПАТ "Креді Агріколь Банк") та
BNP Paribas (АТ "Укрсиббанк"); італійської групи
Unicredit (ПАТ "Укрсоцбанк"); німецького банку
Deutsche Bank (ПАТ "Дойче Банк ДРУ"); польського банку PKO Bank Polski (ПАТ "Кредобанк"); російського
банку "Сбербанк" та ін. [2].
На нашу думку, основна ідея ринкової стратегія
більшості іноземних банківських груп полягає в об'єднанні придбаних активів у одній юридичній особі і розвитку не лише мережі продажів, а і мережі обслуговування. Крім того, поточна фінансова криза серйозно
похитнула фінансову стійкість, кредитоспроможність та
платоспроможність вітчизняних банків, чим скористалися дочірні банки іноземних материнських компаній,
посиливши свою конкурентоспроможність шляхом додаткової капіталізації.
Результати проведеного дослідження дали змогу виявити сучасних лідерів із-поміж 25 банків іноземних
банківських груп: АТ "Райффайзен Банк Аваль",
ПАТ "Сітібанк", ПАТ "К редіАгріколь Банк" та
ПАТ "ІНГ Банк Україна"; найменш надійні та найменш
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дієздатні банки: ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "ВТБ
Банк", ПАТ "АльтБанк" та АТ "БМ Банк". Під час кризи банки іноземних банківських груп забезпечили фінансову стійкість банківської системи України завдяки збереженню внутрішньокорпоративного припливу дефіцитних капітальних і кредитних коштів. Населення
більше довіряло банкам з іноземним капіталом, що проявилося в майже незмінному обсязі зобов'язань цих
банків на відміну від вітчизняних [2].
Слід зазначити, що вихід на вітчизняний ринок кредитування іноземних банків, у деяких випадках, сприяв
посиленню ринкових позицій вітчизняних банків. Так,
посиленню ринкових позицій Приватбанку на ринку
кредитування споживчих потреб населення сприяв продаж банків "Просто Кредит" і "Приватінвест" і одночасне впровадження інноваційної програми кредитування
"Новий кредит", яка передбачала оформлення кредитних карток безпосередньо в торговельних закладах.
Узагальнюючи результати аналізу вітчизняного кредитного механізму забезпечення споживчих потреб населення, визначимо чотири форми забезпечення кредитів: застава; гарантія; поручительство; страхування
кредитних ризиків. Попри високу надійність перших
трьох зазначених форм забезпечення кредитів їх застосування іноді є незручним, важкодоступним і невигідним для учасників кредитних відносин. За цих умов,
найбільш доступною та надійною формою фінансового
забезпечення інтересів кредиторів стає страхування, яке
базується на визнанні ризику неплатежу чи неплатоспроможності позичальників, який формується у процесі
кредитування. Але в сучасних умовах дана форма викликає найбільшу кількість непорозумінь, суперечок та
дискусій.
Стосовно страхування кредитних ризиків у вітчизняному законодавстві виокремлено три види страхування: страхування кредитів; страхування відповідальності
позичальника за непогашення кредиту; страхування
виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій [3].
Сучасне вітчизняне законодавство [3] покладає на
заставодавця обов'язок страхування нерухомих об'єктів
та предметів іпотеки, переданих ним у заставу. Таке
страхування має здійснюватися за рахунок коштів заставодавця у повній вартості заставного майна, але на
користь заставодержателя. Разом із тим, при заставі
рухомого майна, такий обов'язок покладається на заставодержателя. Він повинен страхувати предмет застави в обсязі його вартості та в інтересах заставодавця.
Сфера застосування застави постійно розширюється разом із введенням на ринок нових форм застав.
Предметами застави є нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки. Банки спільно зі страховими компаніями розробляють і впроваджують механізм одержання кредиту під заставу сільськогосподарської продукції.
У разі делькредерної форми організації страхових
відносин кредитори (банки) відіграють роль страхувальників і застрахованих одночасно, а тому страхові відносини обмежуються лише стосунками між двома сторонами — страховиком і страхувальником.
Делькредерне страхування складається з двох груп
страхових відносин: страхування товарних кредитів і
страхування фінансових (грошових) кредитів. У першій
групі страховий захист забезпечується як внутрішньому, так і зовнішньому (експортно-імпортному) товарообігу, який здійснюється на кредитній основі. Другу групу делькредерного страхування становлять операції зі
страхування фінансових кредитів, тобто переважно тієї
частини споживчих кредитів та кредитів під інвестиційні
потреби, яка надана у грошовій формі [11, с. 123—125].
Майновий інтерес кредитора може бути захищений
шляхом страхового захисту платоспроможності його
боржника. За цієї форми страхових відносин страхувальником є позичальник, який, страхуючи свою платоспроможність, захищає інтереси кредитора. Водно-
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час страховик, страхуючи платоспроможність позичальника, надає гарантію кредиторові повернути борг. Отже,
із правового боку, ця страхова операція є, по суті, наданням страховиком страхового гарантійного зобов'язання, яке для кредитора слугує заставою на випадок
неповернення боргу. З огляду на це, у страховій теорії
та практиці страхові відносини такого характеру мають
назву заставних, або гарантійних [13, с. 59—62].
Економічний зміст страхової гарантії зводиться до
того, що страховик замість отриманої невисокої страхової премії бере на себе (замість боржника) роль гаранта оплати його повної заборгованості у визначених
термінах на користь застрахованого (бенефіціанта) цієї
гарантії. Таким чином, страхування кредитів має на меті
задоволення майнових потреб, які генеруються ризиком
неповернення кредиту, через перерозподіл втрат між
суб'єктами кредитно-страхових відносин, тобто фінансово-кредитною установою, боржником і страховою
компанією.
Період пікового попиту на кредити на споживчі потреби населення завжди характеризується підвищеним
інтересом банків до страхування таких кредитів. Проте, більшість страхових компаній неохоче погоджувалися на співробітництво із банками, не бажаючи перетворюватися на колекторські компанії.
Слід зазначити, що страхування кредитів є потенційно вигідним як для банків, так і для страхових компаній: банкіри таким чином вирішують питання проблемної заборгованості, а страховики — отримують стабільне джерело доходів на потенційно великому ринку.
На нашу думку, страхування кредитів є досить конфліктним видом страхування. Банк, по суті, перекладає
на страхову компанію функції колекторського центру,
тобто відповідальність за повернення боргів. Страхова
компанія стає заручником роботи служби безпеки і ризик-менеджерів банку. В цьому випадку рівень збитковості страхової компанії залежить від якості роботи
банківської установи.
Таким чином, страхування кредитів є інструментом
очищення кредитного портфелю банку від проблемної
заборгованості, тобто підвищення його якості. Тому
банк, значну частку кредитного портфелю якого складають кредити на споживчі потреби населення, має
можливість створити фєктивну страхову компанію, яка
вчасно вилучить із балансу банку проблемні кредити і
прийме їх на себе. Але, попри усі несприятливі фактори, що стримують розвиток страхування ризиків банків
в Україні, за кордоном цей метод управління ризиками
став одним із найефективніших, що дає підстави вважати страхування одним із найкращих засобів мінімізації
ризиків. Страхування кредитних ризиків — це не лише
запорука збільшення прибутку банку, але й покращення його іміджу, що також сприяє підвищенню фінансової стабільності і конкурентоспроможності на ринку.
Страхування кредитних ризиків має велике значення для
надання кредитних послуг. Механізми здійснення страхування кредитів розроблені та в змозі ефективно функціонувати, але їх необхідно вдосконалювати, з урахуванням особливостей економіки нашої країни. І, якщо
стабілізувати економічну ситуацію в країні та дотримуватися вимог чинного законодавства, страхування кредитних ризиків матиме величезний потенціал і буде дуже
прибутковою справою [12].
На наш погляд, вплив кредитування споживчих потреб населення позначився на розвитку якісної структури довгострокового партнерства фінансово-кредитних установ із торговельними мережами.
Останніми роками фінансово-кредитні установи, які
мали намір збільшувати власні частки на ринку кредитування споживчих потреб населення, змушені були активно розвивати мережі надання та обслуговування кредитів. При цьому особливого значення набули ефективні
скорингові системи та наявність колекторських компаній. Першу в Україні колекторську компанію Credit
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Collection Group заснував Дельта Банк.
Кредитори, яким не вдалося укласти угоди з торговельними мережами, практикували альтернативні способи кредитування споживчих потреб. Зазначимо, що в
країнах Європи поширеним є надання кредитів на споживчі потреби через Інтернет і засоби телефонного
зв'язку (direct-to-consumer credit), однак в Україні протягом останніх років активно надавали такі кредити
лише ті фінансово-кредитні установи, які співробітничали з торговельними мережами [14, с. 158—160].
Різке збільшення неповернень роздрібних кредитів
вимагає впровадження нових стандартів кредитування
споживчих потреб населення. З цього приводу, доцільним для впровадження у вітчизняну практику кредитування є досвід країн-членів ЄС. Правила кредитування
споживачів, передбачають посилення прозорості процесу кредитування, а саме: надання повної інформації
для споживачів у всіх країнах-членах ЄС щодо таких
параметрів кредитування як відсотки за споживчими
кредитами, обсяги, кількість, частота виплат, комісії,
штрафи тощо. Крім того, нова директива споживчого
кредитування передбачала, що у випадку, якщо споживач бажає погасити кредит раніше терміну, передбаченого кредитною угодою, фінансово-кредитна установа
має право накласти на нього штраф, який не перевищує
1% суми кредиту. Метою внесення змін у правила кредитування споживачів є уніфікація і здешевлення споживчих кредитів, а також можливість для громадян
країн-членів ЄС отримати споживчий кредит в банках
будь-якої країни-члену ЄС.
Таким чином, вплив кредитування споживчих потреб населення на розвиток інфраструктури ринку
фінансових послуг позначився на інституційних елементах інфраструктури ринку фінансових послуг, інформаційних системах фінансово-кредитних установ,
інфраструктурі ринку страхових послуг. Розвиток ринку кредитування споживчих потреб населення: вплинув
на розширення діяльності кредитних спілок, а саме: стимулював кредитні спілки до освоєння нових сегментів
ринку кредитування, зокрема, кредитування автомобілів, які були у використанні; сприяв істотному розширенню регіональних мереж комерційних банків, що
мало наслідком підвищення рівня життя в регіонах;
призвів до суттєвого зростання конкуренції між українськими комерційними банками в сегменті Private banking; сприяв появі якісно нових конкурентів комерційних банків на ринку кредитування — соціальних мереж;
посилив експансію іноземних фінансово-кредитних установ на вітчизняний ринок кредитування споживчих
потреб населення; стимулював інтеграцію зусиль комерційних банків і страхових компаній у розвитку страхування кредитів, що має прояв у перерозподілі втрат між
суб'єктами кредитно-страхових відносин, тобто фінансово-кредитною установою, боржником і страховою
компанією, і є достатньо конфліктним видом страхування; позначився на розвитку якісної структури довгострокового партнерства фінансово-кредитних установ із
торговельними мережами; актуалізував необхідність
впровадження нових стандартів кредитування споживчих потреб населення; засвідчив доцільність впровадження в діяльність фінансово-кредитних установ комплексного підходу до оцінки ризиків кредитування споживчих потреб населення.
На нашу думку, доцільним є впровадження в
діяльність фінансово-кредитних установ комплексного
підходу до оцінки ризиків кредитування споживчих потреб населення, який має містити:
— удосконалення, на основі співробітництва з бюро
кредитних історій, автоматизованих скорингових систем, що дозволить виключити вплив суб'єктивного
чинника і делегувати право ухвалення кредитного
рішення на рівень кредитного інспектора, який оцінюватиме якість позичальника за формальними задокументованими ознаками і прийматиме рішення на основі
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чітко сформульованих критеріїв;
— моніторинг, збір і обробку статистичної інформації про результати запроваджених "кредитних експериментів" і коригування скорингової моделі на рівні
підрозділу фінансово-кредитної установи, до компетенції якого належать питання ризик-менеджменту;
— застосування процентних ставок, які, разом із
економічним капіталом, повинні покривати певний "граничний" або акцептуємий рівень втрат, що є предметом
прийняття рішень на рівні топ-менеджменту фінансово-кредитної установи. Зазначимо, що даний "граничний" рівень втрат є результатом інтегрованого управлінського рішення, при прийнятті якого слід врахувати
не лише ставлення менеджменту до ризиків (у координатах "обережність" і "схильність до ризику"), а і умови
ринкового оточення кредитора (конкурентні ринкові
процентні ставки);
— підтримку адекватного власного капіталу кредитора, тобто дотримання принципу достатності рівня, так
званого, економічного капіталу, який є визначеним буфером на випадок виникнення небажаних для кредитора втрат, що перевищують їх очікуваний рівень.
Запропоновані складові комплексного підходу до
оцінки ризиків кредитування споживчих потреб населення вимагають уточнення сутності автоматизованої
скорингової системи оцінки кредитних ризиків.
Слід зауважити, що співробітництво фінансово-кредитних установ із бюро кредитних історій також має
визначені ризики. Державним органом, уповноваженим
контролювати діяльність бюро кредитних історій, є
Міністерство юстиції України, яке пропонує (проектом
постанови) оцінювати ступінь ризику, пов'язаного зі
збором, використанням і захистом інформації про позичальників.
Відповідно до Закону України "Про організацію
формування і обігу кредитних історій", бюро кредитних
історій отримують необхідну інформацію про позичальників від банків, але лише за згодою позичальників. Разом із тим, за Законом, фінансово-кредитна установа
може відмовитися надавати кредит, якщо позичальник
не погоджується, щоб його персональні дані було переадресовано до бюро кредитних історій. Проте на практиці випадки таких відмовлень зустрічаються надто
рідко, частішими є випадки занесення у базу даних бюро
кредитних історій недостовірної інформації про позичальника не на його користь (наприклад, визначення
позичальника як сумнівного, хоча насправді він таким
не є). Отже, незважаючи на існування рамкового закону, правове регулювання даного питання в Україні досить слабке.
За Законом, для формування кредитних історій
бюро кредитних історій мають право використовувати
інформацію державних реєстрів, інформацію баз даних
публічного користування, інших, відкритих для загального користування джерел, за винятком інформації, що
містить державну таємницю. Першою інстанцією запобігання ризиків є сам позичальник, який може перевірити власні особисті дані і, у разі потреби, опротестувати
недостовірну інформацію, надавши необхідні коментарі
з цього приводу.
На сьогоднішній день бюро кредитних історій використовують стандартні методи захисту інформації, аналогічні тим, що застосовуються в електронній платіжній
системі WebMoney та інших електронних ресурсах, через які проходить великий обсяг інформації, а саме: SSLпротокол і внутрішній захист, тобто сервер, до якого
має доступ обмежене коло співробітників.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати проведеного дослідження дають підстави визначити причини зростання ступеню ризиків кредитування споживчих потреб населення, а саме: погіршення якості кредитів на споживчі потреби населен-
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ня; істотне перевищення проблемної заборгованості за
кредитами на споживчі потреби над проблемною заборгованістю за іншими видами кредитів; концентрація ризиків у банках-лідерах ринку кредитування; переважання схильності населення до отримання кредитів над
схильністю до заощаджень у банківській системі; розширення клієнтської бази комерційних банків за рахунок зниження вимог до позичальників; спрощення процедури надання кредитів з метою зниження рівня витрат; посилення конкуренції на ринку кредитування споживчих потреб населення.
Наслідками зростання ризиків кредитування споживчих потреб населення є: надвисокі процентні ставки за кредитами як премія за ризик; зростання обсягів
проблемної заборгованості при одночасному збільшенні
обсягів реалізації кредитних продуктів і послуг; виникнення фінансових проблем у банків-лідерів ринку кредитування споживчих потреб.
На нашу думку, з метою мінімізації прояву наслідків
зростання ризиків кредитування споживчих потреб населення, доцільною є реалізація наступних заходів: посилення вимог до позичальників через жорстку процедуру надання кредитів на споживчі потреби; спрощення процедури стягнення заставного майна несумлінного боржника; створення ефективної системи бюро кредитних історій; створення ефективної системи взаємодії
фінансово-кредитних установ, бюро кредитних історій,
колекторських і страхових компаній.
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OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL AND METHODICAL
ASPECTS

У статті розглянуто можливості оптимізації податкового навантаження в умовах посилення податкового тиску на підприємства-платники, що спонукає останніх ухилятися від сплати податків. Разом з тим,
використання підприємствами можливих законних способів щодо мінімізації податків дають змогу протистояти фінансовим труднощам. Оптимізація оподаткування є одним з найважливіших завдань фінансового управління, яке полягає у зменшенні розміру податкового зобов'язання шляхом повного використання наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг.
Податкове навантаження — це ефекти впливу податків на економіку та на окремих платників, пов'язані з економічними обмеженнями щодо сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання. Оптимальний рівень податкового навантаження передбачає, що платники податків, відносно до своєї платоспроможності, згодні платити встановлені державою податкові платежі,
одержуючи від держави якісні суспільні блага.
The article considers the possibilities of optimizing the tax burden in the conditions of increasing tax pressure
on the enterprises-payers, which induces the latter to evade taxes and this is a crime to the state. At the same
time, the use of possible legal methods by enterprises to minimize taxes makes it possible to withstand financial
difficulties. Tax Optimization is one of the most important tasks of financial management, which reduces the
size of the tax liability by fully using of the benefits provided by the legislation, tax exemptions and other legal
benefits.
The main difference between tax optimization and tax avoidance is using by taxpayers ways permitted or
not prohibited by the legislation to reduce the amount of tax payments without violating the legislation. In this
regard, such actions of the taxpayer are not a tax offense or a crime and, accordingly, do not entail adverse
consequences for the taxpayer, such as tax deductions, as well as the imposition of financial sanctions and the
payment of a fine.
Consequently, it is often difficult to determine the limits of the permitted behavior of taxpayers in the process
of practical activity, since legitimate to minimize taxes and avoidance of payment are often closed to each other
and the boundary between them is vague and not obvious. So, if the choice of methods provided in accordance
with the current legislation and actions are not illegal, then they can be identified as an optimization of taxation.
In other words, if the real purpose of the taxpayer is the realization of economic activity aimed at profit, regardless
of the chosen method of its management, and not the avoidance of taxation, then such an entity acts in accordance
with the law.
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Tax burden is the effect of taxes on the economy and on individual taxpayers, due to economic restrictions
on tax payments and divergence of funds from other possible directions of their use. The optimal level of tax
burden implies that taxpayers, in relation to their solvency, agree to pay taxes established by the state, obtaining
qualitative public goods from the state.
Ключові слова: оптимізація, податкове навантаження, пільги, податки, ухиляння, платники, переваги,
фінансові результати.
Key words: optimization, tax burden, privileges, taxes, evasion, payers, benefits, financial results.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Недосконалість податкового законодавства на фоні
посилення податкового тиску на підприємства-платники спонукають останніх ухилятися від сплати податків,
що є злочином перед державою. Разом з тим, використання підприємствами можливих законних способів
щодо мінімізації податків дають змогу протистояти
фінансовим труднощам. Сьогодні оптимізація оподаткування стає одним з найважливіших завдань фінансового управління підприємства в контексті управління
фінансовими ресурсами.
Зростання значення економічних важелів управління прибутковістю діяльності підприємства передбачає застосування оптимальних підходів до податкового планування та оцінки його ефективності. У більшості
підприємств податкове планування ототожнюється із
застосуванням легальних методів зменшення податкового навантаження на підприємство під час формування так званого "податкового календаря" без врахувань
сучасних методологічних підходів його оптимізації.
Вивчення сучасних методологічних засад оптимізації оподаткування, а також оцінювання його ефективності набуває особливої актуальності для кожного
підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У фінансовій науці аналізу податкових проблем
діяльності суб'єктів господарювання присвячені праці
провідних зарубіжних і вітчизняних науковців. У
західній економічній і фінансовій літературі слід назвати роботи Е. Аткінсона, Ю. Брігхема, С. Джонс, А. Маршалла, Р. Масгрейва, М. Міллера, Дж. Милля, Ф. Модільяні, Р. Ріхтера, Х. Розена, П. Самуельсона, Дж. Стігліца, Е. Фуруботна, Р. Холла. Серед вітчизняних учених
і фахівців із країн СНД ці податкові питання досліджують В. Андрущенко, І. Бланк, А. Бризгалін, В. Вишневський, Я. Глущенко, А. Єлисєєв, А. Загородній, Ю. Іванов,
В. Карпова, П.Мельник, Т. Меркулова, Б. Рагозін, М. Романовський, А. Соколовська, Д. Тихонов, Д. Чернік та
ін. Наявні наукові розробки в цій галузі демонструють
глибину і багатогранність проведеного аналізу проблем
використання податкового планування на підприємствах.
Проблемам ухилення від сплати податків присвячені
роботи таких вітчизняних вчених, як В. Вишневський,
А. Вєткін, П. Мельник, С. Павленко, В. Попович, А. Савченко, Д. Соколовський, Л. Омелянович, О. Турчинов,
О. Бурбело та ін. Їхні дослідження сфокусовані на виявленні фактів, що спричиняють ухилення від сплати податків та розробці засобів боротьби з цим негативним
явищем, при цьому використовуючи власний категорійний апарат, але в економічній літературі відсутній єдиний теоретичний підхід до дослідження проблеми несплати податків та обов'язкових зборів до бюджету в
повному обсязі.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є опрацювання теоретичних аспектів оподаткування підприємств, вивчення проблеми
уникнення податків та ухилення від їх сплати, аналіз
ефективності оподаткування та розроблення єдиної
методики оцінювання податкового навантаження.
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких наукових і практичних задач:
— дослідити сутність оптимізації оподаткування
підприємств;
— розглянути методику аналізу ефективності оподаткування підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні будь-якому суспільству. Причиною цього є очевидний вплив податків на доходи і витрати платників при
недостатньому усвідомленні ними вигод від споживання суспільних благ, що фінансуються за рахунок податкових платежів. Це означає, що витоки зазначеного суспільного явища необхідно шукати в суспільній природі
податків, які за своєю сутністю є еквівалентними платежами громадян в обмін на суспільні блага, що надає
їм держава, виконуючи свої функції (наслідком усвідомлення сутності податків стало визначення принципу еквівалентності як одного з основних наукових принципів
оподаткування), а за формою прояву — відносинами
привласнення державою частини індивідуальних та корпоративних доходів, відчужених і вилучених у платників
на основі примусу, що в правових державах здійснюється на підставі закону. В державах з розвинутими демократичними інститутами, надійними механізмами зворотного зв'язку між органами представницької демократії,
що ухвалюють податкові закони, та виборцями — платниками податків, а також надійними системами контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів,
що сприяють досягненню еквівалентності податкових
платежів і суспільних благ, необхідність сплачувати податки все більше набуває усвідомленого характеру, а
відносини приневолення до їх сплати трансформуються у відносини, в які все більша частина платників вступає з власної волі, у відносини вільного вибору. Натомість в державах, які лише будують демократичні
інститути і в яких обмін податків є далеким від еквівалентного, форма прояву податків не лише маскує їх
сутність, а й ототожнюється з нею. Отже, в суспільній
свідомості податкові платежі ототожнюються з платежами, які і запроваджуються без згоди більшості платників (оскільки парламент не репрезентує інтереси всіх
груп виборців), і сплачуються в примусовому порядку.
Це стає підгрунтям для антифіскальної поведінки платників, породжуючи бажання зменшити податкові зобов'язання або взагалі ухилитися від їх виконання. І чим
менш досконалими є демократичні інститути в державі,
тим більш масовою стає така поведінка [1].
Оксфордський толковий словник уникнення податків розглядає як наслідок мінімізації податкових зобов'язань законним шляхом з використанням податкових лазівок [2]. Дж. Стігліц під уникненням податків
розуміє використання певних положень податкового
законодавства, які дозволяють відійти від їх сплати, а
під ухиленням — незаконний відхід від сплати податків
[3]. Цікаво, що в Український економічній енциклопедії
[4] не дається визначення "уникнення від сплати податків". А ось під ухиленням від сплати податків, згідно
з вищезазначеним джерелом, слід розуміти сукупність
легальних і незаконних способів приховування доходів
від оподаткування. Тобто в Українській економічний
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енциклопедії вищезазначені терміни не розмежовуються. Між іншим, крім цих термінів, деякі науковці виділяють і інші близькі за значенням до "ухилення" та
"уникнення". Так, у міжнародному оподаткуванні застосовується термін "податкове планування" ("tax
planning"). Податкове планування — це законний спосіб
обходу податків з використанням наданих законом пільг
і можливостей скорочення податкових зобов'язань.
Ухилення — це використання заборонених законом методів (податкове правопорушення). При цьому підкреслюється, що саме незаконність зменшення зобов'язань
дозволяє розділити поняття "податкове планування" і
"ухилення".
Представники української фінансової школи В. Вишневський і А. Вєткін [5; 6] дали найбільш грунтовне визначення термінам "уникнення" і "ухилення". Під уникненням від сплати податків розглядають діяльність господарюючих суб'єктів, спрямовану на мінімізацію податкових зобов'язань всіма допустимими законом
способами. Ухилення від сплати податків, на думку авторів, — це протиправні дії по зменшенню податкових
зобов'язань, наслідками яких, у випадку їх виявлення
може бути відповідальність за порушення податкового
законодавства.
Найбільші можливості для уникнення податків в Україні виникають у зв'язку з використанням таких пільг,
як перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди, стягнення ПДВ за нульовою ставкою, застосування ліберальних правил списання безнадійних
боргів, вкладання коштів у благодійну діяльність тощо.
Податкові лазівки, як другий спосіб уникнення від сплати податків, прийнято розділяти на зміщення доходу,
відкладення доходу і податковий арбітраж. Зміщенням
доходу називається переведення платником податку
доходу під більш низьку граничну ставку податку в умовах податкової структури із зростаючими граничними
ставками. Широкого розповсюдження цей вид податкової лазівки не має, оскільки існують інші радикальніші
методи уникнення сплати податків, як, наприклад,
відкладання доходу, або перенесення терміну сплати
податку на більш пізній час. Податковий арбітраж — ще
одна з різновидностей податкових лазівок, яка передбачає випадки оподаткування різних об'єктів і платників
податків за різноманітними нормами.
Отже, оптимізація оподаткування — зменшення
розміру податкового зобов'язання шляхом цілеспрямованих правомірних дій платника податку, що включають у себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних
переваг. Податкова оптимізація проявляється у виборі
платником податків найвигідніших правових форм
здійснення діяльності з метою обчислення оптимальної
суми податків у конкретних умовах господарювання
згідно з діючим законодавством.
Головною відмінністю податкової оптимізації від
ухилення від сплати податків є використання платником податків дозволених чи незаборонених законодавством способів зменшення суми податкових платежів,
не порушуючи при цьому законодавство. У зв'язку з цим,
такі дії платника податку не є податковим правопорушенням чи злочином, і, відповідно, не тягнуть за собою
несприятливих наслідків для платника податку, як-от
донарахування податків, а також накладення фінансових санкцій та нарахування пені.
Отже, в процесі практичної діяльності часто буває
досить проблематично визначити межі дозволеної поведінки платників податків, оскільки нерідко правомірна
мінімізація податків і ухилення від сплати йдуть поруч,
а межа між ними нечітка і неочевидна. Так, якщо вибір
методів наданий у відповідності до чинного законодавства та дії не несуть протизаконного характеру, то їх
можна ідентифікувати як оптимізацію оподаткування.
Інакше кажучи, якщо реальною метою платника податків є реалізація господарської діяльності, спрямова-
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ної на отримання прибутку, незалежно від обраного
методу її ведення, а не ухилення від оподаткування, то
такий суб'єкт господарювання діє відповідно до законодавства.
Надмірне податкове навантаження є однією з основних причин, яка змушує платників податків вдаватися
до податкової оптимізації з метою зменшення податкового тягаря, оскільки рівень податкового навантаження на платника податків є основним чинником схилення платника податків в сторону оптимізації оподаткування. Під оптимальним рівнем податкового навантаження розуміють рівень, при якому платники податків, відносно до своєї платоспроможності, згодні
платити встановлені державою податкові платежі, одержуючи від держави якісні суспільні блага [7].
Показник податкового навантаження на рівні підприємства відіграє важливу роль в економіці підприємства. Чинні законні способи зниження податкового тягаря, як правило, грунтуються на виборі господарської
тактики й стратегії, стимульованих державою через зниження податків і відрахувань; виконанні правил бухгалтерського обліку, що дозволяють скоротити оподатковувані статті витрат; дотриманні нормативів, що беруть
участь у зменшенні оподатковуваного прибутку [8].
При здійсненні заходів щодо зниження податкового тягаря варто мати на увазі, що зменшення податкових платежів — не ціль, а спосіб поліпшення фінансового стану й підвищення інвестиційної привабливості
організації. Особливо для акціонерних товариств і товариств із обмеженою відповідальністю чистий прибуток є головним критерієм інвестиційної привабливості.
Від чистого прибутку таких організацій прямо залежать
можливі виплати інвесторам і рівень котирування їхніх
акцій на фондових біржах. Тому вживати заходів до
зниження податків доцільно тільки в тому випадку,
якщо розрахунки показують, що це дає приріст чистого прибутку. Неприпустимим є зменшення податків
ціною погіршення фінансового стану.
Критерієм оцінки впливу податків на роботу
підприємств може бути прибуток, що є основним власним джерелом фінансових ресурсів для розвитку виробництва. Податок на прибуток сплачується як частина від
отриманого підприємством прибутку і тому має значний вплив на функціонування суб'єктів господарювання, адже при цьому зменшуються можливості розширеного відтворення. Тому встановлення ставки податку на прибуток у розмірі, менш як 100 % є необхідною
(але, зрозуміло, недостатньою) умовою забезпечення
розвитку бізнесу. Європейські країни демонструють
розкид ставок податку на прибуток підприємств в діапазоні від 10 до 33,3 %. В Україні, відповідно до Податкового кодексу України, діє ставка 18 %.
Стосовно податку на додану вартість, слід зазначити, що його вплив на діяльність підприємства великою
мірою залежить від призначення товару і типу покупця. Якщо покупець використовує придбаний товар як
засіб виробництва, а отже, має можливість відшкодовувати суми ПДВ, що входять у ціну, з бюджету, то
ймовірніше, що ні підвищення, ні пониження ставок ПДВ
не справлятимуть значного впливу на фінансовий стан
продавця товару. Якщо покупець використовує придбаний товар як предмет споживання, а отже, не має можливості відносити суми ПДВ на розрахунки з бюджетом, то ймовірніше, що ефект від зміни ставок ПДВ буде
розглядатися між товаровиробником-продавцем і споживачем у відповідності з особливостями еластичності
попиту на цей товар.
Крім того, високі ставки ПДВ негативно впливають
на економічну діяльність підприємства внаслідок наявності часового розриву між моментом оплати ПДВ у ціні
товару і моментом відшкодуванням його з бюджету, а
також внаслідок підвищених видатків на придбання додаткових матеріально-технічних ресурсів у разі розширення виробництва.
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Таблиця 1. Показники рівня податкового навантаження на підприємство
Методика
Економічний зміст показника
розрахунку
Загальні показники рівня податкового тиску
1. Загальна ефективна
ЕСП = Пзаг./БП
Показує відношення загального
ставка податку
обсягу податкових відрахувань до
бази оподаткування
2. Коефіцієнт
КВР = Пзаг./ВР
Визначає питому вагу загальних
податкомісткості
податкових платежів, які
реалізованої продукції
здійснює підприємство в бюджет,
(податкоспроможності
у сумі виручки від реалізації
підприємства)
3. Податковіддача
ПД = Пзаг./Д
Визначає питому вагу загальних
доходів
податкових платежів, які
здійснює підприємство, в доході
4. Податковіддача
ПВ = Пзаг./В
Визначає співвідношення
витрат
загальної суми податкових
платежів і витрат підприємства
5. Податковіддача
ПП = Пзаг./П
Показує, в скільки разів сума
прибутку
сплачених податків перевищує
прибуток підприємства
6. Податковіддача
ПА = Пзаг./А
Показує співвідношення
активів
загальної суми сплачених
податків до вартості активів
підприємства
7. Прибуток на 1 грн
Пп = П/Пзаг.
Показник, обернений коефіцієнту
сплачених
податковіддачі прибутку, показує
підприємством податків
відношення чистого прибутку до
загальної суми сплачених
підприємством податків
8. Дохід на 1 грн.
Дп = Д/Пзаг.
Показник, обернений коефіцієнту
сплачених
податковіддачі доходів
підприємством податків
Часткові показники рівня податкового тиску
1. Коефіцієнт
КД = ПД/Д
Показує відношення відповідного
оподаткування доходу
виду податків до бази
оподаткування
2. Коефіцієнт
КВ = ПВ/В
оподаткування витрат
3. Коефіцієнт
КП = ПП/П
оподаткування
прибутку
Показник

Вплив на ефективність діяльності підприємств мають також збори на обов'язкове пенсійне та соціальне
страхування (єдиний соціальний внесок). Ці збори впливають на діяльність підприємства опосередковано,
оскільки вони включаються у собівартість продукції і
перекладаються в складі ціни на населення. Економічним результатом є скорочення платоспроможного по-

питу кінцевого споживача, а отже, зменшення обсягу
виробництва і зниження сукупного прибутку підприємства.
Проблема оцінювання рівня податкового навантаження на підприємства є досить складною та до кінця
не вивченою. Аналіз досліджень та публікацій з цієї проблематики вказує на те, що теоретичними основами оці-

Таблиця 2. Оціночні показники ефективності оподаткування підприємств
Показник
1. Коефіцієнт
оподаткування
доходу
2. Коефіцієнт
оподаткування витрат

Методика розрахунку
Економічний зміст показника
Оціночні коефіцієнти ефективності оподаткування
КД = ПД/Д
Визначає питому вагу окремих
податків до загальної величини
бази оподаткування відповідних
податків
КВ = ПВ/В

Проміжні коефіцієнти ефективності деяких податків
КПП = Пп/П
Відношення податку на прибуток
підприємства, розрахованого на
підставі даних податкового
обліку, до величини прибутку,
визначеного на підставі даних
бухгалтерського обліку
2. Коефіцієнт
КПДВ = ПДВ/ЧД
Показує питому вагу ПДВ в
ефективності
чистій виручці від реалізації
оподаткування ПДВ
продукції
3. Коефіцієнт
КСП = ЄСВ/ФОП
Показує відношення єдиного
ефективності
соціального внеску, сплаченого
соціальних податків
підприємством, до бази
оподаткування
4. Ефективна ставка
КФіз.ос. = Пфіз.ос./ФОП
Показує середню ставку
оподаткування
оподаткування фізичних осіб
доходів фізичних осіб
5. Ефективна ставка
КТР = (ЄСВ+Пфіз.ос.+ВЗ)/ФОП
Показує загальне податкове
оподаткування
навантаження на фонд оплати
трудових ресурсів
праці, тобто загальний рівень
оподаткування трудових ресурсів
1. Коефіцієнт
ефективності
оподаткування
прибутку
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ництва. Особливо для акціонерних товариств і товариств із обмеженою відповідальністю чистий прибуток є головним критерієм інвестиційної привабливості.
Проблема оцінювання рівня податкового наванМетодика
Економічний зміст
Показник
таження
на підприємстві є досить складною та до
розрахунку
показника
кінця не вивченою. Аналіз досліджень та публікацій
1. Податкове
ПНнепр = ППнепр/Д
Показує частку
з цієї проблематики вказує на те, що запропоновані
навантаження через
непрямих податків у
вченими методики не мають єдиного підходу до визнепрямі податки
доходах підприємства
начення рівня податкового навантаження. Мета ство2. Податкове
ПНпрям = ППпрям/В
Визначає частку
навантаження через прямі
прямих податків у
рення єдиної методики податкового навантаження —
податки
витратах підприємства
дати можливість порівняти податкове навантаження
на підприємствах різних галузей національної екононювання рівня податкового навантаження на підприє- міки. Ця методика передбачає використання системи помства є праці як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, казників, що дозволять всебічно оцінити рівень податсеред них: Д. Дропа, В. Корнус, Є. Кірова, М. Литвин, кового навантаження на підприємство, а саме:
— показники рівня податкового навантаження на
П. Мельник, А. Соколовська та інші. Запропоновані
ними методики не мають єдиного підходу до визначен- підприємство;
— оціночні показники ефективності оподаткування рівня податкового навантаження. Мета створення
єдиної методики оцінювання податкового навантажен- ня підприємств;
ня — дати можливість порівняти податкове навантажен— показники податкового навантаження через
ня на підприємствах різних галузей національної еко- прямі і непрямі податки.
номіки. Отже, проведені дослідження потребують доЛітература:
опрацювання та систематизації спроби теоретичного і
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІЗИНГОВИХ
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EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF LEASING COMPANIES AS A INSTITUTE
OF THE INFRASTRUCTURE OF THE FINANCIAL AND CREDIT MARKET

Лізингові компанії є важливим системним та системоутворюючим елементом інфраструктури фінансово-кредитного ринку. Незважаючи на певну популяризацію та підтримку з боку урядових установ,
існують певні правові, інституційні, соціальні та економічні фактори, які сповільнюють ефективний
розвиток лізингових компаній. У роботі оцінено сучасний стан лізингових компаній України у період з
2007 до 2017 року. Узагальнено динаміку зміни показників діяльності лізингодавців, як-от: вартість та
кількість діючих та укладених договорів фінансового лізингу, вартість об'єктів лізингу. Оцінено динаміку змін джерел фінансування лізингових операцій у грошовому та відсотковому виразах. Охарактеризовано динаміку зміни договорів лізингу за галузями народного господарства України, також у грошовому
та відсотковому виразах. Проаналізовано динаміку зміни розподілу договорів лізингу стосовно терміну
дії.
Leasing companies are an important system and system-forming element of the financial and credit market
infrastructure. n developed countries, leasing companies play a much more important role both in the economy
and in society. Regardless some popularity and support from government agencies, there are certain legal,
institutional, social and economic factors that slow down the effective development of leasing companies. Given
this it was decided to assess the current state of the leasing companies as an institution of the infrastructure of
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the financial and credit market to determine the optimal levers of their development. To improve the quality of
the research and obtain substantiated conclusions, the economic and statistical methods of collecting and
processing information, including sampling, grouping, statistical comparison and generalization, were used.
The current state of the leasing companies of Ukraine in the period from 2007 to 2017 was estimated in the research.
Political events in our country have a significant impact on economic development. Currently, there is a gradual
increase in the volume of financing of leasing operations, but we have not yet reached the levels of 2012, the next
may be the same rapid growth as in 2013 in relation to 2012. The dynamics of changes in the performance indicators
of the lessors, such as: the value and the number of existing and concluded financial leasing contracts, are
summarized. The dynamics of changes in the sources of financing of leasing operations in monetary and
percentage terms are evaluated. Was characterized the dynamics of changes in lease agreements according to
the sectors of the national economy of Ukraine is also described in monetary and interest terms. The dynamics of
changes in the distribution of leasing contracts with respect to the term of validity has been analyzed. Proved
that the main users of leasing services in Ukraine are economic entities of six industries, namely: construction,
extractive industry, agriculture, the sphere of services, transport and food industry. It is determined that the
current state of its development should cause serious concern to both scientists and practitioners with government
officials, since in developed countries leasing is one of the two main so-called "credit surrogates" that play the
most important role in redistributing temporarily free financial resources.

Ключові слова: лізингова компанія, лізинг, інститут інфраструктури фінансово-кредитного ринку, джерела фінансування лізингових операцій.
Key words: leasing company, leasing, institute of infrastructure of financial and credit market, sources of financing
of leasing operations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" лізинговою компанією є фінансова установа (юридична особа), яка надає одну чи декілька
фінансових послуг, а також інші послуги пов'язані з
наданням фінансових послуг, та внесена до відповідного реєстру відповідно до закнодавства [1]. Лізингові компанії є структурними одиницями інституційної інфраструктури фінансово-кредитного ринку
України. За своєю роллю та значенням серед фінансових установ вони займають одне з провідних місць.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблемних питань
пов'язаних з класифікацією, організацією, функціонуванням та розвитком лізингових компаній, здійснили
такі відомі вітчизняні вчені, як О. Бадзим, С. Боринець,
Н. Внукова, О. Горбатенко, Б. Луців, М. Малік, В. Міщен-
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ко, С. Науменкова, Р. Саблук, Н. Ярошевич та багато
інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У розвинених країнах лізингові компанії відіграють набагато значнішу роль як в економіці, так і
житті суспільства. Незважаючи на певну популяризацію та підтримку з боку урядових установ, існують певні правові, інституційні, соціальні та економічні фактори, які сповільнюють ефективний розвиток лізингових компаній. З огляду на це, було вирішено оцінити сучасний стан лізингових компаній
як інституту інфраструктури фінансово-кредитного
ринку для визначення оптимальних щдяхів їх розвитку.
Для підвищення якості дослідження та отримання
обгрунтованих висновків застосовувалися економікостатистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркових досліджень, групування, статистичного порівняння та узагальнення.
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Рис. 1. Динаміка зміни показників діяльності лізингодавців, на 31.12
Джерело: побудовано автором.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На 31.12.2017 року 99,4% від загального обсягу послуг з фінансового лізингу надавалося суб'єктами господарювання, які є юридичними особами, але не являються фінансовими установами [2], а були періоди коли
даний показник досягав 99,9% [3; 4https://www.nfp.go v. ua / fi l e s/ Ogl ia dR i nki v / FK/ F K_IV % D0% BA%D0%B22013.pdf; 5https://www.nfp.gov.ua/files/
OgliadRinkiv/FK/fk_2012-1.pdf; 6]. Загальні показники їх
фінансової діяльності зображено на рисунку 1 [7].
Як свідчать дані рис. 1 періодом розквіту лізингу в
Україні був 2013 рік. Протягом 2007—20013 років відбувалося динамічне та послідовне збільшення всіх досліджуваних показників. Наприкінці 2013 року всі вони досягли максимального розміру, а після 2014 року відбулося значення їх зниження, і більшість з них, ще не досягли рівня навіть 2008 року.
На рис. 2 ми навели динаміку змін джерел фінансування лізингових операцій у грошовому виразі, а на рис.
3 у відсотковому співвідношенні [7].
Як бачимо з рисунку 2, загалом обсяги фінансування
лізингових операцій протягом 2008—2017 років, після падіння 2009 року, впевнено зростали до 2014 року, в якому відбулося понад чотирикратне падіння, майже як згадане падіння у 2009 році, на основі зазначеного в черговий раз можемо константувати про те, що політичні події
в нашій країні значно впливають на економічний розвиток, наразі відбувається поступове зростання об'ємів
фінансування лізингових операцій, але ми ще не досягли
показників рівня 2012 року, можливо наступного відбудеться такий же стрімкий ріст, як у 2013 році по відношенню до 2012.
У свою чергу, згідно з даними рисунка 3, ми можемо
побачити, що у відсотковому відношенні, значно здали
свої позиції у 2015—2017 роках позичкові кошти, у тому
числі банківські кредити, в порівнянні з 2008—2014 роками.
Якщо у 2008—2014 роках позичкові кошти займали
нішу від 64,5 до 89,9 відсотків від загального обсягу джерел
фінансування лізингових операцій, то у 2015—2017 роках відсоток, правда тільки банківських кредитів перебуває на позначці у нещасних 0,2 відсотки, а у 2016 році
на відмітці 0,0 відсотка (рис. 3).
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Тобто їх банківських кредитів взагалі не було серед джерел фінансування лізингових операцій, що
було б нонсенсом не тільки у розвинених країнах, а й
у тих, що прагнуть досягти їх рівня, і всіма засобами
науковці і практики били б на сполох, тому що це
свідчить про суттєві системні збої у механізмі такого
значущого фінансового інструменту, як банківський
кредит.
На рисунку 4 ми навели досить цікаві дані, щодо розподілу договорів лізингу за галузіми народного господарства у вартісному виразі, а на рисунку 5 у відсотковому [7].
Як свідчать дані рисунку 4, періодом розквіту
лізингу був 2013 рік, якому передувало постійне зростання, а у порівнянні з попереднім 2012 років навіть
ривок майже у півтора раза. Проте після незначного
падіння у 2014 році, який за загальним обсягом договорів лізингу посідає почесне друге місце, відбулося
значне, більше ніж у два рази і протягом останніх
трьох років, а саме 2015—2017 років, можна константувати стагнацію і можливо занепад лізингу в нашій
державі, навіть у порівнянні з 2008—2009 роками. А
якщо поглянути на рисунку 4 більш детально то можна відзначити, що схожу з загальною динамікою, демонструють сільське господарство, транспорт та харчова промисловість, тобто ті галузі ключові суб'єкти
господарювання яких користуються послугами лізингу.
У свю чергу, галузь будівництва, єдина з усіх протягом досліджуваного з цього питання десятиріччя, демонструє постійне зниження у користуванні послугами
лізингу. За динамікою розподілу договорів лізингу у
інших галузях народного господарства значних, загальних та системоутворючих тенденцій не прослідковується.
На основі показників рисунку 5, які підтверджують дані попереднього рисунку, можемо стверджувати, що основними користувачами послуг лізингу в
Україні є суб'єкти господарювання шести галузей, а
саме: б уді вництва; доб увно ї про мисло во сті ;
сільського господарства; сфери послуг; транспорту;
харчової промисловості. Їх сукупна питома вага у
зхагальному обсязі договорів лізингу протягом
2008—2017 років коливалася в межах від 68,51 від-
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Примітка: **до 2015 року — позичковий капітал; ***до 2015 року залучені кошти.
Рис. 2. Динаміка змін джерел фінансування лізингових операцій
протягом 2008—2017 років, у млн грн, на 31.12
Джерело: побудовано автором.

сотка у 2017 році до 93,60 відсотка у 2013 році тобто
Слід відзначити значне втрачання своїх позицій трансу період самого найбільшого піднесення лізингу за портною гілуззю, в останні три роки, у порівннянні з
нинішнього часу.
2008—2014 роками, коли її суб'єкти займали обсяг у по-

Примітка: **до 2015 року — позичковий капітал; ***до 2015 року залучені кошти.
Рис. 3. Динаміка змін джерел фінансування лізингових операцій протягом 2008—2017 років,
у %, на 31.12
Джерело: побудовано автором.
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Примітка: * б-о — будівництво; д.-б. — добувна промисловість; л.-г. — легка промисловість; ма-я — машинобудування; ме-я —
металургія; с.-г. — сільське господарство; с.-п.— сфера послуг; т-т — транспорт; ха.-п. — харчова промисловість; хі.-п. — хімічна
промисловість; м.-о. — медичне обслуговування; к.-т. с. — комп'ютерна та телекомунікаційна сфера; п.-п. — переробна промисловість.
Рис. 4. Динаміка зміни розподілу договорів лізингу за галузями народного господарства України
протягом 2008—2017 років, у млн грн, на 31.12*
Джерело: побудовано автором.

над п'ятьдесят відсотків договорів лізингу від загальної
кількості, а в 2013 році навіть перетнули рубіж у сімдесят
відсотків, хоча вона й залишила за собою приблизно третину договорів.
Динаміку такого важливого, для дослідження та
значущого для ринку, показника як термін дії договорів
лізингу наведена на рисунку 6 [7].
Як видно з рисунка 6, питома вага довгострокових лізингових угод — понад 10 років, з 2008 до 2017
року не перевищувала 6,3 відсотка в рік, а в найкращий для лізингу України 2013 рік взагалі перебувала

на позначці 1,9 відсотки. Незначним до 2015 року,
починаючи з 2008 року був відсоток і лізингових угод
до двох років, він не перевищував 8,8 відсотка, проте
при загальному скорочені кількості лізингових угод
у 2015—2017 роках, питома вага угод до двох років
зросла від 13,4 відсотка у 2015 році та 19,9 відсотка у
2016 році до 23,2 відсотка у 2017 році. Панівні ж позиції протягом 2008—2017 років у тримували угод від
2 до 5 років та від 5 до 10 років, і якщо останні переважали включно до 2014 року, з найбільшим показником у 62,8 відсотки у той самий значущий 2013 рік,

Примітка * б-о — будівництво; д.-б. — добувна промисловість; л.-г. — легка промисловість; ма-я — машинобудування; ме-я —
металургія; с.-г. — сільське господарство; с.-п. — сфера послуг; т-т — транспорт; ха.-п. — харчова промисловість; хі.-п. — хімічна
промисловість; м.-о. — медичне обслуговування; к.-т. с. — комп'ютерна та телекомунікаційна сфера; п.-п. — переробна промисловість.
Рис. 5. Динаміка зміни договорів лізингу за галузями народного господарства України протягом 2008—2017 років,
у %, на 31.12*
Джерело: побудовано автором.
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Рис. 6. Динаміка зміни розподілу договорів лізингу стосовно терміну дії протягом 2008—2017 років,
станом на кінець четвертого кварталу
Джерело: побудовано автором.

винятком є тільки 2008 рік, то у стагнаційні для лізингу 2015—2017 роки переваги мали лізингові угоди з
терміном від 2 до 5 років та показниками понад 50 відсотків, а саме від 53,5 відсотка до 59,0 відсотка від
загальної маси угод.
ВИСНОВКИ
На основі вищезазначеного ми можемо константувати, що лізинг в Украні швидше є, але сучасний стан його
розвитку має викликати серйозні занепокоєння як у науковців, так і у практиків з урядовцями, оскільки у розвинених країнах лізинг є одним з двох основних так званих
"кредитних сурогатів", що відіграють найбільшу роль при
перерозподілі тимчасово вільних фінансових ресурсів.
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БРЕНД-СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
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PhD (techn.), Professor of Department of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIES OF BRANDS AS INSTRUMENT OF MANAGEMENT OF TRADE-ENTERTAINING
CENTERS A COMPETITIVENESS

У статті досліджено засади розвитку підприємств торгівлі в умовах конкурентного середовища. Новими суб'єктами господарювання в сфері товарного обігу стали торгово-розважальні центри, що є на
сьогодні одним із популярних каналів роздрібного продажу. Торгово-розважальні центри включають
підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та розважальні заклади і стали, за
достатньо короткий термін, осередком масової культури. Аналіз особливостей й тенденцій розвитку торгово-розважальних центрів на ринку Києва як одному з конкурентних ринкових середовищ, показав
необхідність розкриття особливостей використання стратегій брендингу торгово-розважальних центрів
для підвищення їхньої конкурентоспроможності.
На основі аналізу теоретичних аспектів брендингу та аналізу використання практичних елементів
брендингу торгово-розважальними центрами Києва запропоновано різноманітні маркетингові інструменти, стратегії брендингу та ко-брендингу.
The article deals with the principles of development of trade enterprises in a competitive environment. New
business entities in the field of commodity circulation have become shopping and entertainment centers, which
today is one of the most popular retail channels. Commerce and entertainment centers include consumer services,
catering and entertainment, and became, in a rather short time, a center of mass culture. Analysis of the features
and trends of the development of shopping and entertainment centers in the market of Kiev as one of the
competitive market environments, has shown the necessity of disclosing features of the use of branding strategies
of shopping and entertainment centers in order to increase their competitiveness,
The study of the environmental impact on the industry as a whole and directly on the Rayon company was
conducted using PEST analysis. The obtained results indicate that the politically -legal aspect negatively affects
the work of both the industry as a whole and the company, because the military actions in the east affect the
economic aspect, namely the investment climate of the country and investment attractiveness. This creates
barriers for the entry of new foreign tenants. On the other hand, economic instability does not hinder international
retail giants, for which Ukraine is a newly developed market, such as HM and IKEA, etc. The main goals of the
visit to the Rayon shopping mall are buying clothes, accessories and footwear, then in the shopping center 48%
of visitors come. 30% of visitors are anchor tenant of "Rayon" shopping mall — "Silpo" supermarket. 21% come to
SEC "Rayon"
To relax and 7% of them come for fun for children. Only 1% comes from the "Rayon" shopping mall solely for
the sake of the presented services.
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Based on the analysis of theoretical aspects of branding and analysis of the use of practical elements of
branding, Kyiv's shopping and entertainment centers have offered a variety of marketing tools, branding and
co-branding elements. In promoting the SEC "Rayon" integrated marketing communications are used. "Rayon"
shopping mall for brand awareness uses outdoor advertising and advertising on the Internet.

Ключові слова: торгово-розважальні центри, бренд-менеджмент, брендинг, бренд-стратегії, стратегічні
групи, ко-брендинг, конкурентоспроможність.
Key words: trade-entertaining centers, brand-management, branding, strategies of brands, strategic groups, cobranding, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для стратегічного розвитку підприємств торгівлі в
умовах конкурентного середовища необхідне формування організаційно-економічного механізму на базі систематичного вивчення ринку та дослідження потреб
споживачів. Це потребує детального аналізу брендингу
в стратегічному розвитку підприємств адаптованого до
проблем розвитку економіки України, його трансформації на ринкових засадах та формування стратегічних
поглядів щодо покращення діяльності підприємств, які
б відповідали ринковому середовищу.
Одним із популярних на сьогодні каналом роздрібного продажу товарів є торгово-розважальні центри.
Торговий центр — це універсальний магазин або комплекс магазинів, що зазвичай включає підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та
розважальні заклади.
За достатньо короткий термін ТРЦ стали осередком
масової культури, а зі збільшенням кількості торгово
— розважальних центрів у містах, зросла роль побудови унікальних бренд-стратегій, які допоможуть підвищити конкурентоспроможність ТРЦ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний науковий внесок у дослідження теоретичних проблем розвитку брендингу та бренд-менеджменту зробили західні науковці Д. Аакер, Т. Амблер, Р. Батра, Б. Барнс, Дж.К. Веркман, Е. Йохимштайлер,
Ж.-Н. Капферер, К. Келлер, ЛеПла Ф.Дж., Паркер Л.М.,
Дж. Майєрс, Ч. Сендідж, Г. Чармессон, Дж. Берет, Т. Гед,
Д. Джоббер, Дж. Мур, Д. Шульц.
В Україні брендинг є одним з недостатньо досліджених інструментів управління в стратегічному розвитку підприємств. Серед українських науковців, які вивчали цю тему, можна назвати А. Длігача, В. Перція,
В. Пустотіна, Є. Ромата, С. Дерев'янко, А. Леоніденко,
І. Мельник, Л. Мороз та ін.
Усвідомлення необхідності створення та управління бренд-стратегіями торгово-розважальних центрів зумовило потребу нових наукових досліджень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення особливостей й тенденцій
розвитку торгово-розважальних центрів на ринку Києва як одному з конкурентних ринкових середовищ; розкриття особливостей використання стратегій брендингу торговельно-розважальних центрів для підвищення
їхньої конкурентоспроможності на основі аналізу теоретичних аспектів брендингу та аналізу використання
практичних елементів брендингу торгово-розважальними центрами Києва.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Торговельна діяльність в Україні на сьогодні є однією
з найпоширеніших форм підприємництва. Відповідно до
п. 1 ст. 263 Господарського кодексу України господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання в сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного
призначення і виробів народного споживання, а також
допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг [1].
Торгові і торгово-розважальні центри (ТРЦ) забезпечують комплексне обслуговування покупців і відвідувачів, створюють комфортні умови для придбання товарів і отримання послуг, сприяють економії часу для
задоволення їхніх потреб.
Створення торгових центрів в Україні, в основному, базувалось на зарубіжному досвіді. У 1957 році була
створена Міжнародна рада торгових центрів (ICSC), яка
на сьогодні об'єднує більше 43 тис. членів з 85 країн
світу. У межах цієї організації у квітні 2003 р. виникла
асоціація "Рада торгових центрів України". Мета діяльності асоціації полягала в тому, щоб сприяти становленню, розвитку й вдосконаленню функціонування торгових центрів України.
Сучасний торговий центр, в більшості випадків, це
великий торгово-розважальний комплекс — багатоповерхова будівля в стилі хай-тек, в якому, окрім магазинів, можуть знаходитися кафе, бари, кінотеатр та інші
розваги. Як правило, комплекс обладнаний ескалаторами, забезпечений паркінгом для особистого транспорту покупців, і розташований біля станцій метро та зупинок громадського транспорту.
Торгово-розважальний комплекс може стати зразком зосередження сучасної масової культури через володіння специфічними атрибутами та перевагами, які
відділяють його від собі подібних. Вдалий брендинг визначає ці атрибути та цінність ТРЦ та допомагає донести їх до потенційних відвідувачів.
Бренди сьогодні не просто представляють товари і
послуги, вони в очах споживачів є джерелом отримання інформації про корпоративну етику, політику, поведінку і образ життя, про відповідальність за захист навколишнього середовища, відношення до працівників та
навіть про особистість керівника [3].
Системний брендинг у наш час — це цілеспрямоване створення, поширення, зміцнення, збереження і розширення бренду, широкий комплекс інформаційних
розробок із залученням різнобічних фахівців, щоб сформувати у споживачів довіру до торгової марки на тривалий час.

Економiка та держава № 4/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Особливий процес взаємодії, в результаті якого передбачаються зміни в мотивації, установках, поведінці,
діяльності людей і формується конвенціональний образ
бренда як соціального об'єкта — це бренд-комунікація,
в яку залучені не тільки споживачі та виробники; вона
утворює широкий соціальний контекст. Прикладами
різних типів бренд-комунікаційних стратегій у сучасних
умовах можуть служити:
TRUE Branding ("чесний брендинг") — одна з
найбільш виправданих стратегій бренд-комунікацій, заснована на чесності та прозорості відносин між власником бренда та споживачем. Стратегія виходить із розуміння необхідності підвищувати рівень відповідальності
(також і соціальної) перед споживачем.
SOCIAL Branding — бренд-комунікаційна стратегія, спрямована на створення атмосфери максимальної
відкритості (відчуття "однієї великої родини") навколо
діяльності компанії — власника бренда. Найчастіше така
стратегія використовується брендами в сфері послуг,
для якої характерний безпосередній контакт бренда зі
споживачем.
Uр-Branding — тип комунікаційної бренд-стратегії,
яка повинна подіяти на людську свідомість як сильний
емоційний вплив. Ця стратегія доцільна для застосування компаніями з великими рекламними бюджетами та
інноваційними продуктами.
Робота зі створення бренду починається з прийняття відповідного рішення власником бізнесу чи іншими
замовниками. В. Пустотін зазначає, що "за сутністю задача створення бренду — це задача формування у споживачів знання та позитивного досвіду співробітництва з брендом та взаємодії" [6].
ТРЦ "РайON" входить у ПрАТ "ЛівобережжяІнвест", яке є однією з дочірніх компаній Arricano Real
Estate Plc.
ТРЦ "РайON" розташований в одному з найбільш заселених мікрорайонів Києва (місцева назва Троєщина).
Для відвідувачів пропонуються можливості весело провести час, а також багато вартих уваги переваг ТРЦ
"РайON", які створюють захоплюючий шопінг та цікаве
дозвілля.
Згідно з аналізом карт стратегічних груп, лідерами
галузі як за часткою ринку, так і за прибутковістю є ТРЦ
"Ocean Plaza" та ТРЦ "Lavina Mall". Також вони є найбільшими ТРЦ міста Києва за площею. ТРЦ "Проспект"
та ТРЦ "Sky Mall" є потенційними конкурентами попередньо названих ТРЦ, адже прямують у бік збільшення
орендних ставок за рахунок збільшення популярності
ТРЦ, зокрема ТРЦ "Sky Mall" за рахунок відкриття другого магазину H&M в Україні в жовтні 2018 року. ТРЦ
"РайON" за класифікацією ICSC Україна Research Group
відноситься до великих торгових центрів з площею
65 187 кв. м, і основними конкурентами в цій стратегічній
групі є ТРЦ "Art Mall" та ТРЦ "Караван". Також ТРЦ
"РайON" за орендною ставкою наближається до ТРЦ
"Проспект" та ТРЦ "Sky Mall", але відрізняється за площею. За допомогою влучного позиціонування і унікальних пропозицій ТРЦ "РайON" має збільшити свою частку ринку і підвищити прибутковість за рахунок вищої
орендної ставки.
Для досконалого вивчення і відповідного аналізу
формування конкурентоспроможності бренду ТРЦ
"РайON", необхідно дослідити основні маркетингові
чинники, оцінити фактори внутрішнього і зовнішнього
середовища, які можуть впливати на конкуренцію та
визначити достатній рівень конкурентоспроможності
для вирішення стратегічних цілей об'єктів роздрібної
торгівлі. Аналіз маркетингових чинників впливу на конкурентоспроможність торгового підприємства проводиться поетапно. На кожному етапі розглядається певний фактор впливу. Першим етапом є дослідження ринку. Торговий сектор нерухомості в нинішні часи — це
сфера, що користується популярністю в Україні, а особливо в Києві. Сьогодні близько півсотні торгових і тор-
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гово-розважальних центрів успішно працюють у столиці. Крім цього, ще чимало подібних об'єктів з'являться в Києві в найближчі кілька років. Все це свідчить про
велику привабливість цього сегменту для інвесторів та
інших зацікавлених осіб. За даними консалтингової компанії JLL, за 2-й квартал 2018 року максимальні орендні
ставки в якірних торгових центрах Києва збільшилися
на 12% і перевищили $1140 за кв. м у рік. Зростання ставок триває протягом двох років після того, як в 2015 році
вони впали до мінімального значення. Максимальні
орендні ставки майже досягли докризового рівня 2010—
2013 років, коли вони становили $ 1150—1200 за кв. м в
рік. Значне зростання пов'язане з обмеженою пропозицією, з якою стикаються як існуючі рітейлери, що
активно розвиваються на ринку, так і нові компанії, які
виходять на ринок. Нові бренди прагнуть відкривати
свої магазини в найбільш успішних об'єктах, однак знайти необхідну площу в таких торгових центрах нелегко.
Наступним етапом є дослідження впливу зовнішнього середовища на галузь в цілому та безпосередньо на
компанію "ЛівобережжяІнвест" за допомогою PESTаналізу. Отримані результати свідчать про те, що політично-правовий аспект впливає негативно на роботу
галузі та й на компанію, адже військові дії на сході країни впливають на економічний аспект, а саме на інвестиційний клімат країни та інвестиційну привабливість. Це
створює бар'єри для входу нових іноземних орендарів.
З іншого боку, економічна нестабільність не стає на заваді міжнародним роздрібним гігантам, для яких Україна є новим мало освоєним ринком збуту, таким як H&M,
ІKEA тощо.
На галузь комерційної нерухомості має прямий
вплив економічний стан у країні. Адже зменшення рівня
ВВП, валютні коливання заморожують будівництво великих комплексів на невизначений період. Для компанії
"Arricano" є загроза появи нових конкурентів на ринку.
Нині компанія займає нішеву позицію і поява нових
гравців посилить боротьбу за земельні ділянки, тим самим, збільшуючи їх ціну.
У сучасному соціальному аспекті має вплив покоління міленіум, яке зараз складає понад 50% відвідувачів
ТРЦ в Україні та охоплює вікову категорію людей від
16 до 35 років. Польове дослідження цільової аудиторії
ТРЦ "РайON" підтверджує цей факт, так як відвідувачів
міленіалів 61% від усіх опитуваних. Міленіали надають
перевагу онлайн торгівлі, що може стати загрозою для
існування ТРЦ в майбутньому. Саме його потреби в першу чергу повинні задовольняти рітейлери. Вивчення
мотивів і поведінки наступного покоління може дати
можливість для ефективного корегування маркетингової стратегії в майбутньому, адже аудиторія покоління
Z, а саме молодих людей віком до 16 років вже складає
11%. Технології несуть найбільш позитивний вплив на
галузь комерційної нерухомості. Щоб бути конкурентоспроможним, ТРЦ майбутнього повинні йти в ногу з
технологіями та інноваціями. Фактором, який може стати перепоною діяльності ТРЦ ПрАТ "ЛівобережжяІнвест", є переміщення торгівлі в онлайн, що може зменшити кількість відвідувачів. Тому для підтримки конкурентоспроможності на ринку необхідно зосередити
свою увагу не лише на магазинах, а й на послугах та розвагах в ТРЦ.
За інформацією компанії JLL, найвища концентрація торгових центрів на душу населення в Голосіївському районі столиці — 729 кв. м на 1000 осіб. Другий за
насиченістю: Оболонський район (завдяки наявності в
районі найбільшого ТРЦ "DreamTown") — 566 кв. м. Найменше якісних торгових площ у Святошинському (105
кв. м / 1000 осіб), Дарницькому (128 кв. м / 1000 осіб) і
Деснянському (178 кв. м / 1000 осіб) районах.
У столиці України знаходиться понад 45 торговорозважальних центрів, та лише 14 з них мають більше
ніж 4 мільйони відвідувачів у рік. Лідером галузі є ТРЦ
"Ocean Plaza" з часткою ринку 12,8%. З визначених кон-
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курентів найбільшу частку ринку має ТРЦ "Проспект"
— 10,4% та ТРЦ "Sky Mall" — 9,6%. Частка ринку ТРЦ
"РайON" складає 3,8%.
ТРЦ "РайON" за класифікацією ICSC Україна
Research Group відноситься до великих торгових центрів
з площею 65 187 кв. м., і основними конкурентами в цій
стратегічній групі є ТРЦ "Art Mall" та ТРЦ "Караван".
ТРЦ "РайON" за орендною ставкою наближається до
ТРЦ "Проспект" та ТРЦ "Sky Mall", але відрізняється
за площею. За допомогою влучного позиціонування і унікальних пропозицій ТРЦ "РайON" має збільшити свою
частку ринку і підвищити прибутковість за рахунок
вищої орендної ставки.
За допомогою індекса Херфіндаля — Хіршмана визначимо частку ринку ТРЦ "РайON" та його конкурентів
(табл.1).
За результатами опитування відвідувачів ТРЦ
"РайON" (відвідування якого складає 36%), найбільш
відвідуваним є ТРЦ "Sky Mall", 40% відвідувачів зазначили, що надають йому перевагу, також виділяють ТРЦ
"Dream Town" — 7%, ТРЦ "Ocean Plaza" — 7% та ТРК
"Проспект" — 5%.
Аналіз доцільно розпочати з інвентаризації ресурсів
досліджуваних ТРЦ та визначення конкурентних переваг та слабкостей кожного з них (табл. 2.)
Лідируючі позиції займає ТРЦ "Sky Mall", за
кількістю точок фудкорту лідирує ТРЦ "Проспект", за
кількістю послуг, що надаються — ТРЦ "РайON".
ТРЦ "Проспект" є одним із найбільш стильних торгових центрів столиці, який розташований у самому
центрі лівобережної частини Києва.
Основними орендаторами є Ашан, Фокстрот, Л'Этуаль (Брокард), Спортмастер, S'Oliver, InCity, YvesRocher, il Molino, Сушія. Унікальною конкурентною перевагою ТРЦ "Проспект" є універмаг одягу в форматі
modateka NAME'S UA від більш ніж 50 торгових марок
українських виробників та українських дизайнерів.
У ТРЦ "Проспект" та в ТРЦ "РайON" представлені
стандартні розваги для будь-якого ТРЦ: кінотеатр та дитячий розважальний центр. Конкурентною перевагою
ТРЦ "РайON" є кінотеатр Boomer, адже сидіння в кінозалі кінотеатру облаштовані єдиною в Україні системою
тактильного відчуття звуку.
Основними цілями відвідування ТРЦ "РайON" є купівля одягу, аксесуарів та взуття, за цим в ТРЦ приходить 48% відвідувачів. 30% відвідувачів притягує якірний орендар ТРЦ "РайON" — супермаркет "Сільпо". 21%
приходить до ТРЦ "РайON", щоб відпочити і 7% із них
приходять заради розваг для дітей. Лише 1% приходить
до ТРЦ "РайON" виключно заради представлених послуг [7].
Для просування усіх ТРЦ портфеля брендів компанії
"Arricano Real Estate" використовуються різноманітні
маркетингові інструменти, елементи брендингу та кобрендингу.
Маркетингова політика спрямована на орендарів
та партнерів та пропонує їм дві групи інструментів.
Інструменти першої групи можуть безкоштовно використовувати самі орендарі: дати інформацію для новин на сайт торгового центру, для групи в соціальних
мережах, взяти участь у заходах ТРЦ, ініціювати
спецпроект. Друга група маркетингових інструментів
дає можливість взяти участь у заходах торгового центру, але для цього орендарям доведеться докласти

Таблиця 1. Частка ринку найбільш відвідуваних торгових
центрів Києва
Назва ТРЦ
Ocean
Plaza
Gulliver
Lavina Mall
Проспект
Sky Mall
Globus
Магелан
Даринок
Караван
New Way
Городок
РайON
Art Mall
Квадрат
NEO
Всього

Кількість
відвідувачів
(млн чол.)
22,0

Частка
ринку
(%)
12,8

20,2
18,4
17,8
16,4
13,3
12,8
11,6
7,7
7,3
7,0
6,6
5,4
4,7

11,7
10,8
10,4
9,6
7,8
7,5
6,8
4,5
4,3
4,1
3,8
3,1
2,7

171,2

100%

зусиль: іноді програма цілого дня в торговому центрі
побудована на заходах конкретних орендарів. Друга
група включає і роботу промоутерів, які вирахують
"важливих" клієнтів і запросять в магазин, і аудіо-,
відео рекламу (всередині то рг овог о центру), і
семплінг-афіші.
Орендарі віддають перевагу будь-якій групі інструментів у залежності від своїх задач і бюджетів.
Інструменти можна розділити на кілька груп.
1. Заходи торговельного центру. Щомісяця відділ
маркетингу розсилає всім орендарям перелік всіх заходів і звіт за попередній місяць. У ТРЦ, керованих
"Arricano", орендарі отримують дані про відвідуваність
торгового центру, якими, зазвичай, торгові центри не
діляться. Вони можуть звірити ці дані зі своїми показниками і оцінити конверсію потоку відвідувачів, розуміти сезонність.
2. Спеціальні пропозиції, які дають можливість конкретному орендарю найбільш вигідним чином представити свій бренд на території торгового центру. Такий
пакет включає різні опції: локація на фасаді під логотип, пакетне розміщення у внутрішній аудіо- і відеомережі, постери на вхідних групах з анонсом акцій орендаря, розміщення логотипу та інформації про бренд на
сайті, конкурси та пости, популяризує бренди в соціальних мережах, участь у кампаніях і акціях торгового центру.
3. Підтримка нових орендарів. Маркетинговий відділ
повідомляє про всі можливості торгового центру, розробляє стартовий піар, щоб орендар на початку роботи
отримав максимум підтримки в просуванні.
У "Arricano" позиціонують ТРЦ "РайON" як найкраще місце для зустрічей і покупок на Троєщині. 80%
відвідувачів є жителями Троєщини, це робить торговий
центр центром районного значення. Батьки з дітьми
охоче відвідують заклади громадського харчування і
саме для них зараз змінюється концепція і з'являється
фудкорт.
У просуванні ТРЦ "РайON" використовують інтегровані маркетингові комунікації. Одним із основних
засобів просування є реклама. Високі витрати на рекламу і її значення для успіху будь-якого підприємства обу-

Таблиця 2. Загальні характеристики досліджуваних ТРЦ

Загальна площа (кв. м)
Парковка (місця)
Орендарі (шт.)
Фудкорт (шт.)
Послуги (шт.)
Розваги (шт.)

72

ТРЦ
«РайON»
65 187
861
98
8
11
2

ТРЦ
«Проспект»
85 500
1350
105
17
11
2

ТРЦ
«SkyMall»
88 000
3000
156
16
7
5
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Таблиця 3. Кількість підписників на сторінках брендів ТРЦ у соціальних мережах

ТРЦ «РайON»
ТРЦ «Sky Mall»
ТРЦ «Проспект»

Facebook
27 171
17 980
42 898

Instagram
4 822
9 342
6 637

Youtube
6 800
6 600

Twitter
430
-

Джерело: [9].

мовлюють необхідність контролю цього інструменту
для забезпечення більшої надійності. ТРЦ "РайON" для
підвищення обізнаності про бренд використовує зовнішню рекламу та рекламу в мережі Інтернет.
Зовнішня реклама, при грамотній організації, є
ефективним способом залучення нових клієнтів і підвищення впізнаванності торгової марки. За даними анкетування, більшість опитуваних бачили зовнішню рекламу ТРЦ "РайON". З них, 32% опитуваних відвідувачів
бачили рекламні оголошення ТРЦ "РайON" на білбордах, 12% — на маршрутному таксі та 3% — в ліфті. Лише
1% опитуваних звернув увагу на банерну рекламу в мережі Інтернет. 52% відвідувачів не бачили рекламних
оголошень ТРЦ "РайON". Це свідчить про недостатню кількість реклами для широкої обізнаності та запам'ятовуваності бренду, або про неефективне розміщення чи слабку креативність рекламних повідомлень.
Активно використовуються інструменти паблік
рілейшнс. Прес-релізи, що спрямовані на відвідувачів,
розміщуються на онлайн порталах "Единственная" та
Уікенд, прес-релізи, спрямовані на ринок орендарів та
акціонерів, розміщуються на сайті Асоціації Рітейлерів
України.
Інтернет та соціальні мережі в наш час є основним
інструментом взаємодії бренда та споживача. Охоплення соціальних мереж ТРЦ "РайON" та його прямих конкурентів показано в таблиці 3.
Facebook є найбільшою соціальною мережею за чисельністю користувачів і використовується усіма ТРЦ.
Найбільшу прихильність в Facebook має ТРЦ "Проспект" з кількістю фоловерів 42 898 чоловік, ТРЦ
"РайON" займає другу позицію. Серед представлених
торгово-розважальних центрів у ТРЦ "Sky Mall" немає
власного каналу на YouTube, але наявний профіль в
Twitter, де публікуються новини про знижки та акції від
орендарів. За даними дослідження, Marketer Twitter має
32% зареєстрованих користувачів серед українців. Але
YouTube займає перше місце по відвідуваності через популярність відео контенту серед користувачів Інтернет.
Лише 57% брендів в світі використовують YouTube для
спілкування зі своєю аудиторією, що свідчить про можливість більшого охоплення [9]. На YouTube каналі ТРЦ
"РайON" публікуються відео-візитки орендарів, лук
буки нових колекцій, а також присутня спеціальна рубрика корисних відео з Cool School та молодіжне шоу —
інтерв'ю Kashka News [8]
Цінністю бренду ТРЦ "РайON" є те, що він комфортний і єдиний ТРЦ в мікрорайоні Троєщина.
ВИСНОВКИ
ТРЦ "РайON" проводить активну маркетингову
діяльність, використовуючи як основні, так і синтетичні засоби маркетингових комунікацій. Слабким
місцем є реклама ТРЦ "РайON", адже 52% опитуваних відвідувачів зазначили, що не помічали реклами
ТРЦ. Активно проводяться заходи зі стимулювання
збуту та добре налагоджені комунікації з засобами
масової інформації. В маркетинговій діяльності найбільшою ареною взаємодії з відвідувачами є популярні
соціальні мережі. Головним завданням ТРЦ "РайON"
є використання практичних елементів брендингу та
розробка бренд-стратегій: створення цінності бренду з точки зору споживачів і визначення цінності споживачів для компанії.

www.economy.in.ua
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В статье рассматриваются международные отношения между странами в глобализационном процессе. В этом аспекте обоснована необходимость связей стран с международными финансово-кредитными
организациями. Дан обзор основных направлений экономических отношений, созданных Азербайджаном в мировом сообществе после приобретения независимости.
Раскрыты факторы успешной реализации конкретных совместных проектов Азербайджана с крупнейшими международными финансово-кредитными организациями мира, начиная с 1999. Дана оценка
роли стратегических проектов, осуществленных этими организациями, для экономики страны. Эти связи заложили основу укрепления геоэкономической и геополитической позиции Азербайджана.
В условиях современной глобализации мировая политика и международная финансовая система оказываются глубоко переплетены и тесно взаимосвязаны. С одной стороны, финансовые институты нередко используются развитыми государствами и наднациональными союзами как инструменты достижения политических целей, в том числе как средства политического давления на другие страны и целые
регионы. С другой стороны, сами финансовые институты, в том числе международные, часто играют роль
политических актеров, которые преследуют свои собственные цели и навязывают эти цели (например,
цели финансового и экономического подчинения) отдельным политическим партиям, правительствам и
целым государствам. Как следствие, разделение между финансовыми и политическими актёрами во многих случаях становится относительным и динамичным, а деньги и заёмные финансовые средства из "слуги" превращаются в "хозяина", диктующего свою волю и свои цели. Иными словами, финансовая сфера и
сфера политическая тесно взаимодействуют и влияют друг на друга.
Переход развивающихся стран к новой экономической системе — пока еще не удавшаяся попытка
выхода этих стран из кризисного состояния, а также необходимость обеспечения экономического развития обуславливают особую важность международных финансовых связей. Для решения этих проблем
страны, входящие в группу вышеотмеченных стран, в том числе и Азербайджан, не обладают в достаточной степени внутренними финансовыми возможностями. В этой связи единственным выходом в направлении достижения решения указанных проблем видится финансовая поддержка зарубежных стран. Также известно, что большинство финансовых организаций, в особенности Международный валютный фонд
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), а также другие структуры этого рода
оказывают финансовую помощь и выделяют кредиты странам, недавно перешедшим к новым экономическим системам, и этот процесс осуществляется на основе особых условий и принципов, определяемых
данными финансовыми организациями.
In article the international relations between the countries in globalization process are considered. In this
aspect need of communications of the countries with the international financial credit institutions is proved. The
review of the main directions of the economic relations created by Azerbaijan in the international community
after independence acquisition is given.
Factors of successful implementation of specific joint projects of Azerbaijan with the largest international
financial credit institutions of the world, since 1999th year are opened. An assessment of a role of the strategic
projects which are carried out by these organizations for national economy is given. These communications laid
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the foundation of strengthening of a geoeconomic and geopolitical position of Azerbaijan.
In the conditions of modern globalization the world politics and the international financial system are deeply
bound and closely interconnected. On the one hand, financial institutions are quite often used by the developed
states and the supranational unions as instruments of achievement of political goals, including as means of
political pressure upon other countries and the whole regions. On the other hand, financial institutions, including
international, often play a role of political actors who pursue the own aims and impose these purposes (for example,
the purposes of financial and economic submission) to job political parties, the governments and the whole
states. As a result, division between financial and political actors in many cases becomes relative and dynamic,
and money and borrowed financial means from "servant" turn into the "owner" dictating the will and the purposes.
In other words, the financial sphere and the sphere political closely interact and influence at each other.
Transition of developing countries to a new economic system — still not successful attempt of a way out of
these countries of crisis state and also need of ensuring economic development cause special importance of the
international financial communications. For the solution of these problems of the country, entering into group
of the above-noted countries including Azerbaijan, have no sufficiently internal financial potential. In this regard
the only exit in the direction of achievement of the solution of the specified problems financial support of foreign
countries seems. It is also known that most the financial organizations, in particular the International Monetary
Fund (IMF), the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and also other structures of this
sort provide financial aid and allocate the credits to the countries which recently passed to new economic systems,
and this process is carried out on the basis of the special conditions and the principles determined by these
financial organizations.
У статті розглядаються міжнародні відносини між країнами в глобалізаційному процесі. В цьому аспекті обгрунтовано необхідність зв'язків країн з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Подано огляд основних напрямів економічних відносин, створених Азербайджаном у світовому співтоваристві після набуття незалежності.
Розкрито фактори успішної реалізації конкретних спільних проектів Азербайджану з найбільшими
міжнародними фінансово-кредитними організаціями світу, починаючи з 1999. Дано оцінку ролі стратегічних проектів, здійснених цими організаціями, для економіки країни. Ці зв'язки заклали основу зміцнення геоекономічної і геополітичної позиції Азербайджану.
В умовах сучасної глобалізації світова політика і міжнародна фінансова система виявляються глибоко переплетені і тісно взаємопов'язані. З одного боку, фінансові інститути нерідко використовуються
розвинутими державами і наднаціональними спілками як інструменти досягнення політичних цілей, в
тому числі як засобу політичного тиску на інші країни і цілі регіони. З іншого боку, самі фінансові інститути, в тому числі міжнародні, часто відіграють роль політичних акторів, які переслідують свої власні
цілі і нав'язують ці цілі (наприклад, цілі фінансового і економічного підпорядкування) окремим політичним партіям, урядам і цілим державам. Як наслідок, поділ між фінансовими і політичними акторами в
багатьох випадках стає відносним і динамічним, а гроші і позикові фінансові кошти з "слуги" перетворюються на "господаря", який диктує свою волю і свої цілі. Іншими словами, фінансова сфера та сфера політична тісно взаємодіють і впливають одна на одну.
Перехід країн, що розвиваються, до нової економічної системи — ще не успішна спроба виходу цих
країн із кризового стану, а також необхідність забезпечення економічного розвитку викликають особливе значення міжнародних фінансових комунікацій. Для вирішення цих проблем країни, що входять до
групи вищезазначених країн, включаючи Азербайджан, не мають достатнього внутрішнього фінансового потенціалу. У зв'язку з цим, єдиним виходом у напряму досягнення вирішеної проблеми є фінансова
підтримка зарубіжних країн. Також відомо, що більшість фінансових організацій, особливо Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), а також інші подібні
структури надають фінансову допомогу і виділяють кредити країнам, які недавно перейшли до нових
економічних систем, і цей процес здійснюється на основі особливих умов і принципів, визначених такими фінансовими організаціями.
Ключевые слова: международные отношения, международный кредит, международные финансово-кредитные организации, финансовая помощь, стратегические проекты.
Key words: international relations, international credit, international financial credit institutions, financial
aid, strategic projects.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародний кредит, міжнародні фінансово-кредитні організації,
фінансова допомога, стратегічні проекти.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных направлений, осуществляемых
в Азербайджанской Республике, экономических реформ является стимулирование финансовой стабилизации в экономике страны, в том числе и в условиях постнефтяного периода. С целью ускорения развития и ин-
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теграции национальной экономики в международную
финансово-кредитную систему, приведения уровня сотрудничества с зарубежными финансовыми институтами в соответствие с современными требованиями необходимо обеспечить соответствующие стимулы для участников национального рынка.
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Отдельные процессы в международной финансовокредитной системе, такие, как выдача долгосрочных целевых кредитов, реализация инвестирования инфраструктурных проектов, финансирование сельскохозяйственного производства и т.д. традиционно могут быть
непривлекательными для частного бизнеса. Но обеспечение тесной интеграции внешнеэкономических связей
имеет жизненно важное значение для всестороннего
экономического роста национальной экономики и в целом рыночной активности в стране. Кроме того, эффективная интеграция с международными финансовыми
институтами позволит ускорить темпы экономического роста и в ненефтяных отраслях страны, что носит
стратегическое значение для развития государства в
целом.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В работах Хасбулатова Р.И. "Мировая экономика",
а также Велиева Д. "Интеграция Азербайджана в глобальную экономику"., Алескерова А.Н., Велиева М.А.,
Мамедова С.М. "Международные экономические отношения", где были широко анализированы и получены
значимые результаты по решению проблем эффективного сотрудничества с международными финансовыми
структурами.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цэлью статьи является анализ внешнеэкономических связей Азербайджана с международными финансово-кредитными структурами в современных условиях и подготовика рекомендаций для дальнейшего совершенствования данного сотрудничества с учетом актуальных задач.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одной из значительных характерных особенностей
мировой глобализации состоит в тесной интеграционной деятельности между странами, а также с международными финансово-кредитными организациями. Наличие таких связей создает условия для ускоренного
развития стран и ускоренного роста их геоэкономического и геополитического значения. Расширение отношений между странами и их связей с международными
финансово-кредитными организациями регулируется
международным движением капитала, которое классики экономики оценивали, как один из факторов обеспечения динамичного и ускоренного развития экономики страны [1, стр. 403].
При проведении взаимных операций с отдельными
государствами, транснациональными компаниями, в том
числе международными финансово-кредитными организациями международные капитальные потоки, оказывая свое положительное влияние как на микро, так и
на макроуровне, обеспечивают улучшение основных
финансовых показателей. Адам Смит, обосновывая эту
мысль, отмечал, что экспортируемые в зарубежные
страны капитальные потоки, в первую очередь, взымаются в странах остро нуждающихся в них и они получают возможность получения более высокой прибыли [2,
стр. 131].
Основа широких экономических связей Азербайджанской Республики с международными финансовокредитными организациями, с развитыми странами и
крупными транснациональными компаниями, была заложена с приобретением ее независимости. В результате распада СССР в 1991 году, Азербайджан, приобретя независимость, стал членом ООН в качестве суверенного, свободного независимого государства. Этим
началась трансформация нашей страны в новую экономическую, политическую систему и, в результате Азербайджан превратился в партнера как для мировых государств, так и для транснациональных компаний и международных финансово-кредитных организаций.
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С 1992 года началось членство Азербайджана в международных финансово-кредитных организациях, играющих значительную роль в мире. Прежде всего, 18 сентября 1992 года Азербайджан стал членом Международного Валютного Фонда. В результате взаимного
эффективного партнерства с этой организацией наша
страна стала членом всех структур, входящих в группу
Всемирного Банка. Исторические факты показывают,
что 18.09.1992 года Азербайджан вступил в члены Международного Банка Реконструкции и Развития,
23.09.1992 года — Многостороннего Агентства по Инвестиционным гарантиям, 18.10.1992 года — Международного Центра по Регулированию Инвестиционных
Споров, 31.03.1995 года — Международной Ассоциации
Развития, 11.10.1995 года — Международной Финансовой Корпорации.
Наряду с вышеотмеченным, анализируя связи с международными финансово-кредитными организациями,
необходимо отметить, что эти организации осуществляют в нашей стране многочисленные разносторонние
проекты и цели. На основе реализации этих проектов
была проведена программа реформ по переходу к рыночной экономике, обеспечивающей трансформацию в
новую экономическую систему, была достигнута макроэкономическая стабильность, создана система эффективного использования и прозрачного управления
нефтяными доходами, ускорена реконструкция инфраструктуры, оказана поддержка в решении многочисленных проблем беженцев и переселенцев, были проведены работы по основательной перестройке как аграрного, так и ненефтяного сектора экономики, а также осуществлены значительные меры по созданию новых рабочих мест.
Наиболее крупной финансово-кредитной организацией, осуществляющей широкую деятельность в нашей
стране, является Всемирный Банк. Выделяемые им кредиты в основном направлены на поддержку экономических реформ в Азербайджане, проведение структурных изменений, снижение бедности и достижение целей, предусмотренных в Государственной Программе
экономического развития. Так, Всемирный Банк участвует в финансировании проектов по осуществлению
структурных изменений в Азербайджане, в том числе в
финансировании энергетических, сельскохозяйственных, образовательных, культурных, экологических,
миграционных, финансовых проектов, а также проектов по коммунальному обслуживанию [4, стр. 216].
Эта организация оказывает помощь в осуществлении программ реформ по переходу к рыночной экономике, макроэкономической стабильности, управлению
нефтяными доходами, оказывает поддержку в решении
проблем беженцев и вынужденных переселенцев, в восстановлении инфраструктуры, в развитии образования
и здравоохранения, проведении реформ в энергетическом секторе, в сфере роста ненефтяного сектора и открытии новых рабочих мест.
Продолжается сотрудничество со Всемирным Банком в рамках Стратегии Партнерства Стран (СПС). СПС
является планом сотрудничества, основанного на установленные правительством Азербайджана нужды и приоритеты. МБА совместно со Всемирным Банком реализовал два крупных проекта. Исполнение первого из них
("Техническая Помощь Финансовому Сектору") было
успешно завершено в 2007 году, второй ("Проект Развития Финансовых Услуг") был завершен в 2010 году.
В целом Азербайджану кредиты выделяются двумя
основными организациями, входящими в группу Всемирного Банка: Международной Ассоциацией Развития
и Международной Финансовой Корпорацией.
Одна из международных финансово-кредитных
организаций, членом которой является Азербайджан —
это Европейский Банк Реконструкции и Развития. Эта
организация в качестве трансфера экономического регулирования, информационного и финансового источ-
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ника осуществляет значительные проекты в Европе.
Азербайджан входит в инициативную программу ЕБРР
"Страны с начальной переходной экономикой". Цель
этой инициативы состоит в увеличении с апреля 2004 года объема инвестиций, выделяемых семи слабо развитым странам. Эта инициатива была сформирована на
основе международных усилий по снижению бедности
в странах СНГ. В рамках этой инициативы ЕБРР осуществляет финансирование проектов по развитию бизнеса в частном секторе, проведению экономических реформ в этой сфере, в том числе небольших проектов.
В целом, за период сотрудничества ЕБРР с Азербайджаном по 110 проектам было выделено 1,6 млрд долларов, из них 70 проектов были осуществлены в финансовом секторе. С Азербайджаном ЕБРР сотрудничает
посредством 9 банков, 6 институтов микрофинансирования и трех внебанковских финансовых институтов. На
сегодняшний день посредством 69 кредитных линий и
капитальных вложений в финансовые институты, которые сотрудничают с ЕБРР, было вложено 223 млн долларов финансовых средств. 50% деятельности этого
Банка осуществляется в энергетическом секторе Азербайджана, 25% — в финансовом, 6% — в секторе микрофинансирования, 3% — во внебанковском секторе и
5% — в секторе кооперации [6, стр. 121].
Другой международной финансовой организацией,
членом которой является Азербайджан, это Исламский
Банк Развития. Целью этого банка является обеспечение экономического и социального развития стран,
являющихся его членами. Он оказывает финансовую помощь на проведение прогрессивных инвестиционных
проектов в этих странах, посредством лизинга осуществляет инвестиционные вложения в сферы экономической и социальной инфраструктуры.
За счет кредитов ИБР в Азербайджане осуществляются следующие проекты: проект строительства завода по утилизации твердых отходов; проект реконструкции автодороги Евлах-Гянджа; проект реконструкции
Мингечаурской ГЭС; проект строительства канала Велвеличай-Тахтакерпю; строительство в городе Ширване
турбинной парогазовой электростанции мощностью
780 Мvt.
После приобретения независимости Азербайджан
стал сотрудничать и с другой международной организацией — Черноморский Банк Торговли и Развития.
Созданная в 1993 году Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического Сотрудничества объединяет парламентарии 11 стран Черноморского бассейна — Азербайджан, Турцию, Албанию, Грузию, Болгарию, Грецию, Молдову, Румынию, Россию,
Армению и Украину.
ЧМБТР с 24 января 1997 года, поддерживая принципы регионального партнерского развития, осуществляет финансирование проектов в странах — его членов
и проектов, связанных с участием акционерного капитала. В роли акционеров ЧМБТР, являющегося международным финансовым институтом, являются 11 отмеченных выше стран.
Азербайджан владеет 5% акций ЧМБТР. Азербайджан среди 11 стран-членов является второй страной, берущей кредитные ресурсы. Причиной этого является надежность банковской системы в целом. ЧМБТР предоставляет кредиты под государственную гарантию сроком на 10 лет, из них 3 года на льготных условиях и годовой процентной ставкой Libor+1%.
ЧМБТР на ипотечные кредиты выделяет азербайджанским банкам 10 млн долларов (10,3%), на финансирование торговли 47 млн долларов (48,5%), на финансирование малого и среднего предпринимательства
24 млн долларов (24,7%) и на многоцелевые кредиты
16 млн долларов (16,5%) [5, стр. 126].
Другой международной финансово-кредитной организацией, членом которой является Азербайджан — это
Азиатский Банк Развития, основные стратегические на-
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правления которого состоят в снижении бедности и
поддержке развития ненефтяного сектора. АБР начал
свою деятельность в 2000 году и большинство проектов,
финансируемых и управляемых этим банком, оказали
непосредственное влияние на снижение бедности в
Азербайджане. На начало 2017 года кредитный портфель банка по проводимым в Азербайджане 14 проектам составил 660,4 млн долларов. Наряду с этим, за период сотрудничества АБР в виде грантов выделил азербайджанскому правительству и местным компаниям
13,122 млн долларов.
ВЫВОДЫ
Анализ современного состояния связей Азербайджана с международными финансово-кредитными организациями показывают, что после приобретения независимости членство и партнерские связи Азербайджана с международными организациями и совместная деятельность с банками, действующих при них, способствовало выходу экономики страны из кризиса и становления ее на путь цивилизованного развития. В результате укрепились как геополитические, так и геоэкономические позиции страны, повысилась ее конкурентоспособность, что привело к превращению Азербайджана в самого надежного партнера в международном
сообществе.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРАТКОСРОЧНОГО
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THE MAIN FORMS OF SHORT-TERM CREDITING IN THE NON-STATE SECTOR OF AZERBAIJAN

В статье разъяснена сущность экономических реформ, осуществленных в Азербайджане после обретения независимости. Автор обосновал заключение "Контракта века" и причины вложения огромного
количества иностранных инвестиций в нашу страну. В статье отражены основные параметры и результаты развития негосударственного сектора экономики страны с помощью иностранных инвестиций.
Одной из основных проблем широкомасштабной диверсификации, проводимой в стране, является
правильное определение ее финансовых источников и обеспечение эффективных результатов использования этих финансовых источников. В условиях, когда последствия кризиса в экономике еще не полностью устранены, использование краткосрочных кредитов является необходимым и важным источником
в развитии ненефтяного сектора. Наряду с другими источниками, краткосрочные кредиты более выгодны с оперативной точки зрения.
В настоящее время финансовый сектор, к которому также относится банковский бизнес, становится
одним из главных элементов рыночной экономики, благодаря которому осуществляется стабилизация и
развитие рыночной экономики. Стабилизация экономической ситуации в стране, снижение ставки рефинансирования, стабилизация банковской системы в целом, рост инвестиционной активности предприятий, дают возможность для увеличения рынка банковских продуктов, услуг и роста кредитования.
Несмотря на то, что кредитование является одним из основных источников дохода банковского сектора
в то же время, выступает как один из основных критериев риска. Таким образом, для роста динамики
развития кредитования и темпов роста экономики необходимо решить проблему анализа кредитоспособности заемщика, в частности процедура андеррайтинга.
Несмотря на настоятельную необходимость активизации роли кредита в развитии негосударственного сектора, комплексных разработок в этой области проводится недостаточно. Изучались в основном
отдельные аспекты этой проблемы и вносятся предложения по активизации различных сторон отношений банков и предприятий негосударственного сектора. Не было попыток рассмотреть проблему в целом с выработкой принципиальных подходов к ее решению.
Проблема же заключается, прежде всего, в определении особенностей кредитования в негосударственном секторе в условиях развития рыночных отношений в экономике Азербайджана.
In article the essence of the economic reforms which are carried out in Azerbaijan after independence finding
is explained. The author proved the conclusion of "The contract of a century" and the reason of an investment of
a huge number of foreign investments into our country. Key parameters and results of development of the nonstate sector of national economy by means of foreign investments are reflected in article.
Now the financial sector to which banking business also belongs becomes one of the main elements of market
economy thanks to which stabilization and development of market economy is carried out. Stabilization of an
economic situation in the country, decrease in a refunding rate, stabilization of a banking system in general,
growth of investment activity of the enterprises, give the chance for increase in the market of banking products,
services and growth of crediting. In spite of the fact that crediting is one of the main sources of income of the
banking sector at the same time, acts as one of the main criteria of risk. Thus, for growth of dynamics of
development of crediting and growth rates of economy it is necessary to solve a problem of the analysis of solvency
of the borrower, in particular the procedure of underwriting.
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Despite the imperative need of activization of a role of the credit in development of the non-state sector,
complex developments in this area it is carried out insufficiently. Generally separate aspects of this problem
were studied and offers on activization of various parties of the relations of banks and the enterprises of the nonstate sector are made. There were no attempts to consider a problem in general with elaboration of basic
approaches to its decision.
Despite the imperative need of activization of a role of the credit in development of the non-state sector,
complex developments in this area it is carried out insufficiently. Generally separate aspects of this problem
were studied and offers on activization of various parties of the relations of banks and the enterprises of the nonstate sector are made. There were no attempts to consider a problem in general with elaboration of basic
approaches to its decision.
The problem consists, first of all, in determination of features of crediting in the non-state sector in the
conditions of development of the market relations in economy of Azerbaijan.
У статті роз'яснено сутність економічних реформ, здійснених в Азербайджані після здобуття незалежності. Автор обгрунтував висновок "Контракту століття" і причини вкладення зазначеної кількості
іноземних інвестицій в нашу країну. У статті висвітлено основні параметри і результати розвитку недержавного сектора економіки країни за допомогою іноземних інвестицій.
Однією з основних проблем широкомасштабної диверсифікації, що проводиться в країні, є правильне визначення її фінансових джерел і забезпечення ефективних результатів використання цих фінансових джерел. В умовах, коли наслідки кризи в економіці ще не повністю усунені, використання короткострокових кредитів є необхідним і важливим джерелом у розвитку нафтового сектора. Поряд з іншими
джерелами, короткострокові кредити більш вигідні з оперативної точки зору.
Нині фінансовий сектор, до якого також відноситься банківський бізнес, стає одним з головних елементів ринкової економіки, завдяки якому здійснюється стабілізація і розвиток ринкової економіки. Стабілізація економічної ситуації в країні, зниження ставки рефінансування, стабілізація банківської системи в цілому, зростання інвестиційної активності підприємств, дають можливість для збільшення ринку
банківських продуктів, послуг та зростання кредитування. Незважаючи на те, що кредитування є одним
з основних джерел доходу банківського сектора в той же час, виступає як один з основних критеріїв
ризику. Таким чином, для зростання динаміки розвитку кредитування і темпів зростання економіки необхідно пов’язати проблему аналізу кредитоспроможності позичальника, зокрема процедура андеррайтингу.
Незважаючи на нагальну необхідність активізації ролі кредиту в розвитку недержавного сектора,
комплексних розробок в цій області проводиться недостатньо. Вивчалися в основному окремі аспекти
цієї проблеми і вносяться пропозиції щодо активізації різних сторін відносин банків і підприємств недержавного сектора. Не було спроб розглянути проблему в цілому з виробленням принципових підходів до
її вирішення.
Проблема ж полягає, насамперед, у визначенні особливостей кредитування в недержавному секторі
в умовах розвитку ринкових відносин в економіці Азербайджану.
Ключевые слова: краткосрочное кредитование, сезонная кредитная линия, возобновляемая кредитная линия, контокоррент, овердрафт, ненефтяной сектор.
Key words: short-term crediting, seasonal credit line, revolving line of credit, current account, overdraft, not oil
sector.
Ключові слова: короткострокове кредитування, сезонна кредитна лінія, відновлювальна кредитна лінія,
контокорент, овердрафт, ненафтовий сектор.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из основных направлений, осуществляемых
в Азербайджанской Республике экономических реформ
является стимулирование банковского кредитования
страны, в том числе краткосрочного кредитования. С целью ускорения развития банковского сектора, роста
кредитного портфеля банковского капитала в соответствии с современными требованиями, по нашему мнению, необходимо обеспечить соответствующие стимулы для участников банковского рынка и в целом негосударственного сектора.
Отдельные процессы банковской деятельности в денежно-кредитной системе, такие, как выдача краткосрочных кредитов, страхование вкладов, инвестирование
в основные фонды традиционно являются особо привлекательными для проведения банковской деятельности. Вместе с тем обеспечение эластичности банковского
кредитования, улучшение условий функционирования
для банковского капитала страны имеет жизненно важное значение для всестороннего экономического роста

www.economy.in.ua

не только банковского сектора и в целом национальной
экономики. Кроме того, эффективная кредитно-денежная система позволит ускорить темпы экономического
роста и в ненефтяных отраслях страны, что носит стратегическое значение для развития национальной экономики в целом.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ
В работах Тимоти У. Кох. "Управление банком", а
также Цxдадзе Н.Б. "Организация банковского дела в
Германии", Голосов В.В. "Кредиты. Инвестиции", где
были широко анализированы и получены эффективные
результаты по росту краткосрочного кредитования банковского капитала.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является проанализировать тенденции роста краткосрочного кредитования предприятий
негосударственного сектора в условиях постнефтяно-
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го периода в Азербайджане и подготовка рекоменда- чение эффективных результатов использования этих
ций для дальнейшего совершенствования этого процесса финансовых источников. В условиях, когда последствия
с учетом стратегических целей развития государства.
кризиса в экономике еще не полностью устранены,
использование краткосрочных кредитов является необИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ходимым и важным источником в развитии ненефтяноПосле обретения независимости Азербайджан, в го сектора. Наряду с другими источниками, краткосрочпервую очередь, предпочел привлечь иностранные ин- ные кредиты более выгодны с оперативной точки зревестиции для выхода из кризисного положения, возник- ния. Формы краткосрочных кредитов, широко испольшего в экономике. Нарушение экономических отноше- зуемые в мировой практике, являются эффективными
ний в результате распада СССР привело к такому глу- и при использовании в экономике Азербайджана.
бокому кризису, что для выхода из такого положения
Развитие ненефтяного сектора в стране стремительтребовалось огромное количество средств. Отсутствие но растет. Только в 2018 году рост этого сектора состатаких средств в стране привело к необходимости при- вил 1,8%. В течение этого года промышленное произвлечения иностранных инвестиций. Единственной сфе- водство выросло на 1,5%, промышленное производство
рой, в которую можно было бы привлечь иностранные в ненефтяном секторе — на 9,1%. Кроме того, рост сельинвестици, был нефтяной и газовый комплекс страны. ского хозяйства, имеющего значительную долю в неЭкономические интересы, направленные именно в нефтяном секторе, составил 4,6%. В течение года в экоэту сферу, привлекли в нашу страну многие зарубеж- номику страны было вложено 17,2 миллиардов манат инные и транснациональные компании. В сентябре 1994 го- вестиций, из которых более 11 миллиардов, или 64%
да был подписан "Конракт века". Благодаря этому кон- были направлены в ненефтяной сектор [3].
тракту, в экономику страны было привлечено около
Наиболее часто используемыми источниками фи300 компаний из более чем 10 стран мира. После вос- нансирования развития ненефтяного сектора являютстановления государственной независимости в нашей ся средства государственного бюджета, внутренние и
стране стратегической целью являлась трансформация иностранные инвестиции, краткосрочные кредиты и т.
в новую экономическую систему, создание сильной го- д. В последние годы одним из важных шагов на пути
сударственности, ее политических и экономических ос- развития экономики стало принятие документа, отранов, общества свободных интеллектуальных людей, жающего в себе наиболее важные параметры совершенподчиняющихся законам, государства социального бла- ствования финансовых источников именно в ненефтягоденствия... [1].
ном секторе. Этим документом являются "СтратегичесИностранные инвестиции сыграли значительную кие Дорожные Карты по национальной экономике и
роль в достижении стратегических целей, поставленных основным секторам экономики", утвержденные Указом
перед страной. Начиная с 1995 года, до 2018 года вклю- Президента Азербайджанской Республики 6 декабря
чительно, в экономику страны было вложено иностран- 2016 года.
ных инвестиций на сумму более 125 миллиардов доллаВ являющейся ее составной частью "Стратегической
ров. За тот же период в экономику страны было вложе- Карте по развитию финансовых услуг в Азербайджансно столько же внутренних инвестиций. За период с 1995 кой республике" были определены основные приоритепо 2006 годы иностранные инвестиции составляли боль- ты и цели внедрения гибких финансовых источников для
шинство во вложенных в страну инвестициях и превы- достижения продолжительного и динамичного развисили 60%. Начиная с 2007 года, внутренние инвестиции тия ненефтяного сектора [4, стр. 20—28].
начали превышать иностранные инвестиции [2]. ОсновОдним из основных направлений в формировании
ная причина этого состояла в том, что за период с 1995 эффективной и гибкой системы финансовой инклюзивпо 2006 годы в стране было мало внутренних ресурсов, ности в ненефтяном секторе является именно краткоиностранные инвестиции составляли большинство. За срочное кредитование. В настоящее время на финансоэтот период в стране было накоплено достаточно валют- вом рынке страны осуществляется серьезный контроль
ных резервов, а нефте-газовый комплекс был переве- капитальных ресурсов. В связи с мировым финансовым
ден на новую технологическую основу. В то же время, кризисом, на рынке капитала возникла некоторая стагпод действием этих причин, был изменен приоритет эко- нация, которая вынудила все экономические субъекты
номической политики, проводимой в экономике стра- использовать краткосрочные кредиты. Обеспечение
ны. Теперь возникла необходимость ускоренного и ши- финансовой инклюзивности предприятий микро, средрокого развития нефте-газового сектора.
него и малого предпринимательства, осуществляется
С целью развития ненефтяного сектора, в нашей действующими в основном в стране 31 банком и 47 нестране осуществляются ряд серьезных мероприятий. банковскими кредитными организациями.
Одним из важнейших является принятие и успешное
Эти банки и небанковские организации, являющиевыполнение "Государственной Программы социально- ся участниками финансового рынка, осуществляя кратэкономического развития регионов". Первая такая про- косрочное кредитование в ненефтяном секторе, отдаграмма охватывала 2004—2008 годы и называлась "Го- ют предпочтение кредитованию посредством кредитных
сударственная Программа по социально-экономическо- линий, которое очень широко применяется в мировой
му развитию регионов Азербайджанской Республики". практике. Параллельно при кредитовании используютЗатем были приняты еще две важные Государственные ся контокоррент и овердрафт. Известно, что кредитопрограммы, охватывающие период 2009—2013 гг. и вание при помощи кредитных линий наиболее распрос2014—2018 гг.
транено в Соединенных штатах Америки. Эта форма
Основной целью этих программ является обеспече- кредитования отражает в себе соглашение, заключенние устойчивого и продолжительного развития эконо- ное между банком и заемщиком. В этом документе намики за счет развития ненефтяного сектора, ускорения шли свое отражение максимальная сумма кредита по
социально-экономического развития в стране, укрепле- кредитной линии, согласованный период использования
ния макроэкономической ситуации, повышения эффек- и возврата средств, и другие условия, выполнение котивности экономики и т.д. Одной из основных целей в торых необходимо. Эта форма кредитования позволяэтом направлении является обеспечение сбалансирован- ет заемщику осуществлять платежи на основе любого
ного регионального развития. На самом деле, это быст- платежного документа, который отражен в кредитном
рое и экстенсивное развитие ненефтяного сектора с договоре. Нет необходимости проводить дополнительучетом специфики каждого региона.
ные переговоры с банком и регистрировать другие доОдной из основных проблем широкомасштабной ди- кументы. Банки открывают кредитную линию, опредеверсификации, проводимой в стране, является правиль- ляют кредитный лимит и другие условия на основе поное определение ее финансовых источников и обеспе- казателей деловой репутации и финансовой устойчиво-
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сти заемщика. На основе обращений заемщика, лимит
кредитной линии может периодически пересматриваться и изменяться. В то же время договор кредитной линии не является для банка безусловным или обязательным. Если банк выявит ухудшение финансового положения своего контрагента, то в этом случае лимит, определенный по кредитной линии, может быть снижен или
в худшем случае, кредитная линия может быть закрыта
[5, стр. 47].

iqtisadi islahat. org/stor e// media/ doc uments/
i sl a h at l a r _ i c ma l i / % C 4 %B 0 y un / S YX _ m al i y y% C9%99_ru.pdf (Accessed 5 February 2019).
5. Тимоти У. Кох. Управление банком. Пер. с. анг. В
5-ти книгах, 6-ти частях. — Уфа. "Спектр", 2003. —190 с.
6. Цxдадзе Н.Б. Организация банковского дела в
Германии // Банковское дело. — 2006. — № 2. — С. 39.
7. Голосов В.В. Кредиты. Инвестиции. — М.: "Приор",
2006. — С. 64—70.

ВЫВОДЫ
В современных условиях в банках Азербайджана
применяются две формы кредитных линий. Одна из них —
сезонная кредитная линия, другая — восстанавливаемая кредитная линия. Хотя обе формы кредитования
являются новыми для банков Азербайджана, они широко используются на практике.
В банках Азербайджана, при краткосрочном кредитовании ненефтяного сектора, используют контокоррентное кредитование, оцениваемое как новейшее и
основное направление в кредитных формах. Такая форма кредитования распространена в Европе, и более всего — в Германии [6, стр. 39]. При таком кредитовании
для осуществления безналичных расчетов используются контокоррентные счета, которыми обладают все физические и юридические лица. Такие счета, являются
единственными рассчетно -ссудными счетами активовпассивов, которыми обладает клиент. Частные средства
клиента размещаются на этих счетах и с них выплачиваются необходимые для текущей деятельности кредиты.
В качестве важной формы краткосрочного кредитования азербайджанские банки также используют такое новое направление краткосрочного кредитования,
как овердрафтное кредитование. Эта форма кредитования напрямую связана с текущим счетом. Для осуществления кредитов по овердрафту, банк заключает с
клиентом договор. В этом договоре находит свое отражение максимальная сумма овердрафта, правила его
предоставления и выплаты [7, стр. 70].
За последние годы основные направления внедрения краткосрочного кредитования в ненефтяном секторе экономики страны связаны с эффективностью, гибкостью, оперативностью использования этих видов для
обеих сторон. Все отмеченные виды кредитования служат повышению уровня инклюзивности на финансовом
рынке, ускорению развития предпринимательства,
улучшению занятости, эффективному использованию
ресурсов, повышению доверия между сторонами (банком и заемщиком), еще большему развитию сторон, участвующих в кредитовании и появлению других положительных тенденций.
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FOREIGN EXPERIENCE OF TAXATION OF INDIVIDUALS' INCOMES AND THE REALITIES
OF ADMINISTERING THE PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

У статті досліджено досвід стягнення податку на доходи фізичних осіб в іноземних країнах. Крім того,
проведено порівняння таких податків в іноземних державах і в Україні і запропоновано впровадження
іноземного досвіду.
Метою роботи є проведення аналізу системи оподаткування доходів фізичних осіб зарубіжних країн,
порівняння з українським та узагальнення результатів з метою визначення альтернативних пропозицій
щодо відповідних змін у чинній системі оподаткування.
Робота виконана за результатами дослідження сучасних наукових праць, у яких висвітлено успішний досвід застосування методів податкового регулювання соціально-економічного розвитку країн з розвинутою ринковою економікою, а також публікацій органів влади зарубіжних держав з питань оподаткування.
Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами — платниками податків. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого — виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Тому, встановлюючи
розміри оподаткування доходів фізичних осіб, держава прагне забезпечити стабільну дохідну базу та
чинити вплив на розмір заощаджень громадян, з метою оптимального здійснення стратегії розвитку.
Реалізація на практиці іноземного досвіду має на меті сприяти як найшвидшому переходу до нової
сталої та дієвої системи оподаткування, яка грунтуватиметься на всебічному поєднані найкращих передових методів та запозичених позитивних елементів із досвіду податкових систем зарубіжних країн, що
дало б поштовх до посилення соціальної складової системи оподаткування.
За результатами дослідження податкових систем провідних економічно розвинутих країн світу можливо дійти висновку про існування стійкої тенденції до підвищення ролі податків на споживання. Зокрема частка таких податків зросла з 12% до 18% за практично незмінних підходів до оподаткування прибутку юридичнихосіб та доходу фізичних осіб. Країни-члени Європейського Союзу однією з обов'язкових
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умов набуття членства в цьому міждержавному утворенні встановилиумову введення до системи оподаткування податку на додану вартість зі ставкою нарівні 15—20%, що має сприяти встановленню рівних
умов конкурентної боротьби міжекономічними суб'єктами країн-членів ЄС.
The article examines the experience of collecting personal income tax in foreign countries. In addition, a
comparison is made between such taxes in foreign countries and in Ukraine, and the introduction of foreign
experience is proposed.
The purpose of the work is to carry out an analysis of the system of taxation of incomes of individuals of
foreign countries, comparison with Ukrainian and generalization of results in order to identify alternative
proposals regarding the relevant changes in the current system of taxation.
The work was performed on the results of research of modern scientific works, which highlighted the successful
experience of applying the methods of tax regulation of socio-economic development of countries with a developed
market economy, as well as publications of the authorities of foreign countries on taxation.
The system of personal income taxation in each country is the regulator of the relationship between the state
and citizens — taxpayers. It, on the one hand, provides the financial base of the state, and on the other hand
serves as the main instrument for the realization of its economic doctrine. Therefore, when establishing the amount
of personal income tax, the state seeks to provide a stable income base and influence the size of citizens' savings
in order to optimally implement the development strategy.
The practical implementation of foreign experience aims to facilitate the fastest transition to a new sustainable
and efficient taxation system based on a comprehensive combination of best practices and borrowed positive
elements from the experience of foreign tax systems, which would give an impetus to the social component of
the taxation system.
According to the research of tax systems of leading economically developed countries of the world, it is
possible to conclude that there is a stable tendency to increase the role of taxes on consumption. In particular,
the share of such taxes has increased from 12% to 18% for practically unchanged approaches to the taxation of
corporate profits and income of individuals. Member States of the European Union as one of the mandatory
conditions for membership in this intergovernmental formation have established the condition for introducing a
system of VAT with a rate of 15—20%, which should promote the establishment of equal conditions of competition
between economic entities members of the EU.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, ставка податку, система оподаткування.
Key words: taxonpersonalincome, taxrate, taxsystem.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З розвитком ринкової економіки в Україні податки
та інші обов'язкові платежі до бюджету є основним джерелом формування бюджету. Податок на доходи фізичних осіб є одним із основних елементів податкових надходжень. Його роль в системі податків з кожним роком
зростає.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні засади оподаткування розроблені в працях таких видатних вчених: А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміт. Порівняння
механізму оподаткування фізичних осіб в Україні та в
інших країнах, а також визначення напрямів здійснення податкової реформи проводилися такими вченими:
В. Андрущенко, О.Василик, П. Мельник, С. Онишко, В. Суторміна, Л. Тарангул, В. Федосов, Д. Черник, Л. Шаблиста, І. Якущик та ін.
Питанням оподаткування доходів фізичних осіб
присвячені праці багатьох українських вчених, зокрема
Т. Даценко, О. Кириленко, О.Коблянської, П. Лайка,
М. Перерви, В. Синчака, А. Соколовської, І. Чугунова,
С. Юрія.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є окреслити проблеми справляння податку з доходу в Україні, виділити спільні та відмінні
риси у систем оподаткування доходів в Україні та євро-
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пейських країн, розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кожна держава обирає власні методичні підходи для
здійснення оподаткування доходів фізичних осіб, однак
визначальною ознакою такого оподаткування є те, що
воно повинне сприяти зростанню заощаджень населення країни, які в подальшому слугують одним з джерел
фінансування економіки країни. Кожна країна формує
індивідуальну систему оподаткування доходів населення.
Іноземні системи прямого оподаткування доходів
фізичних осіб мають уже досить апробовану часом практику становлення та розвитку на базі глибокого усвідомлення кожним платником податку свого конституційного обов'язку — сплати податків. Значні соціальні
видатки та постійна увага держави до платника податків
поступово виховали свою податкову культуру, яка
зовсім інша від вітчизняних реалій. Також інакше розуміється і сутність категорії "податок": в Німеччині — це
підтримка, яку громадяни надають державі; у Великобританії — це обов'язок перед державою; у США податок розуміється як "такса"; у Франції — як обов'язкова
плата. Для нашої держави розуміння такої фінансової
категорії зводиться лише до примусового платежу [2].
У Японії найбільш значні доходи державі приносить
прибутковий податок. Фізичні особи сплачують державний прибутковий податок по прогресивній шкалі, що-
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Таблиця 1. Ставки оподаткування доходів у різних країнах
Країна
Австрія
Бельгія
Болгарія
Словенія
Велика
Британія
Данія
Естонія
Індія

Ставка
21-50
54
10
16-41
9-50

Країна
Китай
Кіпр
Латвія
Словаччина
Литва

Ставка
5-45
20-30
26
19
15

Країна
США
Туніс
Бразилія
Канада
Туреччина

Ставка
15-35
15-35
7,5-27,5
15-29
15-35

52
21
10-30

Мальта
Нідерланди
Німеччина

15-35
0-52
14-47

Угорщина
Фінляндія
Чехія

41
7-30,5
15

маєшість ставок — 5, 10, 20, 30, 40 і 50%, якінараховуються залежно від суми отриманого доходу. Сплачуєтьсявінщорічно на всі види доходів, отриманих протягом
календарного року.
Мінімальна ставка 5% застосовується до доходу,
одержаного до 1950000 ієн (17355$).
В Австралії, при прийнятті працівника на роботу,
йому повідомляють його заробітну плату за 12 місяців.
При доході за рік до 18200$ податок не утримується,
якщо зарплата від 18201$ до 37000$ — податок утримується — 19 центів із суми, більшої за 18200$; зарплата від 37001$—87000$ — 3572$ плюс 37 центів з кожного 1$, який перевищує 37000$ і так далі по шкалі. Наприклад, якщо його доходи за рік становитимуть 30000$,
то він платить в казну 8%; якщо зарплата за рік 100000$
— 25%, 200000$ — 32%.
Сучасна британська податкова система хоч і зберігає деякі риси, обумовлені історичною традицією, в цілому мало відрізняється від тенденцій оподаткування в
економічно розвинених і соціально успішних країнах [1].
В Англії встановлена прогресивна шкала прибутковогоподатку— від 0 до 45%. За аналогією з мінімальною
зарплатою ставки переглядаються щороку 1 квітня.
Сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню становить
11 500 фунтів (15127$) на рік. Цеположення не поширюється на річні заробітки, якіперевищують123 000 фунтів.
З 1 січня 2009 року у Республіці Польща введено два
види податку від фізичних осіб. Якщо платник податку
протягом року отримував дохід у розмірі до 85 528
польських злотих (30545 дол. США), то повинен сплатити податок у розмірі 18% від доходу. Всі доходи платника податку, які перевищу ватимуть вищезгадану суму
доходу, сплачуватимуть податок у розмірі 32%.
Середньою ставкою податку з доходів у розмірі 19%
обкладаються дивіденди та надходження від долі у прибутках юридичних осіб. Податком з доходу обкладаються фізичні особи, які постійно проживають у Польщі та
особи, які перебувають у країні понад півроку. Також
оподатковуються доходи осіб, що проживають за кордоном, якщо джерело цих доходів знаходиться у Польщі.
Для визначення загальної суми оподаткування дохід
зменшується на суму страхових внесків на пенсійне
страхування за віком та станом здоров'я, на лікарняне
страхування та страхування від нещасних випадків, щопередбачено у положеннях про систему соціального
страхування.
У Болгарії та Казахстані ставка прибуткового податку складає 10%.
В Україні ставка податку з доходів фізичних осіб
складає 18%. Податкова соціальна пільга в розмірі 960,5 грн
застосовується до доходу одержаного до 2690 грн.
Досконалої податкової системи не існує в жодній
країні світу. Проте доцільно розглянути і проаналізувати досвід деяких з них. Економічно розвинені країни
характеризуються не тільки високимрівнем доходів населення, а й високими ставками податків. При цьому в
більшості країн застосовується так звана прогресивна
шкала — зі збільшенням доходу зростає ставка податку. В таблиці 1 представлено ставки оподаткування доходів у різних країнах світу.
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Як бачимо, ставки досить диференційовані. На
відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком з доходів фізичних осіб установлюються виключно на загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого самоврядування
надано досить широке право у сфері податкової юрисдикції. У таких країнах Європи, як Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія, особистий прибутковий податок належить до місцевих податків, а в
Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи
місцевого самоврядування самостійно визначають ставки, за якими оподатковуватимуться доходи громадян
[7].
Світовий Податковий кодекс закріплює такі основні
вимоги, яких потрібно притримуватися при створені
ефективної податкової системи:
— запровадження єдиного загального кодексу на всі
податки замість безлічі податкових законів;
— відмова від протекціоністських податків. Ця умова
є обов'язковою для виконання в контексті інтеграції в
світову економіку;
— відмова від податкових пільг і закріплення їх субсидіюванням;
— створення ефективно діючої й високо компетентної податкової служби.
В усьому світі в системі податкових відносин важливе місце посідає показник "граничний дохід" —
мінімальний розмір отриманого доходу, з якого починається сплачуватися податок. У розвинутих країнах
світу система прибуткового оподаткування будується
таким чином, що показник "граничний дохід" залежить
від кількості дітей, сімейного стану платника та способу оподаткування за єдиною чи роздільною системою.
У таких країнах, як Ірландія, Корея, Мексика, Туреччина, середньозважена величина граничного доходу (неоподатковуваного мінімуму), з якого починається сплачуватись податок з доходів фізичних осіб становить 30% від середньої заробітної плати у виробничому
секторі. Якщо порівнювати з нашою державою, то ця
цифра становить 17 грн, тобто приблизно лише 3% від
мінімальної заробітної плати, що є зовсім не відповідним. За ці мізерні кошти людина не може задовольнити
навіть свої мінімальні потреби.
Іноземні системи оподаткування спрямовані на формування кінцевого доходу домогосподарств таким чином, щоб кожна фізична особа мала в користуванні після
оподаткування дохід, достатній для фінансування всіх
необхідних витрат на задоволення своїх потреб.
Одна з найбільш розвинених систем індивідуального прибуткового податку із широкою системою податкових вирахувань діє в Нідерландах. У цій країні існує
п'ять видів податкових відрахувань, що залежать від
віку, кількості дітей, доходу батьків і відрізняються сумою, на яку дозволено зменшувати оподатковуваний
дохід (в євро на одну дитину). Тому з метою нівелювання певних негативних наслідків, посилення соціальної
складової системи та стимулювання демографічної ситуації в нашій країні, дієвим буде прив'язати розмір і
право на надання податкової соціальної пільги до сімейного складу одружених платників із урахуванням
кількості неповнолітніх дітей.
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Україна в рейтингу "Оподаткування 2018" піднялася на 43 позицію з 190 країнпорівняно з 84 місцем
за результатами рейтингу "Оподаткування 2017".
Про цеповідомив партнер компанії "PwCУкраїна"
В'ячеслав Власов в ходіпрезентаціїрезультатів рейтингу.
"Найбільш вплинуло на покращення позицій в рейтингу зниження єдиного соціального внеску з 2017 року.
Це мало позитивний вплив на загальне податкове навантаження в Україні", — зазначив він.
Як свідчать дані оприлюдненого дослідження, Україна порівняно з показниками минулого року поліпшила свої позиції майже вдвічі — на 41 процентний пункт.
Згідно з оприлюдненими даними, загальне податкове навантаження в Україніскладає 37,8%, в Європейському союзі — 40,5%, тоді як загальний світовий показник — 39,6%. Позитивний тренд Україна показує відносно кількості податкових платежів на рік — їх п'ять, при
середньому показнику в світі — 24, в ЄС — 12.
Водночас на підготовку та подання податкової
звітності в Україні в середньому йде 327,5 години на рік,
тоді як в ЄС цей показник — 161 година, а загальний
світовий — 240 годин, свідчать дані рейтингу "Оподаткування-2018".
За індексом пост-подання український показник досяг 85,95 при загальному світовому в 59,51 і європейському — 81,6.
Дослідження "Оподаткування-2018" (PayingTaxes
2018) є однією зіскладових дослідження "Ведення бізнесу 2018" (DoingBusiness 2018) та є щорічним спільним
проектом Групи Світового банку і компанії PwC, в рамках якого оцінюються кількісні та якісні аспектис плати податків в 190 країнах [8].
Проаналізувавши податкове право різних країн, слід
відмітити, що прибутковий податок залежить від рівня
доходу. Проте в податковому законодавстві України податки утримуються незалежно від рівня доходу, а встановлено стабільну ставку 18%.
Податкова соціальна пільга — сума, на яку платник
податку з доходів фізичних осібмаєзменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території Українивід одного працедавця у вигляді заробітної плати. Податкова соціальна пільга не застосовуватиметься до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має
бути вищим за 4173 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2019 рік — 2690 грн.
Якщо порівнювати податкове законодавство щодо
стягнення податку з доходів фізичних осіб в Україні із
зарубіжними країнами, то при отриманні мінімальної
заробітної плати в розмірі 4173 грн до неї навіть не застосовується податкова соціальна пільга. В Австралії та
Англії при такій заробітній платі цей податок взагалі б
не утримувався. В Японії його ставка була б 5%.
Проаналізувавши досвід розвинених країн, можна
зробити висновок, що в основу оподаткування доходів
громадян покладений принцип соціальної справедливості, за яким більше платять ті члени суспільства, котрі
мають вищі доходи. Відтак держава регулює доходи громадян, впливає на збільшення їх платоспроможності,
стимулювання попиту, розмір споживання та заощадження, що, в свою чергу, призводить до підвищення
темпів економічного зростання. Отже, так звану "плоску шкалу податку з доходів фізичних осіб", що є особливістю податкової системи України, можна розглядати як певну сходинку на шляху досягнення основної
мети — розбудови податкової системи, адекватної вимогам сталого розвитку.
Основним напрямом подальшого удосконалення законодавчої бази у цій сфері, на мою думку, має стати
зменшення податкового навантаження на соціально незахищені верстви населення та зростання відповідальності платників податку за ухилення від оподаткування.
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ВИСНОВКИ
Отже, спираючись на іноземний досвід, можна
"вмонтувати" певні світові здобутки в українську систему оподаткування на основі раціонального поєднання найкращих передових методів та елементів податкових систем зарубіжних країн, що дало б поштовх до
посилення соціальної складової системи оподаткування.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
K. Akulenko,
post-graduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PRODUCTION AT DOMESTIC
AGRICULTURAL ENTERPRISES

Визначено основні проблеми, які перешкоджають зростанню конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу та стримують можливості формування експортного потенціалу вітчизняних
підприємств; виявлено загальні причини, що впливають на зниження якості агропромислової продукції
на вітчизняних підприємствах; запропоновано систему управління якістю продукції, що являє собою соціально-еколого-економічну систему і поєднує в собі злагоджену взаємодію різних видів підсистем управління якістю (продукції, технологій, людського капіталу, землі), в основі якої лежать вимоги міжнародних стандартів щодо продукції, та додаткові міжнародні вимоги, що стосуються соціальних та екологічних аспектів; розроблено систему управління якістю продукції для вітчизняних агропромислових
підприємств на соціо-еколого-економічних засадах, що передбачає поєднання дії різноспрямованих підсистем з принципами основних міжнародних стандартів щодо управління якістю продукції та спрямована
на економічний ефект і зростання інвестиційної привабливості підприємства.
The main problems that hinder the growth of competitiveness of products of the agro-industrial complex are
determined, as well as inhibit the possibility of forming the export potential of domestic enterprises; revealed
general causes that affect the quality of agricultural production at domestic enterprises; the system of product
quality management, which is a socio-ecological-economic system, combines the co-ordinated interaction of
different types of quality management subsystems (products, technologies, human capital, land), based on the
requirements of international standards for products, and additional international requirements relating to social
and environmental aspects are proposed; the following subsystems of quality management at agro-industrial
enterprises proposed to allocate: a complex of subsystems of direct management of quality of products, a complex
of subsystems of direct management of product quality, a complex of subsystems of management directly by
product quality; a number of advantages of these subsystems of management are defined; a series of international
standards ISO that meet the modern requirements of production and consumption of products manufactured by
enterprises are considered, as well as adaptive to modern European market requirements; a system of product
quality management for domestic agro-industrial enterprises has been developed on the socio-ecological and
economic principles, which involves combining the action of multi-directional subsystems with the principles of
the main international standards for product quality management and aimed at the economic effect and growth
of investment attractiveness of the enterprise; the system's operation is harmonized with the principles of product
quality management in accordance with the HACCP system and is backed up by financial, normative,
technological and information provision. The management of the system is carried out comprehensively by the
department of quality management of the enterprise and its management; the indicator of economic efficiency
of introduction of the quality management system by the producer of agricultural products is determined.
Ключові слова: інвестиційна привабливість агропромислового комплексу, якість, якість продукції, система управління якістю, міжнародні стандарти якості, екологічна відповідність, європейський ринок, експортоорієнтована продукція, людський капітал.
Key words: investment attractiveness of agro-industrial complex, quality, quality of products, quality management
system, international quality standards, ecological compliance, European market, export-oriented products, human
capital.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Жорстка конкуренція на європейському ринку призводить до необхідності переорієнтування систем якості
агропромислових підприємств на все нові й нові критерії
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відповідності продукції. Тому розробка стратегії виходу на нові ринки і гармонізація стандартів якості з
європейськими нормами є одними із ключових напрямів
для подальшої ефективної діяльності українського аг-
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ропромислового сектору. Оскільки за сучасних умов
економіка України в найбільшій мірі залежить від експорту, а майже третину цього експорту становить продукція сільського господарства, то проблеми якості та
безпеки продукції агропромислового комплексу сьогодні є важливими як на мікро-, так і на макрорівні, а їх
вирішення передбачає виведення підприємств вітчизняної агропромисловості на зовсім інший якісний рівень,
згідно з яким працюють економічно розвинені країни
Європи та світу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми, що пов'язані із дослідженням питань управління якістю в агропромисловому комплексі України досліджувались у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких: Н.Н. Бурдейная, Н.П.
Горбунов, Л.І. Дудар, М.В. Зось-Кіор, І.В. Ковальова,
Х.З. Махмудов, І.М. Романенко, В.П. Руденко, Н.С. Соколова, С.В. Фоміна, О.М. Царенко, О.Н. Яценкота інші.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Не зважаючи на досить глибокі дослідження зазначеної проблематики, деякі її аспекти, зокрема ті, що стосуються розробки сучасної системи управління якістю
продукції підприємств агропромислового комплексу
України за умов розширення можливостей доступу на
європейські ринки, все ще не знайшли вирішення, залишаються дискусійними і потребують подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в удосконаленні системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах на засадах зближення умов її виробництва з міжнародними нормами та стандартами.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед основних проблем, виявлених при аналізі господарської діяльності вітчизняних агропромислових
підприємств, які перешкоджають зростанню конкурентоспроможності їх продукції за рахунок підвищення якісних параметрів, стримуючи можливості формування
їх експортного потенціалу, можемо виокремити натакі:
— низький рівень технологічної оснащеності більшості агропромислових підприємств;
— недосконалість вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази в сфері регулювання питань
якості продукції;
— неефективний механізм інтеграції між аграрними виробниками, переробними підприємствами і торговими організаціями;
— значний диспаритет цінових відносин у національній економіці, зокрема в агропромисловому комплексі;
— недосконалість ринкової інфраструктури та наявність значної кількості посередників;
— низькоефективна система державної підтримки
вітчизняного агропромислового комплексу;
— низький рівень розвитку інноваційних процесів на
підприємствах агропромислового комплексу;
— дефіцит кваліфікованих кадрів;
— низький рівень платоспроможності більшості населення країни за сучасних умов;
— порушення науково обгрунтованих підходів до ведення аграрного виробництва загалом;
— забруднення і нераціональне використання земельних, водних та біоресурсів тощо.
Загальними ж причинами, що впливають на зниження якості агропромислової продукції на вітчизняних
підприємствах, є: погана якість сировини, неправильне
поводження з сировиною, зміни у формулі продукції,
зміни у процесі виробництва продукції, перехресне забруднення, невідповідний рівень прибирання і чищення, невідповідне обслуговування, додавання неправиль-
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них компонентів чи недотримання пропорцій засобів захисту рослин тощо. При цьому важливо відзначити, що
відхилення від норм відбуваються на всіх етапах виробничо-збутового ланцюга досліджуваних підприємств.
Виходячи з зазначених проблем, виявлених на
підприємствах вітчизняного агропромислового комплексу, необхідною є розробка удосконаленої системи
управління якістю продукції, яка б відповідала сучасним вимогам виробництва та споживання продукції, що
виробляється підприємствами, а також була адаптивною
до сучасних європейських вимог ринку, адже саме орієнтація на європейські ринки збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції закладена у стратегію розвитку агропромислового комплексу України на найближчу перспективу.
Удосконалена система управління якістю продукції
агропромислових підприємств відповідно до сучасних
вимог представлена на рисунку 1.
Запропонована система управління якістю продукції являє собою соціально-еколого-економічну систему, яка поєднує в собі злагоджену взаємодію різних
видів підсистем управління якістю (продукції, технологій, людського капіталу, землі), в основі якої лежать
вимоги міжнародних стандартів ISO 9000:2015 щодо
продукції, та додаткові міжнародні вимоги, що стосуються соціальних та екологічних аспектів. Дія системи
гармонізована з принципами управління якістю продукції згідно системи НАССР та підкріплена фінансовим, нормативним, технологічним і та інформаційним
забезпеченням. Керування системою здійснюється комплексно відділом управління якості підприємства та
його керівництвом. Розглянемо більш детально кожен
з елементів запропонованої системи управління якістю.
Усі підсистеми, що охоплюють ту чи іншу сферу
управління якістю продукції, покликані вирішувати
певні задачі щодо формування якості відповідно до своєї
сфери впливу. Пропонуємо виділяти такі підсистеми управління якістю на агропромислових підприємствах.
Комплекс підсистем управління безпосередньо якістю продукції включає: підсистему планування якості
продукції, підсистему контролю якості продукції, підсистему аналізу якості продукції.
Комплекс підсистем управління якістю використання трудових ресурсів підприємства включає: підсистему управління якістю праці, підсистему мотивації якості
праці, підсистему оцінки якості праці.
Комплекс підсистем управління якістю виробничотехнологічного процесу та його відповідності екологічним вимогам у агропромисловому виробництві представлений такими підсистемами: підсистема технологічного контролю виробництва, підсистема відповідності
виробництва екологічним нормам, підсистема контролю якості упаковки та зберігання, підсистема контролю якості землі.
Зазначені підсистеми управління якістю мають низку переваг, оскільки спрямовані лише на безпосередньо
виділену для них сферу дії, тісно взаємопов'язані між
собою та з іншими елементами загальної системи управління якістю продукції і контролюються безпосередньо
відділом управління якістю та керівництвом підприємства.
В основі запропонованої системи лежать вимоги
міжнародних стандартів ISO 9000:2015.ISO 9000 — це
серія міжнародних стандартів, що містять основні принципи менеджменту якості, вимоги до системи менеджменту якості підприємств, а також керівництво по досягненню стійкого результату. ISO 9000 не є стандартом якості власне продукту і безпосередньо не гарантує високу якість продукції. Відповідність вимогам ISO
9001 свідчить про певний рівень надійності постачальника і добротність його компанії. З точки зору сучасних підприємств, відповідність вимогам ISO 9001 — це
той мінімальний рівень, який дає можливість входження в ринок. Сам сертифікат відповідності ISO 9001 є
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Джерело: побудовано автором за результатами власних досліджень.

Рис. 1. Система управління якістю продукції агропромислових підприємств відповідно до сучасних вимог
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зовнішнім незалежним підтвердженням досягнення вимог стандарту [5].
Важливим елементом ефективності дії запропонованої системи управління якістю на агропромислових
підприємствах є також її гармонізація з такими міжнародними системами та стандартами: Системою екологічного управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001,
Системою управління безпекою та гігієною праці
(OHSAS), Стандартом для оцінки соціальних аспектів
систем менеджменту SA 8000, Стандартом, що регулює
питання щодо інвестицій в людський капітал (BS IIP).
ДСТУ ISO 14001 (Системи екологічного управління) — це міжнародний стандарт, який було впроваджено до національної системи стандартизації шляхом тотожного перекладу у грудні 2015 року (ДСТУ ISO
14001:2015). Вимоги та настанови щодо застосовування
ISO 14001:2015 почали діяти в Україні із 01.07.2016 року.
При цьому встановлений перехідний період до
15.09.2018 року, коли одночасно продовжує також діяти попередня редакція національного стандарту. Мета
цього стандарту — надати організаціям загальну схему
діяльності для захисту довкілля та реагування на зміни
стану довкілля в рівноважному поєднанні із соціальноекономічними потребами. Стандарт установлює вимоги, виконання яких дає змогу організації досягти запланованих результатів. Стандарт ISO 14001 може використовуватися будь-якою організацією, незалежно
від її розміру, типу та особливостей. В основі системи
екологічного управління лежить концепція "Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій" ("Plan-Do-Check-Act" (PDCA).
Модель PDCA відображає ітеративний процес, який мають використовувати організації, щоб досягти постійного покращення. Концепцію можна застосувати як для
системи екологічного управління, так і для кожного з її
окремих елементів [9, с. 37].
OHSAS 18000 — це серія стандартів, що містять вимоги та управлінські вказівки щодо розробки та впровадження систем менеджменту промислової безпеки та
охорони праці, застосування яких забезпечує можливість підприємства управляти ризиками в системі менеджменту та підвищувати ефективність її функціонування. Вимоги стандартів відносяться безпосередньо до
безпеки праці, а не до безпеки продукції чи послуг
підприємства. Призначення стандарту: мінімізація ризиків виникнення нещасних випадків, аварій і аварійних
ситуацій; скорочення витрат на підтримку безпеки умов
праці, виплат компенсацій та допомог, сплати штрафів;
скорочення витрат на виконання приписів наглядових
органів в області охорони праці тощо [10].
SA 8000 (SocialAccountability 8000) — це стандарт
для оцінки соціальних аспектів систем менеджменту, в
основу якого покладено кілька конвенцій Міжнародної
організації праці, Конвенція Організації Об'єднаних
Націй з прав дитини та Всесвітня декларація прав людини. Ціллю стандарту SA 8000 є поліпшення умов праці
і життєвого рівня працівників. Він може застосовуватися як в країнах, що розвиваються, так і в індустріально розвинених країнах, як для малих, так і для великих
підприємств, а також для громадських організацій. Такий стандарт визначає вимоги щодо соціального захисту, та встановлює критерії для оцінки таких аспектів:
дитяча праця, примусова праця, здоров'я і техніка безпеки, свобода професійних об'єднань і право на переговори між керівником і профспілками про укладення
колективного договору, дискримінація, дисциплінарні
стягнення, робочий час, компенсація, системи управління [14].
Стандарт InvestorsinPeople доповнює і розвиває загальноприйняті міжнародні системи якості (ISO 9000 та
інші) в області створення ефективної системи управління організаційною структурою підприємства. Стандарт якості націлений на покращення бізнесу в цілому
через побудову грамотної стратегії менеджменту, яка
передбачає залучення співробітників у процес прийнят-
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тя рішень, правильну постановку цілей і завдань, значну соціальну спрямованість. Стандарт передбачає розвиток бізнес-стратегії компанії через нову політику і
нову філософію управління людьми. Дуже важливий результат впровадження в компанії філософії причетності
працівників загальним цілям полягає в тому, що люди
перестають боятися змін, починають виступати їх ініціаторами, прагнуть до подальшого розвитку і процвітання бізнесу. Як і у будь-якої системи, у стандарту InvestorsinPeople є свої правила. У ньому закладені принципи та індикатори, за якими визначається відповідність
або невідповідність бізнес-процесів
компанії висунутим
1
вимогам. Стандарт InvestorsinPeople унікальний тому,
що він сфокусований на людях. Його основна ідея —
розвиток людей, що працюють у будь-якому напрямі
бізнесу (і у маленькій фірмі, і на великому підприємстві)
з метою досягнення конкретного позитивного результату. Стандарт регламентує і впорядковує процес управління персоналом, робить його прозорим і зрозумілим для людини. Він враховує всі питання, пов'язані з
найманими працівниками: система мотивації, навчання,
оцінка, оплати праці тощо [11].
При побудові системи управління якістю продукції
агропромислових підприємств вважаємо доцільним використання принципів превентивної системи управління і контролю для процесів, які охоплюють: вхідні матеріали, обробку, упаковку, зберігання, розподіл іреалізацію. Такими є принципи системи НАССР
(HazardAnalysisandCriticalControlPoint— аналіз ризиків
і критичні контрольні точки), що є системою забезпечення безпеки харчових продуктів, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та управління небезпечними чинниками, що суттєво впливають на безпеку
продукції.
Базовими першоджерелами та засадами, на яких
формуються принципи системи НАССР у всьому світі,
є керівні документи Комісії ООН"Кодекс Аліментаріус"
(Joint FAO / WHO CodexAlimentariusCommission—
Об'єднана комісія Організації продуктів харчування і
сільського господарства і Світової організації охорони
здоров'я). Рекомендації Кодексу Аліментаріус, що стосуються більшості елементів, які впливають на безпеку
продукції, були визнані орієнтиром для міжнародних
вимог щодо безпеки продукції, і відправною точкою для
вимог на національному рівні. Тому принципи побудови системи НАССР прийняті в 120 країнах світу або
відображені в гармонізованих національних стандартах.
Система НАССР є ефективним знаряддям управління,
яке використовується для захисту підприємства (торгової марки) при просуванні на ринкухарчових продуктів і захисту виробничих процесів від біологічних
(мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків
забруднення і будується на принципах:
1) визначення небезпечних факторів та аналізу небезпек. Ідентифікація небезпечних факторів і оцінка ризиків,
які пов'язані з виробництвом продуктів харчування, починаючи з отримання сировини до кінцевого споживання, включаючи всі стадії життєвого циклу продукції (обробку, переробку, зберігання та реалізацію) з метою виявлення умов виникнення потенційного ризику (ризиків)
і встановлення необхідних заходів для їх контролю;
2) визначення критичних контрольних точок. Ідентифікація етапів, операцій і процедур виробництва харчових продуктів, що охоплюють поставку сировини,
підбір інгредієнтів, переробку, зберігання, транспортування, складування і реалізацію, які можуть контролюватися організацією для усунення небезпечного фактора і зниження ризику до прийнятного рівня;
3) визначення критичних меж — встановлення в документах і дотримання граничних значень параметрів
для підтвердження того, що критична контрольна точка знаходиться під контролем;
4) створення системи моніторингу для критичних
контрольних точок. Розробка системи моніторингу, що
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дозволяє забезпечити контроль критичних контрольних
точок на основі планованих заходів або спостережень;
5) визначення заходів для усунення невідповідностей, які необхідно вживати, якщо результати моніторингу свідчать про порушення критичних меж або відсутності контролю в критичних контрольних точках. Розробка коригувальних дій і застосування їх в разі негативних результатів моніторингу;
6) встановлення процедур верифікації системи
НАССР для підтвердження її функціонування. Розробка процедур перевірки, які повинні регулярно проводитися для забезпечення результативного функціонування системи НАССР;
7) фіксування результатів функціонування системи
НАССР. Документування всіх процедур системи, форм
і способів реєстрації даних, що відносяться до системи
НАССР [1, с. 150].
Принципи системи НАССР є невід'ємною частиною міжнародного стандарту ISO 22000: 2005 "Food
safety management systems — Requirements for any
organization in the food chain " (Системи управління
безпекою харчових продуктів — вимоги до будь-яких
організацій харчового ланцюга), який став найбільш
визнаним у світі нормативним документом, що встановлює вимоги до систем менеджменту безпеки харчової продукції.
Вимога щодо застосування системи НАССР при виробництві харчових продуктів підтримується українським законодавством. Ще у 2002 році, в існуючої на той
момент редакції Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", вперше було встановлено вимогу щодо поетапного переходу виробників харчових продуктів до застосування превентивної системи внутрішнього контролю на основі
принципів НАССР. Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 01.10.2012 року
№ 590 були розроблені і затверджені "Вимоги по розробці, впровадженню і застосуванню постійно діючих
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпекою харчових продуктів (НАССР)" (документ
вступив в силу 02.05.2013 року). Законом № 4179а "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України про
продукти харчування", який вступив в силу з 20 вересня
2016 року визначено, що підприємства з високим ступенем ризику зобов'язані впровадити систему НАССР до
2017 року, а з середнім і малим — до 2018—2019 рр. Закон передбачає гармонізацію законодавства Україна до
законодавства ЄС в сфері безпеки і якості продуктів
харчування. Сьогодні в Україні діє національний стандарт ДСТУ 4161-2003 системи управління безпекою продуктів харчування і стандарт ДСТУ ISO 22000: 2007
(ідентичний ISO 22000: 2005), які реалізують вимоги
Директиви ЄС 93/43 і Codex Alimentarius Food Hygiene
Basic Texts [6].
Важливу роль у запропонованій системі відіграє
фінансове, нормативне, технологічне та інформаційне
забезпечення управління якістю продукції.
Ефект від впровадження запропонованої системи
управління якістю продукції агропромислових підприємств у нашому випадку визначається двома складовими: показником економічної ефективності запровадження системи управління якістю виробником та сукупним приростом показників інвестиційної привабливості
агропромислового підприємства.
Показник економічної ефективності запровадження системи управління якістю виробником агропромислової продукції (Ев) можемо визначити із такого виразу:

Кр — нормативний коефіцієнт реновації, од/рік;
Ен — норматив приведення різночасових затрат,
який чисельно дорівнює нормативу ефективності капіталовкладень, од/рік;
Зпот — поточні затрати у виробника на виконання
річного обсягу робіт з запровадження системи управління якістю, грн/рік.
Як результат, кінцевою ціллю впровадження системи управління якістю на агропромислових підприємствах має стати підвищення їх інвестиційної привабливості, що задовольняється шляхом виконання системи
нерівностей:

Евр - Зодн (Кр + Ен) –Зпот→max,
∆xр + ∆хп + ∆хі→max,

(2),

де:р— приріст показників ринкової позиції агроде ∆x
промислового підприємства за рахунок запровадження системи управління якістю;
∆xп — приріст показників прибутковості агропромислового підприємства за рахунок запровадження системи управління якістю;
∆xі — приріст показників інноваційного потенціалу
агропромислового підприємства за рахунок запровадження системи управління якістю.
Як видно з формули (2), одержати позитивне значення показника Ев і наступне його підвищення можливо або за рахунок більшого (порівняно із затратами)
зростання ефекту від підвищення якості річного випуску продукції у виробника, або за рахунок зниження затрат при незмінному або зростаючому значенні ефекту. Зниження затрат за рахунок запровадження системи управління якістю виробником агропромислової
продукції створює ефект першого порядку, а величина
Евр — ефект другого порядку. Звичайно, більш перспективним для подальшого розвитку є отримання ефектів
другого порядку, оскільки перспективою подальшого
розвитку українських агровиробничих підприємств є
масовий вихід на європейські ринки, де якість продукції
суворо контролюється безліччю вимог і процедур, що
діють для усіх учасників ринку.
ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонована комплексна система
управління якістю продукції агропромислових
підприємств на сьогодні може стати інструментом забезпеченнявисокої якості вітчизняної сільськогосподарської продукції за рахунок максимально ефективноїреалізації трудового потенціалу підприємств, якісних технологічних змін, врахування соціально-екологічної складової виробництва продукції та спрямованості на досягнення цілей в області відповідності якості
продукції європейським вимогам, що забезпечить зростання конкурентоспроможності вітчизняних агропромислових підприємств та підвищення рівня їх інвестиційної привабливості.
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IRRIGATION AS THE FACTOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL CROPS
PRODUCTION IN UKRAINE

Проаналізовано нинішній стан зрошуваних земель України. Здійснено порівняння в динаміці можливого та фактично зрошувальних земель протягом останніх 27-ми років. Виявлено, що зрошувані землі
України знаходяться в критичному стані, що демонструє їх зменшення майже в п'ять раз. Здійснено оцінку загального стану зрошуваних земель України на основних сільськогосподарських культурах, розглянуто зміну посівних площ під зрошення в динаміці за 7 років. Досліджено показник урожайності за всіма
культурами на зрошених землях: має значно вищий її рівень у порівнянні із урожайністю на богарних.
Таке значне зростання урожайності на политих землях пояснюється активним використанням відносно
нового для України типу краплинного зрошення та фертигаційного способу поливу. Внесено пропозиції
щодо збільшення площ під зрошення сільськогосподарських культур, що значно підвищить ефективність
не лише підприємства а й аграрної галузі в цілому.
The contemporary condition of irrigated land has been analyzed. A comparison has been made in the dynamics
of the possible and actually irrigated land during the last 27 years. It has been stated that the irrigated land of
Ukraine is in critical condition, which shows their reduction by almost five times. Such a reduction is accompanied
by a number of factors, such as: completely lost irrigation systems, violation of the integrity of irrigation systems,
the lack of sprinkler technology, the unsatisfactory state of working equipment.
The estimation of the general condition of irrigated lands of Ukraine in the main crops is carried out. Also,
the change of irrigated areas in the dynamics for 7 years is considered. There is a clear tendency to increase the
area for irrigation during the investigated period, accordingly, in 2017 — 327 thousand hectares, which is 18%
more than in 2010. It was established that the private companies received about UAH 4.9bn of additional revenues
in the presence of an area of irrigated land under main crops in the amount of 326.8 ths. Hectares.
The largest irrigation stations in Ukraine and their potential irrigation areas are described. Quantitative and
qualitative indicators of irrigation of Ukrainian agrarian enterprises on the main agricultural crops: cereals and
legumes, soybeans, sunflower and open-field vegetables are considered.
The crop productivity rate of major crop species on irrigated and dryland. Accordingly, the yield in 2017
using irrigation technology reaches an increase in all categories of crops, in particular, in the cultivation of
cereals and legumes +13.6 c / ha, sugar beet +74.4 c / ha, sunflower + 4.9 c / ha , soybeans +10.3 c / ha, potato
+83.1 c / ha. Significant difference is observed in open-field vegetables — yields increase by almost 2.3 times
(+318.1 centners / ha). Such a significant increase in yields on landfills is due to the active use of a relatively new
type of drip irrigation and fertigation method for irrigation.
Along with positive changes, when using irrigation systems, obstacles to their development are identified,
which are accompanied by a decrease in irrigation areas. Proposals have been made on increasing the area under
irrigation of agricultural crops, which will significantly increase the efficiency of not only enterprises, but also
the agrarian sector as a whole.
Ключові слова: зрошення; системи зрошення; сільськогосподарські культури; урожайність; ефективність.
Key words: irrigation, irrigation systems, crop species, crop productivity, efficiency.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високий потенціал українських грунтів у поєднанні
із сучасними технологіями обробітку грунту можуть
дати високий врожай. Проте ані сучасні технології в

92

рослинництві (новітні гібриди, сорти, техніка), ані високий потенціал земельних ресурсів не зможе забезпечити ефективний результат за відсутності одного з головних чинників — води. Таким чином, дослідження
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Таблиця 1. Структура зрошувальних площ на основних сільськогосподарських культурах України, 2010—2017 рр.

Культура
Зернові та зернобобові тис. га
Соя тис. га
Соняшник тис. га
Овочі відкритого грунту тис. га
Картопля тис. га
Буряк цукровий тис. га
Разом зрошувальних земель тис. га

2010

2013

2014

2015

2016

2017

125
99
25
23
6,3
0,3
278

119
90
33
18
5,0
2,6
267

98
109
39
21
3,9
0,1
272

109
108
48
19
3,8
1,5
290

102
116
45
20
4,5
4,6
292

121
134
45
19
4,2
4,2
327

Різниця між
2017 та
2010 рр., %
-4
36
82
-18
-33
1300
18

Джерело: Статистичний щорічник "Рослинництво України" за 2017 рік, власні розрахунки.

ефективності зрошення в агарних підприємствах, як зменшенню кількості зрошувальних земель з 2,65 млн
одного з шляхів їх стабільного розвитку, є першочер- до 0,5 млн [4].
Для оцінки загального стану зрошуваних земель Укговим питанням.
раїни на основних сільськогосподарських культурах,
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ розглянуто зміну посівних площ під зрошення в динаміці
за 7 років (табл. 1). Дані таблиці демонструють чітку тенРОКІВ
Аналізом та пошуком шляхів підвищення ефектив- денцію до зростання посівних площ під зрошення проності використання зрошення займаються ряд вчених. тягом досліджуваного періоду. Загалом у 2017 році плоЗокрема в овочівництві відкритого грунту це М. Рома- ща политих земель склала 327 тис. га, що на 18% більше
щенко [9; 7], А. Шатковська, Ю. Черевичний, А. Журав- від 2010 року. Такого показника досягнуто завдяки рельов [8]. Вплив крапельного зрошення на урожайність і конструкції державних зрошувальних систем (+16 тис.
якість продукції досліджували Р.А. Вожегова, С.В. Ко- га), про що повідомила під час звіту результатів діяльковіхін, П.В. Писаренко, І.М. Біляєва [2] та ін. Деякі ності Державного агентства водних ресурсів України у
аспекти зрошення та його вплив на ефективність виро- 2017 році голова відомства Ірина Овчаренко [3].
Така зміна площ свідчить про зростання потреби в
щування сільськогосподарських культур побіжно згадувалися в ході дослідженя сільськогосподарської га- зрошувальних землях аграрними підприємствами Україлузі та малих підприємст України [11—14]. Однак про- ни. Значне збільшення спостерігаємо на соняшнику
блема у необхідності підвищення ефективності зрошу- (+82%) та сої (+36%), а от по цукровому буряку — взавання залишається ще мало досліджуваною. Важливість галі приріст склав від 0,3 до 4,2 тис. га, що в 7 разів вище
таких досліджень особливо зростає в сучасних умовах від 2010 року. І це не дивно, оскільки дані культури є
найбільш рентабельними і сільськогосподарські виробглобального потепління.
ники обирають їх для отримання вищих результатів
своєї діяльності.
МЕТА СТАТТІ
Щодо овочів відкритого грунту — то ситуація залиМетою статті є дослідження впливу зрошення на
ефективність вирощування сільськогосподарських шилася майже в тих межах, що демонструє стабільний
полив на окремо окреслених територіях. Варто також
культур в Україні.
відзначити, що для даних культур поливні площі використовуються найбільше (61% всіх посівних площ), тому
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота грунтується на діалектичних методах пізнан- це найбільше масове використання поливу в агарних
ня систем зрошення, на основі якого виявлено наукові підприємствах України.
Основну масу поливу формують найбільші державні
підходи щодо сутності фінансового потенціалу аграрних підприємств, монографічний метод (аналіз еволюції зрошувальні станції, що наявні майже в кожній другій
розвитку систем зрошення в Україні та світі), емпірич- області України [5], які потенційно можуть зрошувати
ний метод (щодо загальної оцінки сучасного стану зро- значно більше землі, ніж вони фактично поливають. Нашуваних земель), порівняльного аналізу (при зіставленні приклад, із максимально можливих 200 тис. га, Дунайефективності вирощуванні провідних сільськогоспо- Дністровська зрошувальна станція може обслуговувадарських культур на зрошуваних і на богарних землях), ти в 3,5 рази більше землі, ніж вона обробляла у 1990 роабстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та фор- ці. Водночас Каховська зрошувальна система, що обслуговує Херсонську і Запорізьку області із 750 тис. га можмулювання висновків).
ливих, у 1990 році поливала майже в тричі менше, лише
262 тис. га. Тобто, перспективи у наявних зрошуваних
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
станціях є. Можливо причина недовикористання потужДОСЛІДЖЕННЯ
Статистичні дані характеризують зменшення зрошу- ностей криється у фінансовому питанні господарств, що
ваних земель в Україні за останні 27 років майже в п'ять не можуть дозволити собі використання такого ресурраз. Таке скорочення супроводжується рядом факторів, су, або ж у не вигідному територіальному розташуванні
а саме: повністю втрачено зрошувальні системи, пору- ділянок вирощування культур.
Детальний аналіз кількісних та якісних показників
шено цілісність зрошувальних систем, відсутність необхідної дощувальної техніки, незадовільний стан робо- зрошення земель на аграрних підприємствах за основними сільськогосподарськими культурами (зернові та
чої техніки.
Критичний стан використання наявного потенці- зернобобові, буряк цукровий, соняшник, соя, картопля
алу зрошення сформувався внаслідок таких причин: та овочі відкритого грунту) показав, що їх частка скланедосконале реформування економічних відносин, дає 1,4% у загальній площі посіву. На сьогодні цей повідсутність земельної реформи, неправильна прива- казник є дуже низьким і має складати близько 7%, як у
тизація матеріально-технічних ресурсів в кінці 90-х та розвинутих країнах світу (США 7,6%). Високий показпочатку 2000-х років, відсутність ефективних ме- ник частки зрошувальних земель у структурі посівних
ханізмів державної підтримки, невідповідність існу- площ, вказує на стабільність аграрного виробництва.
ючої законодавчої бази системи організації та уп- Доказом цього слугує показник частки зрошувальних
равління водокористуванням зрошувального потен- культур у загальному валовому зборі основних сільськоціалу. Все це і знівелювало вплив зрошення на обсяги господарських культур. Порівняння показників частки
виробництва сільськогосподарської продукції, і сприяло у площах з яких зібрали врожай (1,4%) та частки у ва-
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ловому зборі (2,8%) вказує на важливість зрошення як
основи стабільного та ефективного господарювання,
адже за рахунок більшої та стабільної врожайності
ефективність (урожайність) на политих землях зросла
на 1,4% [6].
Ефективне ведення господарської діяльності аграрного підприємства відображають його показники, зокрема — урожайність. Офіційна інформація державного
комітету статистики демонструє значно вищий її рівень
за всіма культурами у порівнянні із урожайністю на богарних землях. Досягнуті фактичні результати урожайності у 2017 році за традиційної та зрошувальної системи характеризують, що за зрошувальної технології досягнуто приріст урожайності за всіма категоріями культур, зокрема при вирощуванні зернових та зернобобових +13,6 ц/га, цукрового буряку +74,4 ц/га, соняшнику +4,9 ц/га, сої +10,3 ц/га, картоплі +83,1 ц/га. Суттєва різниця помітна на овочах відкритого грунту — урожайність зростає майже в 2,3 рази (+318,1 ц/га) [6].
Зростання урожаю на площах зрошення є важливим чинником, адже переважна більшість овочів відкритого грунту знаходиться на півдні України в посушливих умова, а це в свою чергу збільшує ризики втрати
урожаю в цілому.
Оцінюючи показники по зернових культурах та соняшнику на основі офіційної статистики [6], відзначаємо, що вказані культури є основними для всього аграрного виробництва країни та сільськогосподарських
підприємств в цілому. Відносно не високі показники частки политих земель у загальних площах з яких зібраний врожай, та у валовому зборі, а також значно вища
урожайність на зрошувальних землях свідчать про можливий потенціал який дає збільшення зрошувальних земель саме за цими культурами. Особливо гострою ця
проблема є на півдні країни, де за рахунок зрошувальних земель можна отримати додатковий валовий прибуток, зменшити ризики не отримання врожаю від погодних умов, а також мати можливість збільшити експортний потенціал аграрного сектору в цілому.
Таким чином, збільшуючи кількість зрошувальних
земель в аграрних підприємствах, можна досягти значно вищих показників урожайності, відповідно
збільшиться валовий збір, валовий експортний потенціал, валова валютна виручка і, як наслідок, аграрії матимуть більші можливості пропозиції своєї продукції на
ринку збуту. Зокрема аналіз економічної ефективності
від вирощування основних сільськогосподарських культур на поливних землях свідчить, що з площею зрошуваних земель під основними культурами в 326,8 тис. га
аграрні підприємства отримали близько 4,9 млрд грн
додаткової виручки порівняно із богарними землями [6].
Зокрема згідно з інформацією від державного комітету статистики має високий показник додаткової виручки така культура як соя. Зрошення сої у 2017 році
дало можливість отримати підприємствам в півтора рази
більший врожай ніж середній показник по країні [6].
Тому використання зрошення на сої є одним з шляхів
розкриття максимального потенціалу культури. Це забезпечить стабільний врожай, максимальний прибуток
у роки несприятливих погодних умов, а також збільшить
експортний потенціал культури в цілому для підприємств та країни.
Аналізуючи показники ефективності сільськогосподарських культур за певний період, варто враховувати
один із основних факторів — погодні умови. Відповідно, у 2017 році погодні умови були несприятливі для всіх
зернових, зернобобових та олійних культур [10]. Відсутність достатньої кількості опадів та аномально високі температури на півдні та в центрі країни спричинили значне скорочення урожайності. При цьому, підприємства, які мали зрошувальні землі, отримали подвійну
вигоду, спочатку, коли отримали значно більший врожай зі зрошувальних земель, а потім змогли продати
значно дорожче свій врожай на фоні дефіциту товару.
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Розглянувши загальне порівняння показників виробництва та ефективності на зрошувальних та богарних землях за основними сільськогосподарськими культурами, перейдемо до детальнішого повіряння за кожною культурою окремо і в динаміці, що дасть нам оцінити стан зрошених, теперішній та спрогнозувати його
перспективу. Зокрема сферою нашого дослідження взято рослинництво і зокрема зерновиробництво, соя, соняшник та овочі відкритого грунту. Спочатку розглянемо галузь зерновиробництва, що є основною для
більшості аграрних підприємств України.
Офіційна статистика підтверджує наші попередні
твердження щодо позитивного впливу зрошення на урожайність зернових культур. Відтак показник урожайності у 2017 році зріс на 17,6 ц/га у порівнянні із 2010 роком, в той час, коли площі під полив — навпаки зменшилися (на 4,6 тис. га), що свідчить про якісні зміни технології виробництва, використання якіснішого та новітнього іригаційного обладнання, що дає можливість розкрити максимальний потенціал культури [6]. Тобто можемо сказати таке: зросла якість виробництва, що підвищило урожайність культур в цілому, і суттєво зросла
площа поливу.
Розглядаючи та аналізуючи стан земель під зрошенням однієї із основних бобових культур — сої, можемо
сказати, що ця культура є високорентабельною. Більше
того, соя сприяє підвищенню родючості грунтів. Стрімке
збільшення посівних площ і валових зборів такої бобової культури свідчить про її надзвичайно важливу роль
в аграрному комплексі. Соя — це стратегічна культура
у розв'язанні продовольчої проблеми в Україні [1], вирощування якої забезпечує стабілізацію землеробства,
підвищує урожайність інших культур, оскільки соя збагачує грунт запасами азоту (киснем). Соя продукує найдешевший рослинний білок та є джерелом жирів, що
важливо для продовольчого забезпечення та кормової
бази в тваринництві.
Варто зазначити й про поступове збільшення площ
посіву сої як на зрошених так і на богарних землях. Однак, темп зміни такого збільшення є не однаковим. Наприклад, у 2017 році порівняно із попереднім, посівні
площі сої на зрошених землях збільшилися на 13,8%, в
той час, коли посівні площі на богарних землях зменшилися на 9%. Загалом, за досліджувані роки площі під
посів на зрошувальних землях зросли на 36 тис. га, в той
час коли на богарних на 769 тис. га. А от показник валового збору демонструє, що не зважаючи на збільшення
площі посіву під сою, показник валового збору за вказаний період часу має незначну тенденцію до підвищення, що пояснюється не характерними посухами та перепади температури у 2017 році. В цілому по Україні
урожайність сої складає від 16 ц до 23 ц/га в залежності
від сприятливості погодних умов, а на поливних землях
цей показник є стабільнішим — 29—36 ц/га відповідно
[6]. Враховуючи високу рентабельність культури та
значну різницю врожайності, вирощування сої на зрошувальних землях буде не лише вигідним з економічної
точки зору, але також, як було вже зазначено, збагатить землю азотом для наступних культур.
Далі проаналізуємо стан зрошення земель під посівами соняшнику, що має високу рентабельність вже
протягом багатьох років. Згідно з офіційними даними
можемо сказати, що за період з 2010 по 2017 роки загальна площа поливу соняшника зросла майже в двічі,
що говорить про те, що агарним підприємствам вигідно вирощувати соняшник на зрошувальних землях [6].
Головними причинами збільшення зрошувальних земель під соняшником для сільськогосподарських
підприємств є зменшення ризиків втрати врожаю, а
також збільшення урожайності. Соняшник є культурою зі стабільним попитом, тому використовуючи
зрошення господарства досягатимуть максимальної
урожайності, а також зможуть збільшити обсяги продукції для продажу.
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Таблиця 2. Динаміка показників урожайності овочів відкритого грунту
на богарних та зрошувальних землях, 2010—2017 рр.
Показник

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Площа посіву, тис. га
з них поливні землі
Частка поливних земель, %
Валове виробництво:
- на богарних землях, тис. т
- на политих землях тис. т
Урожайність:
- загальна, ц/га
- на политих землях, ц/га
- на богарних землях, ц/га

46,6
22,6
48%
399

35,9
18,1
50%
383

38,7
21,1
55%
403

35,3
19
54%
363

34,3
19,8
58%
322

30,6
18,6
61%
286

Різниця між
2017 та
2010 рр.
-16
-4
12%
-113

566

735

937

918

1000

1057

491

207
250,9
166

311
405,2
215

346,4
444,3
229

363,4
483,9
223

382,7
508,0
222

435,3
565,4
238

228,3
314,5
72,25

Джерело: побудовано автором з використанням [6].

Варто відзначити відносно не значну різницю в урожайності на богарі і зрошенні, однак зрошення забезпечує додаткові 6120 грн на одному га, а на умовних 100 га
це 612 тис. грн гарантованої додаткової виручки. Водночас урожайність за 7 років у порівнянні з 2010 роком
зросла на поливних землях на 7,4 ц/га [6]. Стабільний
та більший урожай є вагомим аргументом для аграрних
підприємств збільшувати кількість поливних площ під
соняшник.
Як зазначалося вище, ринок овочівництва є одним з
найперспективніших для впровадження зрошення, адже
щорічне світове зростання споживання овочів дає можливість для збільшення виробництва і експорту продукції.
Аналізуючи дані таблиці 2 та рисунку 1, узагальнюємо наступне: частка посівних площ під зрошенням у загальній площі посіву овочів за досліджувані 7 років має
тенденцією до збільшення, однак не з високими темпами (+12%); спостерігається чітка тенденцію до зростання показника урожайності, що майже в двічі перевищує
показник 2010 року і становить 565 ц/га. Таке значне
зростання урожайності на политих землях пояснюється активним використанням відносно нового для України типу краплинного зрошення та фертигаційного способу поливу.
ВИСНОВКИ
На сьогодні зрошення земель є практично безальтернативним елементом у сучасних умовах вирощування сільськогосподарських культур, особливо в посушливих регіонах варто використовувати зрошення полів
під культурами, що однозначно підвищить їх урожайність.
Таким чином, подальше збільшення площі зрошуваних сільськогосподарських земель, може стати важливим чинником підвищення ефективності вирощування

сільськогосподарських культур, що дасть змогу підвищити стійкість агровиробництва до змін клімату, а відтак
і загальну продуктивність сільськогосподарської галузі
України в цілому.
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Рис. 1. Динаміка показників урожайності овочів відкритого грунту на богарних та зрошувальних землях,
2010—2017 рр.
Джерело: побудовано автором з використанням [6].
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HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISE OF THE REGION HOW TO OBJECT PUBLIC
ADMINISTRATION

У статті визначаються специфічні особливості житлово-комунального господарства на регіональному рівні, структурні особливості галузі, питання фінансування господарства та питання субсидій на житлово-комунальні послуги. Запропонована модель як одна із складових економічної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством залежності субсидій, нарахованих населенню для сплати за житлово-комунальні послуги від
інших факторів (обсягу нарахованих сум за житлово-комунальні послуги, періоду). Побудовані та проаналізовані однофакторна та двофакторні моделі залежності субсидій на житлово-комунальні послуги
від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні послуги.
Дослідження механізмів публічного регіонального управління в житлово-комунальному господарстві
ще не отримало системного характеру. Потребують осмислення теоретичні і практичні аспекти публічного регіонального управління житлово-комунального господарства в контексті проведення економічних та соціально-політичних реформ у країні. Постає питання необхідності пошуку нових механізмів
управління в житлово-комунальному господарстві країни, методів, які дозволять побудувати нову систему публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством з максимальною результативністю та ефективністю діяльності.
The article specifies specific features of housing and communal services at the regional level, structural features
of the branch, issues of financing of the economy and issues of subsidies for housing and communal services.
The proposed model, as one of the components of the economic component of the organizational and economic
mechanism of the public regional management of housing and communal services depends on the subsidies
accrued to the population for payment for housing and communal services from other factors (amount of accrued
amounts for housing and communal services, period). The one-factor and two-factor models of dependence of
subsidies on housing and communal services from the accrued population to the payment for housing and
communal services are constructed and analyzed. The study of mechanisms of public regional governance in the
housing and utilities sector has not yet received a systematic character. Need to understand the theoretical and
practical aspects of public regional management of housing and communal services in the context of economic
and socio-political reforms in the country. The question arises of the need to find new mechanisms for managing
the housing and communal services of the country, methods that will allow to build a new system of public
regional management of housing and communal services with maximum efficiency and efficiency.
To reveal specific features of housing and communal services at the regional level. It is imperative to take
into account the multiplicity of housing and communal services at the regional level in the context of realizing
the goals and objectives of its functioning. Over time, economic opportunities, social requirements, aesthetic
principles and legal norms change. It is necessary to take into account the expansion of the spectrum of tasks
related to the industry, which is the result of scientific and technological progress, political, economic and social
changes, as well as caused by environmental problems. Structurally, housing and communal services at the
regional level are considered as an organizational and transport system consisting of places of application of
labor and residence, as well as ways of moving people between these constituents.

www.economy.in.ua

97

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Functionally, housing and communal services at the regional level are considered as an engineering system
consisting of industrial, residential, cultural and household, transport and other buildings and buildings of the
main purpose; boiler houses, water intakes, sewage treatment facilities, engineering facilities: quays, parks,
squares, which improve the microclimate and create conditions for public recreation.
Territorially, housing and communal services at the regional level are considered as a spatial system consisting
of separate land plots, both favorable and unfavorable for resettlement; river, lake, sea water areas; forests and
other lands. Territorial organization includes: territorial placement of material and material elements of service
production; management of this branch of management; the optimal combination of real elements and the
population as a consumer of services within a single process. The territorial organization is not only the placement
of objects of housing and communal services, but also their connection, subject to the creation of various variants
of spatial systems in the context of optimizing their functioning.
The conclusions from the conducted research and the prospects of further research in the corresponding
direction of research are determined.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, фінансування галузі, субсидії на житлово-комунальні
послуги.
Key words: housing and communal services, financing of the industry, subsidies for housing and communal services.

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 регіонального публічного управління житлово-комунального господарства (ЖКГ). Зволікання з проведенням модернізації житлово-комунального господарства робить цю галузь вкрай неефективною і витратною.
Зміст цієї системи в її нинішньому вигляді непосильний
ні для споживачів житлово-комунальних послуг, ні для
бюджетної системи України. Сьогодні житлово-комунальне господарство зазнає великі труднощі і сильно
відстає від сучасних вимог. Однією з основних причин
цього є брак коштів, що виділяються з бюджетів усіх
рівнів, а також несвоєчасна оплата житлово-комунальних послуг населенням.
Також постає питання виконання загальнонаціональних функцій та завдань розвитку житлово-комунального господарства, питання субсидій для відшкодування населенню спожитих житлово-комунальних
послуг у галузі і заборгованість споживачів за спожиті
житлово-комунальні послуги у господарстві. Для цього та для безперебійного та беззбиткового функціонування підприємств галузі необхідне повноцінне запровадження стратегічного, середньострокового і поточного планування в галузі на державному та регіональному рівнях.

ни, методів, які дозволять побудувати нову систему публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством з максимальною результативністю
та ефективністю діяльності.
Теоретичні та прикладні аспекти щодо розробки та
реалізації державної політики у сферах публічного регіонального управління житлово-комунального господарства досить активно вивчаються українськими вченими. Зокрема проблеми розвитку та реструктуризації
комунального господарства висвітлені у працях Г. Губерної, В. Дорофієнка, Ф. Євдокімова, С. Корнейчука,
Д. Тарасенка. Принципи реформування державного
управління розвитком ЖКГ систематизовано Л. Беззубко, О. Драган, І. Осипенком. Питанням модернізації
процесу реформування ЖКГ, з використанням інформаційних підходів, присвячені роботи вчених: С. Богачова, Т. Качали, Т. Сьомкіної, М. Мельнікової. Аналіз
стану державного управління ЖКГ та пошук шляхів
удосконалення механізмів державного управління реформуванням ЖКГ здійснили В. Логвіненко, І. Лукінова, Г. Онищук, М. Пікуляк, С. Поважний, Н. Ревенко,
Т. Таукешева. Прикладні та теоретико-методологічні
аспекти подолання негативних тенденцій у житлово-комунальному господарстві досліджено в працях багатьох
вчених та практиків. Вагомий внесок у розробку цієї
проблеми зробили О.Димченко, Т. Качала, Г. Семчук.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Поряд з цим потребують осмислення теоретичні і
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ практичні аспекти функціонування житлово-комунального господарства регіону як об'єкту публічного управПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ління. Показати специфічні особливості ЖКГ на регіоВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
нальному рівні. Питання фінансування галузі та питанЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ня субсидій на житлово-комунальні послуги.
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Незважаючи на широке коло грунтовних наукових
МЕТА СТАТТІ
розробок, слід відзначити, що дослідження механізмів
Метою статті є визначення сутності житлово-комупублічного регіонального управління в житлово-комунальному господарстві ще не отримало системного ха- нального господарства на регіональному рівні, струкрактеру. Потребують осмислення теоретичні і практичні турних особливостей галузі, питання фінансування госаспекти публічного регіонального управління житлово- подарства та питання субсидій на житлово-комунальні
комунального господарства в контексті проведення еко- послуги; запропонувати модель як одну із складових
номічних та соціально-політичних реформ в країні. По- економічної складової організаційно-економічного местає питання необхідності пошуку нових механізмів уп- ханізму публічного регіонального управління житловоравління в житлово-комунальному господарстві краї- комунальним господарством.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Житлово-комунальне господарство на регіональному рівні має специфічні особливості, до яких можна
віднести:
1. Місцеві умови. Вони відіграють важливу роль у
проектуванні, будівництві і експлуатації більшості комунальних об'єктів. Враховувати специфіку місцевих
умов необхідно також при проектуванні й функціонуванні міського транспорту, прокладці мереж, будівництві житла, сміттєпереробних заводів. Потужність
підприємств планується для задоволення потреб конкретного населеного пункту, що враховують, крім територіально-планувальних особливостей міста, також чисельність населення.
2. Специфічною особливістю комунальних підприємств є також те, що більшість з них не виробляє матеріальну продукцію, а надає послуги, а деякі роблять і
те і друге разом.
3. У більшості комунальних підприємств процес виробництва збігається в часі з процесом реалізації продукції або послуг. Інакше кажучи, продукція цих
підприємств не може накопичуватися на складі, а
віддається безпосередньо споживачам. Це обумовлює
характерні риси в організації, структурі й використанні
оборотних коштів.
4. Необхідність доставки продукції (послуг) безпосередньо споживачам підвищує значення мережевого
господарства в структурі основних фондів комунальних
підприємств, потребує значних капіталовкладень, а також витрат на утримання і капітальний ремонт мереж,
споруд і трубопроводів.
5. Специфіка виробництва в комунальному господарстві обумовлює також високу фондомісткість цієї галузі. Питома вага основних фондів у загальній структурі основних і оборотних коштів підприємства складає 98%. Структура основних фондів відрізняється залежно від специфіки діяльності. Так, у більшості галузей комунального господарства (водо-, газо-, електро-,
теплопостачання і каналізації) від 50 до 70% складають
передаточні пристрої; у трамвайно-тролейбусних господарствах — транспортні засоби (близько 40 %); у
житловому господарстві і готелях — будинки і споруди
(майже 90%).
6. На відміну від більшості промислових підприємств,
діяльність яких протягом років має ритмічний характер,
робота комунальних підприємств має сезонній характер і залежить від попиту споживачів у конкретні періоди не тільки року, але й доби. Це ставить роботу цих
підприємств у безпосередню залежність від попиту споживачів, і в першу чергу — від населення. Ритм роботи
комунальних підприємств залежить від ритму міського
життя. Відповідно до потреб, складаються графіки теплових і електричних навантажень, графіки подачі води,
розклад руху транспорту. Для забезпечення потреб населення конкретної території в періоди максимального
попиту на продукцію (послуги), підприємства повинні
мати резервні потужності.
7. Комунальні підприємства не тільки виробляють
продукцію або надають послуги, а і безпосередньо реалізують їх населенню, тобто без допомоги торгових або
інших посередницьких організацій. Отже, тут тісно переплітаються елементи виробництва і роздрібної
торгівлі. При цьому оплата послуг або збігається в часі
безпосередньо з виробництвом і реалізацією, або має
авансовий чи кредитний характер, що вносить свою специфіку в організацію та кругообіг оборотних коштів.
8. Специфіка механізму надання комунально-побутових послуг виражається у поєднанні різних форм надання цих послуг (безкоштовне, пільгове, платне) і
різних джерел фінансування діяльності відповідних
структур. У рамках однієї галузі можуть бути різні за
складом джерела фінансування діяльності закладів об-
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слуговування. Очевидно, бюджетне фінансування залишиться і в умовах ринку. Практика показала, що рентабельність підприємств, які відносяться до житлово-комунального господарства, як правило, невисока — серед них велика кількість збиткових. Передбачається, що
при переході до ринкових відносин усі підприємства, які
знаходяться на визначеній території, братимуть участь
у формуванні бюджетів усіх рівнів, починаючи з місцевих і закінчуючи державним. У свою чергу, фінансування їхньої діяльності буде здійснюватися, в основному,
з місцевих бюджетів. Але це питання проблемне і єдиного рішення тут не має.
9. Характерною рисою продукції комунальних
підприємств є, як правило, її однотипність. Наприклад,
водопроводи подають споживачам питну воду, міський
транспорт надає послуги по перевезенню пасажирів і т. п.
[1—3].
В обов'язковому порядку необхідно врахувати багатоплановість житлово-комунального господарства на
регіональному рівні у контексті реалізації цілей і задач
його функціонування. З часом змінюються економічні
можливості, соціальні вимоги, естетичні принципи та
правові норми. Необхідно враховувати розширення
спектру завдань щодо галузі, що є наслідком науковотехнічного прогресу, політичних, економічних та соціальних змін, а також викликано екологічними проблемами. У структурному відношенні житлово-комунальне господарство на регіональному рівні розглядається
як організаційно-транспортна система, що складається
з місць прикладання праці та проживання, а також
шляхів пересування людей між цими складовими.
У функціональному відношенні житлово-комунальне господарство на регіональному рівні розглядається
як інженерна система, що складається з виробничих,
житлових, культурно-побутових, транспортних та інших будинків і споруд основного призначення; котелень,
водозаборів, очисних споруд, об'єктів інженерного забезпечення: набережних, парків, скверів, що поліпшують мікроклімат і створюють умови для громадського
відпочинку.
У територіальному відношенні житлово-комунальне господарство на регіональному рівні розглядається
як просторова система, що складається з окремих земельних ділянок, як сприятливих так і несприятливих
для розселення; річкових, озерних, морських акваторій;
лісових масивів та інших угідь. Територіальна організація включає: територіальне розміщення матеріальноречових елементів виробництва послуг; управління цією
галуззю господарювання; оптимальне поєднання речових елементів та населення як споживача послуг у рамках єдиного процесу. Територіальна організація — це
не тільки розміщення об'єктів житлово-комунального
господарства, аде й їх зв'язок, підпорядкований створенню різних варіантів просторових систем у контексті
оптимізації їх функціонування.
Механізм територіальної організації житлово-комунального господарства можна розглядати як систему методів та засобів, цілеспрямована взаємодія яких
між собою забезпечує успішне функціонування житлово-комунальних структур в регіональній господарській
системі з урахуванням як специфіки об'єктів цієї галузі,
так і особливостей соціально-економічного середовища їх функціонування.
На основі узагальнення теоретичних розробок з
проблем розміщення і розвитку житлово-комунального господарства [4—12] можна виділити деякі особливості цієї галузі регіонального господарського комплексу, які повинні бути повною мірою враховані в процесі
удосконалення її територіальної організації. До їх числа мають бути віднесені такі: спрямованість на задоволення першочергових потреб населення; високий рівень
складності; різноманітність форм підпорядкованості у
територіальному розрізі; багатоланковість структури;
специфічність критеріїв оцінки ефективності; висока
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залежність територіальної виробничої структури та
організації управління від розмірів господарства; стохастичний характер процесів у цій сфері господарювання.
Основною серед цих особливостей в аспекті значущості для територіальної організації є високий рівень
комплексності галузі, який характеризується різноманіттям науково-технічного і технологічного забезпечення діяльності підгалузей та їх тісним взаємозв'язком з
єдиною системою регіонального господарства. Ще одна
важлива особливість — націленість на задоволення першочергових потреб населення.
Важливо мати на увазі, що в рамках вітчизняної системи господарчих зв'язків існують три форми підпорядкованості однорідних підприємств. Зокрема, в адміністративному відношенні вони підпорядковуються виконавчим органам державної влади; у галузевому —
Мінрегіону і органам галузевого управління; тоді як у
територіальному розрізі існують різноманітні форми
підпорядкованості (в залежності від розміщення
об'єктів). Важливо підкреслити й таку обставину, як
специфічність критеріїв оцінки ефективності розміщення і функціонування житлово-комунального господарства. Так, у сфері виробництва в першу чергу використовуються економічні критерії ефективності (рентабельність, виробіток, фондовіддача), які є неприйнятними для об'єктів житлово-комунального господарства.
На перше місце тут виступають критерії якості обслуговування населення (у т.ч. комфортність, естетика), а
також екологічні фактори. Деяким підгалузям регіонального житлово-комунального господарства притаманні сезонні коливання рівня споживання послуг (теплоенергетика, вуличне освітлення), а також коливання
із меншими періодами — місячним, тижневим і добовим
(транспорт, водопровід, газове господарство). Раціональна будова житлово-комунального господарства у
регіональному аспекті — це встановлення таких територіальних пропорцій, які забезпечують найповніше задоволення потреб населення при оптимальних витратах
усіх видів ресурсів. Це досягається не тільки шляхом
вдосконалення розміщення окремих об'єктів житловокомунального господарства, але й на основі застосування ефективних методів управління [13, с. 12 ].
Крім особистих (для населення) і виробничих послуг
житлово-комунальні підприємства надають і суспільні
послуги, метою яких, як відомо, є створення сприятливих умов для проживання в місті та для роботи міських
підприємств, організацій і установ (утримання зелених
насаджень, прибирання й освітлення вулиць та доріг).
Узагальнюючою характеристикою послуг, що пропонуються підприємствами житлово-комунального господарства, є їх визначальне значення для функціонування регіональних систем життєзабезпечення. Отже, головними особливостями є: приналежність до групи життєзабезпечення; соціальна значимість; низька замінність.
У рамках житлово-комунального господарства
об'єднанні, як зауважив Чернишов Л.Н., "… два зовсім
різних за змістом напрямки діяльності:
— по-перше, виконання господарських функцій з виробництва і реалізації житлово-комунальних послуг
споживачам;
— по-друге, допомога незаможним прошаркам населення і громадянам, що користуються пільгами по оплаті житла і комунальних послуг, що дісталася від колишньої економічної системи і здійснюється нині, як
правило, через механізм заниження платежів виробнику житлово-комунальних послуг споживачам, без достатніх заходів компенсації доходів підприємств, що випадають, з місцевих (муніципальних) бюджетів" [14, с.
23].
Децентралізація господарського життя і управління в Україні висунула на перший план регіоналізацію
економіки, що припускає підхід до розгляду і вирішен-
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ня локальних економічних, соціальних, політичних та
інших проблем з точки зору споживачів того чи іншого
міського комплексу регіону.
При вироблені пропозицій з модернізації житловокомунального господарства на регіональному рівні потрібно виходити з необхідності розмежування господарських і соціальних аспектів діяльності житлово-комунального господарства. Від того, наскільки успішно
йде процес модернізації житлово-комунального господарства на регіональному рівні, багато в чому залежить
перебіг реформи у суспільстві загалом. На відміну від
галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, житлово-комунальне господарство з великими
труднощами адаптується до умов ринкової економіки.
Житлово-комунальне господарство — багатогалузевий комплекс, до якого входять 17 підгалузей, стан їх
складний по причині найменшої модернізації, як галузі
економіки. Великих фінансових втрат галузь зазнає через систему фінансування пільг, які значною мірою надаються державою за рахунок підприємств житлово-комунального господарства. Майже чверть населення
сплачує житлово-комунальні послуги за пільговими тарифами. З одного боку, держава практично припинила
фінансування галузі, а з іншого — законами встановлено понад 25 категорій громадян, які мають пільги по
оплаті житлово-комунальних послуг [15].
Основними джерелами фінансування житлово-комунального господарства є кошти державного і місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб за сплату
житлово-комунальних послуг, інвестиції і кредити, кошти, що виділяються по лінії міжнародних фінансових
організацій.
Обсяг фінансування житлово-комунального господарства та оплати комунальних послуг та енергоносіїв
наведено в таблиці 1.
Фактичні видатки державного бюджету на житлово-комунальне господарство, за 2016 рік, мають постійну
тенденцію до зменшення, порівняно з 2015 роком на
41,8% з 2012 роком — у 30 разів. стосовно видатків на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв ситуація є
зворотною, а саме спостерігається їх зростання на 16,0%
та 20,1% щодо 2015 року та 2012 року відповідно, що переважно пов'язане зі зростанням тарифів на комунальні
послуги [16].
Основна частка видатків на утримання житлово-комунального господарства і оплату комунальних послуг
та енергоносіїв здійснюється з місцевих бюджетів (табл.
2).
Як видно з наведених у таблиці 2 даних, видатки
місцевих бюджетів за функціональною ознакою на житлово-комунальне господарство в 2016 році. порівняно з
2015 роком зросли на 11,8%, але в загальній структурі
видатків становили всього 5%. Досліджуючи видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення в розрізі
допомоги у вирішенні житлового питання, треба зазначити збільшення їх розміру в 2016 року на виплату
пільг і житлових субсидій до 40,3 млрд грн порівняно з
14,1 млрд грн у 2015 році [17].
Головним джерелом доходів комунальних підприємств є оплата населенням їх послуг. Але якщо розглянути проблеми фінансування цього сектору економіки
більш детально, мусимо відзначити, що значну роль
відіграють адресні бюджетні субсидії населенню й
цільові субсидії і дотації комунальним підприємствам які
є результатом міжбюджетних відносин. Головною ознакою міжбюджетних відносин у будь-якій країні є пропорції, організація й способи переміщення фінансових
ресурсів з одного рівня на іншій. Основним інструментом такого переміщення є система бюджетних трансфертів. До трансфертів в Україні можуть бути віднесені
дотації, субсидії й субвенції, що регулюють доходи
місцевих бюджетів. Розміри дотацій, субсидій, субвенцій, які одержують регіони, повинні визначатися на
основі системи показників, що характеризують реаль-
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більного нормативу на певний період
часу, наприклад, 5 років [1, с. 206—208].
В умовах бюджетного дефіциту
Показники
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
можливе порушення основної ст. 62
Функціональна класифікаціяЗакону України "Про місцеве самовряжитлово-комунальне
дування", що закріплює державні гагосподарство
рантії дохідної бази бюджету регіонів
Планові, млн грн
785,8
127,7
149,9
493,0
38,7
через дотації й субвенції на рівні
Фактичні, млн грн
376,6
96,9
111,5
21,5
12,5
мінімальних соціальних потреб насеЧастка фактичних щодо
48,3
75,9
74,4
4,4
32,3
планових, %
лення. [19] Величина дохідної бази поЕкономічна класифікація –
винна також додатково коректуватися
оплата комунальних послуг та
з урахуванням соціального й екологіченергоносіїв
ного стану території. При цьому є обПланові, млн грн
5634,8
5629,4
5030,2
5892,7
6787,0
'єктивна необхідність створення систеФактичні, млн грн
5391,8
5330,3
4615,3
5578,3
6473,7
ми загальнодержавних нормативів, що
Частка фактичних щодо
95,7
94,7
91,8
94,7
95,4
визначають рівні стану регіонів і показпланових, %
ники мінімальних соціальних потреб
ний соціально-економічний стан регіону. Існуюча мето- населення. Таким чином, в умовах забезпечення реальдика оцінки регіонів, виходячи із середньодушового ного, а не декларативного регіонального самоврядуванбюджетного доходу, стимулює на практиці утримансь- ня проблему вдосконалювання бюджетного планування доцільно представити сукупністю таких основних
кий підхід до одержання трансфертів.
Не дивлячись на те, що органи місцевого самовря- напрямів: 1) законодавчо закріпити бюджетні повновадування не мають досить коштів для ефективного вико- ження за кожним з рівнів бюджетної системи; 2) визнанання покладених на них функцій, головними з яких є чити систему стабільних нормативів забезпеченості
підтримка достойного рівня життя населення, у деяких місцевих бюджетів; 3) розробити систему мінімальних
регіонів вилучалася частина закріплених податків у Дер- соціальних стандартів, які гарантуються державою; 4)
жбюджет. Рішення проблеми бюджетних трансфертів розробити порядок оцінки загальноекономічного рівня
має значне практичне значення, бо в Україні знов роз- розвитку територій для надання допомоги нижчестоявивається тенденція збільшення кількості дотаційних щим бюджетам.
Як надійну основу процесу формування місцевих
бюджетів. На практиці законодавче закріплення сфери
компетенції органів державної влади й місцевого само- бюджетів, доцільно застосувати норматив "мінімальної
врядування, принципів незалежності й самостійності в бюджетної забезпеченості", що розраховується з урапроцесі формування бюджетів всіх рівнів в основному хуванням мінімального рівня соціальних потреб населення території, що базується на концепції "суспільних
не реалізуються.
Особливістю міських бюджетів є перевага в струк- благ і послуг" [20; 21]. Сьогодні у фінансовій політиці
турі видатків асигнувань соціально-культурного й жит- України викликає стурбованість проблема невиконанлово-комунального призначення [18]. Відсутність по- ня місцевими органами влади планів відрахувань у дерстійних нормативів видатків по визначенню соціально- жавний бюджет, що створює загрозу, як власній фінанкультурного й житлово-комунального рівня забезпече- совій стабільності, так і проведеною структурних реності населення розраховуючи на 1000 жителів, не доз- форм. Стаття 138 Конституції України, а також Закон
воляє органам місцевого самоврядування планувати України "Про місцеве самоврядування" законодавчо
реальну видаткову частину бюджету на майбутній рік. закріплюють міські й інші ради як первинний і основний
На наш погляд, з огляду на дефіцитність бюджету й стан елемент державного механізму. На практиці, однак,
економіки України в поточний нестабільний період, нор- існує невизначеність джерел фінансування регіональних
матив забезпеченості населення послугами на 1000 жи- програм і здійснення функцій, покладених на органи
телів не може перетерплювати значних змін убік місцевого самоврядування.
Міжбюджетні відносини — це форма взаємозв'яззбільшення протягом ряду років. Надалі, з огляду на
перспективний розвиток економіки, який, як правило, ку й взаємозалежності між окремими ланками системи
наступає після будь-яких кризових ситуацій, норматив місцевих бюджетів, а також між місцевими бюджетами
необхідно корегувати в більшу сторону, з метою набли- й державним бюджетом України.
В основі міжбюджетних відносин лежить чітка оцінження до загальносвітових стандартів. При цьому варто враховувати об'єктивну необхідність розрахунку ста- ка дохідних і видаткових повноважень бюджетів різних
рівнів. Як свідчить міжнародний досвід,
фінансові проблеми регіонів вирішуються
Таблиця 2. Видатки місцевих бюджетів у розрізі функціональної
шляхом реформування всієї системи місцей економічної класифікації на утримання ЖКГ і оплату комунальних
вих бюджетів і міжбюджетних відносин.
послуг та енергоносіїв
Метою такого реформування є створення
Видатки місцевих
прозорої й ефективної системи фінансових
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
бюджетів
взаємин між бюджетами різних рівнів. В
Житлово-комунальне
19679,9
7607,8
17697,0
15678,9
17535,0
умовах законодавчої неврегульованості негосподарство, млн грн
достатня ефективність їхнього функціонуЧастка видатків на
8,8
3,5
7,8
5,6
5,0
вання стає фактором гальмування соціальжитлово-комунальне
но-економічного розвитку територій, прогосподарство у
вокує загострення соціальних протиріч,
структурі видаткової
частини місцевих
викликає різку диференціацію рівнів соцібюджетів, %
ально-економічного розвитку територій.
Оплата комунальних
14124,4
12866,0
11469,2
16453,9
17794,0
Значення міжбюджетних трансфертів,
послуг та енергоносіїв,
як фактору соціально-економічного розмлн грн
витку території, зростає з підвищенням
Частка видатків на
6,3
5,9
5,1
5,9
5,1
рівня децентралізації місцевих бюджетів.
оплату комунальних
Необхідність побудови ефективної системи
послуг та енергоносіїв у
міжбюджетних трансфертів випливає з наструктурі видаткової
явності існуючих дисбалансів відносно як
частини місцевих
бюджетів, %
розподілу власних і делегованих функцій,
Таблиця 1. Видатки державного бюджету в розрізі функціональної
та економічної класифікації
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так і їхнього фінансування. З огляду на це, організаційно-методичний інструментарій удосконалення системи
міжбюджетних відносин потребує суттєвого удосконалення в сфері відповідальності за способи формування
і розподілу фінансових потоків між ланками бюджетної системи держави [1, с. 210—211].
Міжбюджетні взаємини в Україні будуються на основі таких інструментів як власні, закріплені й регульовані доходи, нормативи відрахувань від регульованих
доходів, дотації, субвенції, субсидії, відрахування в державний бюджет України, бюджетні позики, міжбюджетні взаєморозрахунки. Увагу приділяємо субсидіям
у подальшому дослідженні.
Субсидія — виплати споживачам, що надаються за
рахунок державного або місцевого бюджету, а також
виплати спеціальних фондів для юридичних і фізичних
осіб, місцевих органів влади, інших держав.
Очевидно, що досягнення цілей модернізації житлово-комунального господарства пов'язано з вирішенням численних завдань, що охоплюють практично всі
сторони соціально-економічного життя регіону. Основним напрямом серед яких є соціальний захист населення.
Усі постсоціалістичні країни, що пережили чи переживають зараз період ринкової трансформації, у свій
час постали перед необхідністю реформувати систему
соціального захисту в рамках національної програми
економічних перетворень Адже у нових умовах господарювання колишня система соціального захисту бездіяльна, позбавлена більшості своїх важелів. Це відбувається тому, що за часів панування командно — адміністративної системи програма соціального забезпечення проводилася на місцях державними підприємствами.
Головна мета реформи сфери соціального забезпечення — це ефективність механізму підтримки соціально
незахищених груп, відмова від виділення допомоги окремим категоріям громадян і перехід до адресної
підтримки на основі реального становища кожного домогосподарства.
Пропонується модель, як одна із складових економічної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством залежності субсидій, нарахованих населенню для сплати за житлово-комунальні
послуги від інших факторів (обсягу нарахованих сум за
житлово-комунальні послуги, періоду). Для дослідження залежності показників між собою в житлово-комунальному господарстві за допомогою методів економетричних моделей будується модель залежності між собою показників по житлово-комунальному господарству.
Під економітричною моделлю розуміють рівняння
регресії, побудоване на основі даних спостережень, яке
встановлює залежність між економічними показниками. Проблема вивчення взаємозв'язків економічних показників є однією з найважливіших проблем економічного аналізу. Кожна економічна політика полягає в регулюванні економічних змінних, тому вона повинна
грунтуватися на глибокому розумінні того, як ці змінні
впливають одна на одну.
За допомогою економетричних методів побудуємо
модель однофакторну залежності загальної суми субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово — комунальних послуг
від нарахованого до оплати за житлово-комунальні послуги. Періодом для аналізу в однофакторній моделі
взято 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік (таблиця 3).
Побудуємо та проаналізуємо однофакторну модель:
залежність субсидій на житлово-комунальні послуги від
нарахованого населенню до оплати за ЖК послуги:
Статистична база для економетричної моделі
складається з часових просторових статистичних рядів
даних. Часовим (динамічним) рядом називається ряд в
якому значення показника і фактору упорядковані в
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часі. Просторові (структурні) ряди даних являють собою послідовність значень показника Y і фактору Х урізних економічних сукупностях. Просторові ряди дають
можливість вивчати кількісний (структурний) вклад
фактору Х в показник Y.
Визначення коефіцієнта кореляції, який характеризує ступінь щільності лінійної залежності між випадковими величинами Х та Y. Між випадковими величинами
Х та Y існує додана залежність (якщо зростає чинник Х
, то відповідно зростає показник Y, так само, якщо спадає чинник Х, то спадає і показник Y).
Обчислення парного коефіцієнта кореляції. Вибірковий коефіцієнт кореляції змінних X і Y обчислюється
за формулою:
(1).
За допомогою математичної функції ЛИНЕЙН та
програми Excel розраховуємо необхідні параметри та
показники якості моделі (табл. 4):
В нашому випадку r = 0,009151229.
За допомогою коефіцієнта кореляції встановлено
наявність статистичного лінійного зв'язку між показником Y та фактором Х, то наступним етапом дослідження є побудова лінійної моделі регресії:
(2),
де а0, а1 — невідомі параметри регресії, що мають
бути оцінені;
li — відхилення даних спостережень показника від
розрахункових значень показника уі, які знаходяться за
формулою:
уі = а0+а1х1
(3),
У = — 4364,50994 + 0,009151229*Х
Коефіцієнт детермінації. Іншим показником якості
регресії є коефіцієнт детермінації. Він показує, яку частку від загальної варіації показника становить детермінована складова, що її виявляє і враховує регресія, або
яку частку варіації вона пояснює. Вибірковий коефіцієнт
детермінації знаходиться за формулою:
(4).
Для парної лінійної регресії коефіцієнт детермінації
дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції:
R2 =
(5).
Коефіцієнт детермінації змінюється в межах від 0
до 1. Чим більше спостережувані значення показника
наближаються до лінії регресії, тим ближче значення
R2 до одиниці. Ситуація, коли R2 = 1, означає переростання статистичної залежності у функціональну, детерміновану. Випадок R2 =0 свідчить про відсутність будьякого зв'язку між показником і фактором.
Показником достовірності моделі є R2, значення
якого має наближатись до одиниці. З отриманих даних
бачимо, що R2 = 0,155. Це свідчить про те, що варіація
субсидій на житлово — комунальні послуги від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні
послуги.
Загальної суми субсидій, призначених допомогосподарствами для відшкодування житлово-комунальні
послуги на 15 % залежить від врахованих факторів; показники є значущими значеннями, істотно впливають,
але ж є і інші фактори, які в моделі не враховані.
Перевірка адекватності моделі за допомогою F-критерію Фішера. Перевірка моделі на відповідність даним
спостережень за F-критерієм Фішера передбачає
здійснення таких етапів:
1) обчислюється розрахункове значення F-критерію
Фішера:
(6);
2) для обраного рівня значимості знак більше (P=1
знак більше — надійна ймовірність) і числа ступенів
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Місяць рік

Нараховано
населенню до
оплати за ЖК
послуги, тис. грн

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

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2
X
4521929
4644867
4264588
2843457
1984327
1767680
1764218
1809120
1838812
2898926
4085147
4205086
4803080
5388430
4302059
2788505
2013877
1895852
1881159
1912490
1973800
2632010
3803141
4882602
5039082
4449335
4547603
2963668
2046357
1904714
1958911
1952690
2277724
3323062
3699171
4636075

Період

Таблиця 3. Дані щодо нарахування, сплати населенням за житлово-комунальні послуги та суми субсидій
Оплачено
населенням за ЖК
послуги, тис. грн

Наявний дохід у
розрахунку на одну
особу, тис. грн

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

3798954
3970728
4344487
3495224
2838343
2131748
2042948
2071112
2068205
2184305
2979510
3879266
3826270
4337518
4490301
3698876
2969492
2170639
2277219
2135811
2088384
2303632
2839949
3824309
4294116
4322687
4169507
3998103
2914111
2233450
2354861
2135888
2243182
2575355
3173307
4009946

21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
21,6379
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
25,2064
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194
26,7194

Загальна сума субсидій, призначених
домогосподарствам для
відшкодування витрат на оплату ЖК
послуг,
тис. грн
6
Y
26152,7
20199,2
15031,3
11871,035
9244,807
9570,077
5621,721
5165,915
4259,939
52025,348
98968,082
60399,742
20917,622
15321,628
9194,551
6538,475
11344,452
10285,537
4801,112
4182,025
3177,023
58636,783
94847,59
53259,917
17051,784
10676,29
7012,469
5254,188
8893,457
8851,945
3759,624
3183,837
2639,521
70538,099
90183,31
44343,769

Примітка: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/

свободиk1 = m , k2 = n - m - 1 за таблицею F-розподілу
знаходиться табличне значення
;
3) отримане розрахункове значення порівнюється з
табличним. При цьому, якщо
, то з надійністю
P можна вважати, що розглянута математична модель
адекватна даним спостережень, у протилежному випадку з надійністю P розглянуту парну регресію не можна
вважати адекватною.
Наступним показником якості моделі є критерій
Фішера (F — критерій). Його розрахункове значення
становить 6,28. Порівняємо його з табличним показником:
= 6,28
= 2,87

>

Отже, це підтверджує загальну якість моделі.
Знайдені за даними спостережень значення параметрів регресії являють собою статистичні оцінки цих
параметрів, одержані на основі обмеженої інформації.
Через обмеженість вибіркових даних можливі ситуації,
коли істинне значення параметра дорівнює нулю, тоді
як розраховане внаслідок випадкових коливань даних,
на базі яких його обчислено, відмінне від нуля. Відтак
виникає потреба у перевірці статистичної значущості
параметрів регресії. Це можна зробити за допомогою
) коефіцієнта регресії aj до
аналізу відношення (

www.economy.in.ua

свого стандартного відхилення

:
(7),

яке має t-розподіл Стьюдента з n-m-1 ступенями свободи.
У нашому випадку
tpj = 0,009151229/0,003651587 = 2,506096588.
Побудуємо двофакторну модель. Для побудови двофакторної моделі взяті дані за 2011 рік, 2012 рік, 2013
рік. В якості показника знову виступає загальна сума
субсидій, призначених домогосподарствами для
відшкодування на оплату житлово — комунальних послуг (Y.) від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні послуги та періоду часу (Х):
За допомогою математичної функції ЛИНЕЙН та
програми Excel розраховуємо необхідні параметри та
показники якості моделі (табл. 5):
У цьому випадку r = 412,919869.
За допомогою коефіцієнта кореляції встановлено
наявність статистичного лінійного зв'язку між показником Y та фактором Х, то наступним етапом дослідження є побудова лінійної моделі регресії:
У = 0,009247036 + 412,919869*Х.
Коефіцієнт детермінації. Іншим показником якості
регресії є коефіцієнт детермінації. Він показує, яку частку від загальної варіації показника становить детермінована складова, що її виявляє і враховує регресія, або
яку частку варіації вона пояснює.
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Показником достовірності моделі є R2, значення
якого має наближатись до одиниці. З отриманих даних
бачимо, що R2 = 0,179. Це свідчить про те, що варіація
субсидій на житлово — комунальні послуги від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні послуги:
Загальної суми субсидій, призначених допомог домогосподарствам для відшкодування житлово-комунальних послуг на 17 % залежить від врахованих факторів; показники є значущими значеннями, істотно впливають, але ж є і інші фактори, які в моделі не враховані.
Наступним показником якості моделі є критерій
Фішера (F-критерій). Його розрахункове значення становить 6,28. Порівняємо його з табличним показником:
= 3,605

= 2,87
>

Отже, це підтверджує загальну якість моделі.
Низькі доходи частини населення є однією з перешкод для проведення реформ у житлово-комунальному господарстві. Реалізація переходу на бездотаційні
схеми, докорінна перебудова системи фінансування
експлуатації житла в умовах ринкових відносин практично неможливі без створення саме на початку складного перехідного періоду системи соціального захисту
незаможних верств населення. Система адресних житлових субсидій родинам з низьким рівнем доходу
підтвердила свою ефективність у багатьох містах країн
СНД. Серед постсоціалістичних країн в Україні прийняте найбільш повне законодавство про житлові субсидії. Щодо соціальних проблем, які супроводжують
впровадження житлово-комунальної реформи та стратегічну орієнтацію заходів із посилення системи соціального захисту населення передбачає такі наріжні моменти:
1. Адресні житлові субсидії населенню з низьким
рівнем доходів. Поступово однією з переважних форм
бюджетного фінансування житлово-комунального господарства на сучасному етапі стануть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг групам населення з
низькими доходами. Залежно від розміру частки населення, що потребує підтримки у вигляді субсидій, має
визначитись швидкість переходу на фінансування житлово-комунального господарства за рахунок коштів
домогосподарств.
2. Політика в сфері надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг. Чисельність категорій населення, що мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг, створює неправдиво високе навантаження на місцевий бюджет.
Модернізація житлово-комунального господарства
стосується життєво важливих інтересів населення, і без
його активної участі в реалізації заходів вони приречені
на провал. Необхідно підтримувати різні форми участі
населення у вирішенні житлово-комунальних проблем;
посилити взаємодію з громадою під час обговорення,
прийняття, реалізації рішень, пов'язаних з житлово-комунальним господарством; створення громадських
організацій із широкими правами участі у вирішенні
принципових питань тарифної політики, визначення
вимог до якості надання послуг при проведенні конкурсів між організаціями, що претендують на виробництво житлово-комунальних послуг [13, с. 99].

Таблиця 4. Параметри та показники якості
однофакторної моделі
Коефіцієнт
кореляції
0,009151229
0,003651587
0,155919539
6,280520108

Параметри
моделі
-4364,50994
12349,98613
26498,96485
34

2. Особливістю регіонального публічного управління є наближеність житлово-комунальних послуг до споживача, що визначається їх спроможністю до оплати
послуг житлово-комунального господарства. Механізми державного управління і регіонального управління
мають бути узгодженими між собою за допомогою
організаційно-економічного механізму регіонального
публічного управління в житлово-комунальному господарстві.
3. Запропонована модель як одна із складових економічної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житловокомунальним господарством залежності субсидій, нарахованих населенню для сплати за житлово-комунальні послуги від інших факторів (обсягу нарахованих
сум за житлово-комунальні послуги, періоду). Побудована та проаналізована однофакторна та двофакторні
моделі залежності субсидій на житлово-комунальні
послуги від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні послуги.
4. Модернізація житлово-комунального господарства стосується життєво важливих інтересів населення, і без його активної участі в реалізації заходів вони приречені на провал. Необхідно підтримувати різні форми участі населення у вирішенні
житлово-комунальних проблем; посилити взаємодію
з громадою.
5. Потребує подальшого удосконалення організаційно-економічний механізм регіонального публічного
управління в житлово-комунальному господарстві та
пошук шляхів заміни субсидій іншими фінансовими механізмами, які не є перешкодою для модернізації житлово-комунального господарства.
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важливість для населення — споживачів житлово-ко8. Крамаренко Г.О. Організаційно-економічний мемунальних послуг.
ханізм управління житлово-комунальним комплексом:
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Таблиця 5. Параметри та показники двофакторної моделі
Коефіцієнт
кореляції
412,919869
425,6660403
0,179321522
3,605315825
5072070751
#N/A

Параметри
моделі
0,009247036
0,003656093
26521,98324
33
23212714630
#N/A

Показники
-12306,128
14826,0021
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Автореф. дис. … доктора екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк,
1998. — 36 с.
9. Макуха В.О. Економіка міст: Україна і світовий
досвід. — К.: Основи, 1997. — 243 с.
10. Онищук Г.И. Управление жилищно-коммунальной сферой в новых условиях: автореф. дис. … канд.
экон. наук. — М., 1992. 23 с.
11. Осипенко И.Н. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве. — Донецьк: Наука, 2000. — 167 с.
12. Осипенко І.М. Реорганізація управління житлово-комунального господарства регіону: автореф.
дис. … канд. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000.
— 19 с.
13. Качала Т.М. Житлово-комунальне господарство
в системі міського комплексу [Текст] / Т.М. Качала;
М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог.
Ун-т. — К.: Наукова думка, 2008. — 416 с., C. 12.
14. Чернышов Л.Н. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве: Проблемы.
Перспективы. — М.: Междунар. центр финансово-экон.
Развития, 1996. — 253 с.
15. Черкаська область в 2004 році: Статистичний щорічник. — Черкаси: Черкаське обласне управління статистики, 2005. — 534 с.
16. Парубець О.М., Сугоняко Д.О., Краснянська
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EXTERNAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF AUTOMATED BUDGETARY SYSTEMS

Статтю присвячено вивченню зарубіжного досвіду щодо застосування сучасних автоматизованих систем бюджетування. У роботі розкрито базові елементи системи бюджетування. Дано визначення дефініції
"автоматизована система бюджетування" як комплекс програмних засобів, який дозволяє планувати
фінансову діяльність організації на основі розробки і коригування бюджетів, бюджетного контролю і
складання план-фактної звітності. Зазначено сутність та необхідність автоматизації бюджетування. Відображено основні завдання, які вирішуються при автоматизації бюджетування. Визначено цілі автоматизації бюджетування та шляхи їх досягнення. Окреслено основні вимоги, які застосовують до програмного забезпечення для автоматизації бюджетування. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються суб'єкти господарювання при виборі програмного забезпечення для автоматизації бюджетування. На основі дослідження здійснено розкриття сучасних програм, які застосовують для покращення автоматизації бюджетування як на макро-, так і на мікрорівнях, як-от: Neubrain, Vena Solutions, Prophix, Budget
Maestro, Idu-Concept, NetSuite та виділено їх переваги. Здійснено порівняльну характеристику програмних продуктів: Scoro, Maxiplan, Tagetik, які використовують для автоматизації бюджетування.
The article is devoted to the study of foreign experience in applying modern automated budgeting systems.
The paper describes the basic elements of the budgeting system, such as methodology, organization, and
automation. The definition of the definition of "automated budgeting system" as a set of software tools, which
allows you to plan the financial activities of the organization based on the development and adjustment of budgets,
budget control and drawing up a plan of actual reporting. In the given work also the essence and necessity of
automation of budgeting are specified.
The automated budgeting system provides the following features: the ability to quickly formulate a new
version of the plans based on the base budget, determine the priority of expenditures included in the budgets,
improving the efficiency and effectiveness of the work of the organization's financial activities, shortening the
timing of budget preparation, as well as adjusting budgets and plans for financial activities, increase the overall
level of automation of management processes and others.
The essence and necessity of automation of budgeting is determined. Displays the main tasks that are solved
when automating budgeting. The main purpose of automation is disclosed — to increase efficiency of budgeting
and management accounting processes. The main goals of automation of budgeting are determined: further
development of budgeting system, increase of labor productivity and reduction of labor costs, strengthening of
budget discipline and increase of efficiency of the process of making administrative decisions. The basic
requirements that apply to budgeting automation software are outlined. The main problems encountered by
business entities when choosing software for automation of budgeting are revealed. On the basis of the study,
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the disclosure of modern programs used to improve the automation of the budgeting system at both macro and
micro levels, such as: Neubrain, Vena Solutions, Prophix, Budget Maestro, Idu-Concept, NetSuite, has been
highlighted. The comparative characteristics of the software products: Scoro, Maxiplan, Tagetik are used for
automation of budgeting.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, фінансове планування, система управління бюджетуванням, автоматизація, автоматизовані системи бюджетування, програмне забезпечення.
Key words: budget, budgeting, financial planning, the control system of budgeting, automation, automated
budgeting systems, software.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Завдяки розвитку технологій, життя людей якісно
покращилося і стало комфортнішим. У наш час завдяки
комп'ютерним технологіям ми можемо отримувати за
лічені секунди будь-які дані. Вся бізнес-діяльність тісно
пов'язана з інноваційними технологіями. Щороку на ринок виходять програми, які полегшують і автоматизують роботу в будь-якій сфері бізнесу. Фахівці можуть
швидко отримувати дані, обробляти їх так, як їм це необхідно, складати звіти і аналізувати їх. Таким чином,
полегшується процес управління фінансовими ресурсами. Автоматизація бюджетування дозволяє не тільки
ефективно управляти фінансами, а й контролювати витрати, вживати своєчасні та зважені у фінансовому
відношенні управлінські рішення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями автоматизації бюджетування займалися такі представники світової економічної думки: Г. Деккер, Р. Каплан, Д. Нортон та ін. Серед вітчизняних
фахівців значний внесок у розвиток сучасної теорії та
розв'язання проблем бюджетування зробили: С.М. Аввакумова, З.С. Варналій, А.П. Віткалова, Н.Є. Довбуш,
Л.Ш., О.О. Кизенко, І.О. Лютий, Д.П. Міллер, Н.І. Пилипів, О.О. Терещенко та ін. Проте в сучасних умовах
розвитку існуючі публікації недостатньо висвітлюють
проблеми автоматизації процесу бюджетування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкриття необхідності застосування автоматизації бюджетування та порівняння сучасних
видів програмного забезпечення, які застосовують для
підвищення ефективності бюджетування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні процес формування бюджету має вирішуватися в повному обсязі, від моделювання прогнозу та
аналізу через публікацію даних, систему показників, управління інформацією та управління звітами.
Автоматизовані рішення, які дозволяють планувати, виконувати та контролювати бюджет, зазвичай називаються фінансовими системами управління та інформаційними системами. Дані системи допомагають дотримуватися фінансових правил та стандартів звітності.
Н.І. Пилипів, наголошує на необхідності використання інформаційних систем, які дають змогу створити
єдину базу даних і сприяти ефективній організації управлінського обліку витрат, оскільки відбувається розширення його аналітичних можливостей та посилення
контрольної функції обліку [15, с. 3]. Тобто підвищення рівня аналітичності та контрольованості показників
відбувається за рахунок застосування новітніх автоматизованих інформаційних систем.
Автоматизована інформаційна система повинна являти собою комплексну інформаційну модифікацію

Рис. 1. Базові елементи системи бюджетування
Джерело: розроблено автором на основі даних [7, с. 188].
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прикладних рішень стосовно організаційних і технікометодологічних аспектів, які поширюються на усі процеси фінансової діяльності та на усі структурні підрозділи суб'єкта господарювання.
Ми підтримуємо думку О.О. Кизенка, що для ефективного виконання системою бюджетування своїх
функцій необхідним є дотримання трьох базових його
елементів: методики, організації, та автоматизації (рис.
1).
Т.П. Кривецька [5, с. 218] зазначає, що автоматизація бюджетування — це, перш за все, автоматизація
планування. На наш погляд, це визначення не повність
розкриває сутність такої категорії.
На мій погляд, автоматизована система бюджетування — це комплекс програмних засобів, який дозволяє планувати фінансову діяльність організації на
основі розробки і коригування бюджетів, бюджетного контролю і складання план-фактної звітності.
Автоматизована система бюджетування надає такі
можливості:
— відображення планових даних на управлінському плані рахунків — можливості чіткого зіставлення
планів і облікових даних;
— можливість швидкого формування нової версії
планів на підставі базового бюджету;
— визначення пріоритетності витрат, що включаються до бюджетів;
— підвищення ефективності та результативності
роботи працівників організації фінансової сфери
діяльності;
— можливість сценарного аналізу — розгляду
різних варіантів діяльності та вибору найкращого плану;
— скорочення термінів підготовки бюджетів, а також — коригування бюджетів та планів організації
фінансової сфери діяльності;
— підвищення загального рівня автоматизації процесів управління.
Основні цілі автоматизації бюджетування та шляхи
їх досягнення наведені в таблиці 1.
Основною метою автоматизації є підвищення ефективності процесів бюджетування та управлінського обліку. І в рамках цієї мети автоматизація вирішує наступні
завдання, які зображені на рисунку 2.
Бюджетування дозволяє узгодити діяльність
підрозділів усередині організації і підпорядкувати її
загальній стратегічній меті. Бюджети охоплюють всі
сторони господарської діяльності і включають планові
і звітні дані. У бюджетах відображаються цілі та завдання організації. Тому в процесі бюджетування забезпечується поточний контроль за рішеннями і про-

Таблиця 1. Цілі автоматизації бюджетування
та шляхи їх досягнення
Цілі
Подальший
розвиток
системи
бюджетування

Зростання
продуктивності
праці і
скорочення
трудових витрат

Зміцнення
бюджетної
дисципліни

Зростання
ефективності
процесу
прийняття
управлінських
рішень

Шляхи досягнення
підвищення точності і достовірності планування;
формування бюджетів з урахуванням поточного і
прогнозованого стану дебіторської і кредиторської
заборгованостей;
автоматизація збору даних, узгодження і
виконання бюджетів
підвищення оперативності доступу до даних і
прискорення аналітичних розрахунків;
забезпечення користувачів необхідною фінансовоекономічною інформацією;
автоматизація складних і багаторазово
повторюваних операцій;
зростання мотивації і кваліфікації персоналу за
рахунок зміщення функцій від рутинних до
аналітичних
якісне управління витратами завдяки наявності
оперативної та достовірної фінансово-економічної
інформації;
формування оптимальних виробничої,
інвестиційної і фінансової програм;
зведення до мінімуму кількості порушень при
оплаті за договорами;
можливість наскрізного контролю фінансових
розрахунків на основі єдиної інформаційної бази
забезпечення оперативності, достовірності та
прозорості інформаційних потоків;
виключення ручного введення і дублювання
даних;
впорядкування документообігу (особливо в
частині збору, погодження та затвердження бюджетів);
забезпечення контролю за виконанням бюджетів;
підвищення достовірності та швидкості отримання
підсумкової аналітичної інформації;
можливість використання масиву як планових, так
і фактичних даних для розрахунку і подальшого аналізу

Джерело: власна розробка автора.

цедурами по досягненню запланованих фінансових показників.
Програмне забезпечення для складання бюджету —
це будь-яка комп'ютерна програма, яка допомагає людині або бізнесу розробляти, управляти, контролювати
і змінювати бюджет.
Саме по собі впровадження програми не є чарівним
засобом для поліпшення фінансових показників організації, а являє собою один з етапів на шляху до цього.
При виборі програмного забезпечення доводиться стикатися з тим, що:
1. Програмні продукти дорого коштують. Це
відноситься, в першу чергу, до імпортних рішень від
зарубіжних виробників. Доплата за бренд і попу-

Рис. 2. Основні завдання, які вирішуються при автоматизації бюджетування
Джерело: власна розробка.
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лярність розробника в цій ситуації може виявитися
досить помітна.
Впровадження програм для автоматизації бюджетування передбачає великі витрати. Це і витрати на придбання програми, але ще більшою мірою — витрати на її
обслуговування і налаштування.
2. Окремі програми не володіють достатнім функціональними характеристиками для потреб організації, наприклад, не підтримують прогнозування. Інші, навпаки,
мають дуже широку функціональність, яка не буде реально використовуватися співробітниками.
3. У більшості випадків для налаштування і оптимізації програмного рішення під конкретну організацію
потрібно залучати розробників, в ряді випадків — створювати IT-відділ, що призводить до постійних додаткових витрат.
4. Несумісність програми автоматизації бюджетування з іншими програмними рішеннями є не просто недоліком, але критичною проблемою. Адже досить часто така програма вбудовується в уже існуючу систему
управління бізнес-процесами.
На ринку представлено багато вітчизняних і зарубіжних програм для автоматизації бюджетування, що
розрізняються набором функцій, продуктивністю і ступенем масштабності, рівнем захисту інформації, вартістю впровадження. Зробити правильний вибір непросто, адже не існує програм, які ідеально підходять під
конкретне підприємство чи організацію і його потреби.
Програмне забезпечення, яке використовують для
бюджетування відноситься до бізнес-рішень з можливостями планування, бюджетування і прогнозування.
Суб'єкти господарювання використовують програмне забезпечення для складання бюджету та прогнозування, щоб планувати фінансові ресурси, які їм необхідні
для підтримки їх діяльності в майбутньому. Цей тип програмного забезпечення допомагає організаціям оцінити
майбутні доходи і витрати за кількома відділам або суб'єктам бізнесу. Менеджери і керівники використовують
програмне забезпечення для створення бюджетів та
прогнозів для кожного відділу. Бухгалтери використовують рішення з бюджетування і прогнозування для
консолідації всіх бюджетів департаментів з метою розробки загального бюджету організації, який визначає,
яким чином кошти будуть розподілятися по кожному
департаменту.
Програмне забезпечення, які створюють для автоматизації бюджетування повинно відповідати таким вимогам:
— дозволяти користувачам створювати різні версії
бюджету;
— вести історію бюджетування і використовувати
її для складання прогнозів;
— порівнювати план доходів і витрат з фактичними
даними;
— консолідувати бюджети з декількох департаментів, відділів;
— використовувати сценарії для прогнозування
можливих змін бюджету;
— контролювати виконання процесів бюджетування.
Отже, зазначивши основні вимоги до програмного
забезпечення, можемо перейти до розкриття сучасних
програм, які застосовують для покращення автоматизації системи бюджетування як на макро-, так і на мікрорівнях, таких як: Neubrain, Vena Solutions, Prophix,
Budget Maestro, Idu-Concept, NetSuite.
Neubrain є найбільш інноваційною платформою для
бюджетування як на рівні держави, так і на рівні суб'єктів господарювання. Neubrain застосовують для середніх і великих підприємств та бюджетних організацій
з унікальними та складними вимогами [10].
Neubrain Budgeting пропонує повністю інтегрований
ресурс для планування прогнозування, бюджетування,
фінансової консолідації та управління ефективністю.
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Neubrain Budgeting забезпечує потужний набір інструментів, які допомагають пов'язувати бюджетні рішення
зі стратегічними результатами.
Бюджетування на основі ефективності Neubrain не
тільки автоматизує та спрощує традиційні процеси формування бюджету, але й об'єднує бюджетування на основі витрат з цілями ефективності. Бюджетування на основі результатів, розробляє бюджети на основі взаємозв'язку між фінансуванням і очікуваними результатами.
До переваг Neubrain Budgeting слід віднести:
— вбудовані роз'єми даних для інтеграції з різними
фінансовими та операційними системами, включаючи
SQL, SAP, Oracle, PeopleSoft, Dynamics GP, Great Plains,
ADP, Excel та інші;
— гнучке налаштування робочих процесів подання і
затвердження бюджету;
— автоматизоване створення бюджетів OPEX,
CAPEX, P & L і балансу;
— підтримка різних бюджетних моделей: зверхувниз, знизу-вгору, на основі нуля, на основі продуктивності, на основі драйверів та інші;
— широкий вибір вбудованих фінансових, бюджетних і прогнозних функцій, правил і алгоритмів;
— надійне прогнозування заробітної плати;
— визначення витрат (Activity Based Costing)
— фінансова консолідація і багато іншого.
Vena Solutions (заснована в 2011 році в Торонто, Канада) — це програмне рішення для фінансового планування та аналізу, яке допомагає організації у різних галузевих вертикалях керувати різними бізнес-операціями, як-от: бюджетування, планування, прогнозування доходів та багато іншого [14].
Vena пропонує програмне рішення, яке поєднує в
собі Excel з централізованою базою даних, легко налаштованим робочим процесом, розширеними функціональними можливостями звітності та моделювання, а також
здатністю створювати власні звіти, які допомагають виявляти тенденції та приймати кращі бізнес-рішення.
Основними перевагами цього продукту є:
— централізована база даних, яка забезпечує узгодженість бюджетів і гарантує цілісність даних;
— повна безпека користувачів і функціональність
аудиту;
— надає безліч способів ефективного звітування,
моделювання та аналізу даних;
— можливість зберігати нефінансові дані для використання у звітах або розрахунках.
Prophix — це система класу Corporate Performance
Management (CPM), розроблена на основі передової
технології Microsoft SQL Server 2014. Prophix призначений для автоматизації повнофункціональної системи
бюджетування і пов'язаних з ним бізнес-процесів [11].
Prophix є універсальним інструментом для управління ефективністю організації. Prophix автоматизує
завдання управлінського обліку, серед яких бюджетування, прогнозування, консолідація, аналіз, створення
та поширення звітності.
Бюджетування засобами Prophix є по-справжньому колективним процесом, що забезпечує своєчасне
формування точних бюджетних даних, яким менеджмент може повністю довіряти. Простий і зручний доступ
до бюджетної інформації з будь-якого місця, в будьякий час дозволяє керівникам контролювати повномасштабну картину бізнесу і приймати ефективні, інформаційно обгрунтовані рішення відповідно до корпоративної стратегії.
Організація бюджетного процесу із застосуванням
Prophix спирається на вбудовані засоби, що дозволяють автоматизувати його на якісно високому рівні.
Співробітникам надається загально розраховане на
багато користувачів середовище для роботи з бюджетами: для зміни, перегляду, затвердження або відхилення бюджетів. Дані подаються автоматично консолідуються в реальному часі і стають доступними для пере-
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Таблиця 2. Порівняльна характеристика сучасних програмних продуктів, які використовують для бюджетування
Назва
Scoro

Сутність
Об'єднує функції бюджетування з
іншими інструментами для
управління всією компанією в
одній системі. Також дозволяє
управляти витратами і ресурсами,
використовувати фінансову
панель управління і керувати
бюджетами проекту

Maxiplan

Дозволяє ефективно планувати і
відслідковувати фінансові
показники

Tagetik

Це просте програмне рішення для
бюджетування, яке допомагає
структурувати бюджетування і
прогнозування

Основні характеристики
- Бюджетне планування та
прогнозування;
- фінансові звіти та аналіз;
- необмежені бюджети проектів;
- фінансова панель KPI;
- автоматизація виставлення
рахунків і професійних послуг;
- автоматизований потік доходів
від рахунків
- Управління фінансовими
показниками;
- бюджетування і прогнозування;
- прогнози прибутків і збитків і
руху грошових коштів;
- звіт про фактичні/
бюджетні/планові відхилення
- Бджетне планування та
прогнозування;
- звітність та аналітика;
- фінансова консолідація

Особливість
- Порівнює декілька бюджетних сценаріїв з
фактичними доходами, витратами або
прибутком;
- здійснює детально перегляд фінансових
звітів про фактичні результати з дефіцитом
бюджету та профіцитом;
- об'єднує інструменти для складання
бюджету, CRM і управління проектами, що
дозволяє легко управляти бізнесом
Кидає виклик компаніям, що борються з
електронними таблицями Excel, щоб перевести
свій бізнес у більш організоване рішення

Програмне забезпечення компанії контролює і
управляє фінансовими показники і процесами,
а саме бюджетування, консолідація,
планування і прогнозування, управління
розкриттям інформації та звітністю

Джерело: розроблено автором на основі даних [9; 12; 13].

гляду. Сповіщення по електронній пошті і оновлення в
реальному часі статусу сформованого бюджету, а також його наочне графічне відображення, дають бюджетним менеджерам уявлення про стан справ і контроль
за дотриманням заданих термінів.
Перевагами такої програми є:
1. Наочна і інтерактивна деталізація.
Prophix — це багатовимірна гнучка сфера моделювання, планування, контролю та аналізу фінансової
діяльності суб'єктів господарювання. Користувачі можуть отримувати деталізацію даних на рівні департаменту або окремого відділу. Вони також можуть залишати замітки, коментарі або додавати нові рівні деталізації показників. Це дозволяє підвищити якість даних і спростити роботу з ними. Під час вивчення показників поточного бюджету, у користувачів Prophix
також є можливість переглядати бюджетні дані за минулий період.
2. Бюджетування "зверху-вниз" і "знизу-вгору".
Prophix дозволяє здійснювати як бюджетування за
принципом "зверху— вниз", так і за принципом "знизувгору". Це досягається з використанням шаблонів бюджетних моделей. Комбінування цих двох методів часто
використовується при автоматизації бюджетування в
структурних підрозділах і дозволяє організації транслювати плани з верхніх рівнів організації на нижні, в той
же час дозволяючи департаментам та філіям активно
брати участь у формуванні власних бюджетів. Це гарантує тіснішу співпрацю різних частин організації і залучення їх до процесу бюджетування.
3. Надійні і гнучкі сценарії бюджету.
Prophix дозволяє організації підготуватися до несподіванок, маючи кілька альтернативних сценаріїв бюджету. Система дозволяє надійно працювати з набором
сценаріїв бюджетного планування. Також надійно
організована інтерактивна робота з бюджетом: інформація про кожний бюджетний цикл може бути поширена по всій компанії або доступна тільки менеджерам
бюджету для аналізу і перегляду. Коли виникають зміни
бюджетної структури, цілісність даних досягається
шляхом автоматичних і динамічних оновлень бюджетних шаблонів.
4. Візуальне повідомлення про оновлення статусу
бюджету.
Prophix надає співробітникам організації загальне
середовище для роботи з бюджетами — для зміни, перегляду, підтвердження і відхилення бюджетів усіх типів
і рівнів. Бюджетування з Prophix є зручним. Наприклад,
якщо бюджет застарів або необхідні якісь дії, Prophix
інформує відповідальних менеджерів за допомогою графічних індикаторів про статус бюджету. Якщо корис-
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тувач відправився у відрядження, або з якоїсь іншої причини не має прямого доступу до Prophix, він має можливість здійснювати бюджетне планування в offline-режимі — по електронній пошті, редагуючи excel-форми.
5. Автоматичне порівняння бюджетних і фактичних
показників.
Шаблони бюджетів і звітів містять вбудовані, можливості порівняння планових і фактичних показників.
Також є різні методи вбудовування формул в структуру бюджету.
Budget Maestro від Centage пропонує фінансовим інститутам комплексне рішення з бухгалтерського обліку, бюджетування, прогнозування, консолідації та звітності. Бюджет Maestro підходить для
багатьох галузей промисловості, включаючи виробництво, бізнес-послуги неприбуткові організації та
ін. [8].
Бюджет Maestro забезпечує централізовану базу
даних, завдяки чому будь-які зміни або доповнення до
даних компанії автоматично оновлюються. Обчислювальний механізм гарантує, що всі розрахунки не тільки
математично правильні, але й дотримуються принципів
бухгалтерського обліку. Це надійне рішення для автоматизації трудомісткі операції в процесі складання
бюджету, планування, прогнозування, звітності та аналізу.
Budget Maestro має ряд переваг, серед яких можна
виокремити такі:
1) простота використання та доступність. Цей
інструмент дозволяє витрачати більше часу на аналіз
впливу різних змінних і набагато менше часу на створення бюджетів для перегляду;
2) потужний інструмент для прогнозування, який
може обробляти як прості, так і складні прогнози;
3) легко імпортує фактичні дані для виконання аналізу відхилень;
4) всі звіти можуть бути експортовані в Excel;
5) збирає та консолідує всі дані про прибутки та
збитки.
NetSuite — це комплексне рішення для управління
фінансами з функціями обліку, які входять в число ключових функцій. Це відповідає динаміці бюджетного планування середніх і великих організацій. Система охоплює зовнішні і допоміжні процеси, включаючи управління доходами, виставлення рахунків, управління замовленнями, амортизацію основних засобів і управління
запасами.
Переваги такого програмного забезпечення:
1. Система має модулі, які керують усім спектром
фінансового управління, включаючи основний облік, управління доходами, управління запасами, управління
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витратами, управління замовленнями і виставлення рахунків.
2. Допомагає дотримуватися стандартів бухгалтерського обліку та створювати бухгалтерські звіти
вчасно і з точністю.
3. Складний інструмент фінансового планування,
який допомагає в складанні бюджету, створюючи різні
сценарії, для того щоб краще зрозуміти потенційні результати.
4. Інтегрований модуль управління людським капіталом дозволяє відстежувати продуктивність праці
співробітників.
Крім того, можна виокремити ряд інших програмних продуктів, які систематизовані в таблиці 2.
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DISCOURSE OF MODERN MILITARY CONFLICT.
POLYCOMPLEX WARS

У статті проведено дослідження сучасних військових конфліктів, як "нових воєн". Проблематику нових воєн слід розуміти не як емпіричну категорію, а як спосіб висвітлення логіки сучасної
війни. Проаналізовано, чи сучасні війни є "новими" і чи можна назвати нові війни post-Clausewitzean;
визначено логіку громадянських воєн. Також розглянуто питання того, що ми спостерігаємо розмивання війни, тероризму та криміналу, спираючись на політичний елемент нових воєн. Поява нових форм комунікації (інформаційні технології, телебачення і радіо) призвела до низки наслідків,
які використовуються як інструмент у військовому протистоянні. Незважаючи на те, що більшість
сучасних конфліктів локальні, глобальні зв'язки набагато ширші, включаючи кримінальні структури, ТНК, а також присутність міжнародних агентств і міжнародних ЗМІ. В статті надано визначення нових воєн як полікомплесних воєн, коли спостерігається поєднання в одному воєнному
конфлікті ознаки різних видів воєн. Доведено, що цілі нових чи полікомплексих воєн відрізняються від цілей класичних воєн по Клаузевицу і полягають у тому, щоб отримати доступ до керування
державою в інтересах конкретних груп, які можуть бути як місцевими, так і транснаціональними, а
не проводити окремі політики чи програми в широких громадських інтересах. Також було досліджено, що відрізняються суб'єкти військових конфліктів. А саме класичні війни велися штатом регулярних збройних сил. У нових війнах спостерігається співпраця державних і недержавних
суб'єктів — регулярні збройні сили, приватні охоронні організації, найманці, воєнізовані формування тощо. Виявлено наслідки нових воєн: тоді як класичні війни були пов'язані з посиленням або
захистом держави, нові війни навпаки — зазвичай, сприяють руйнуванню окремо взятих країн, на
території яких підтримуються збройні конфлікти низької інтенсивності.
The article deals with the study of modern military conflicts, as "new wars". The issue of new wars
should be understood as an empirical category, but as a way to highlight the logic of modern warfare. It is
analyzed whether modern wars are "new" and can be called new wars after Clausewitz; recognized the
logic of civil wars. Also, consider the issues we are seeing in the development of war, terrorism and crime,
relying on the political element of the new wars. The emergence of new forms of communication
(information technology, television and radio) leads to the fact that they will be used as an instrument in
the military confrontation. Despite the fact that most of the current conflicts are local, global ties are
much wider, including criminal structures, TNCs, as well as the presence of international agencies and
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international media. The article defines new wars as a POLYcomplex wars, when there is a combination of
features of different types of wars in one military conflict. It is proved that the goals of new or polycomplex
wars differ from the goals of traditional wars by Clausewitz and consist in gaining access to state control
in the interests of specific groups, which can be both local and transnational, rather than pursuing separate
policies or programs in broad public interest. It was also investigated that there are different subjects of
military conflicts. Namely the classic wars were conducted by the state of the regular armed forces. In the
new wars there is cooperation between state and non-state actors — regular armed forces, private security
organizations, mercenaries, paramilitary forces, etc. The consequences of new wars were discovered: while
classical wars were associated with the strengthening or protection of the state, new wars, on the contrary,
usually contribute to the destruction of individual countries in which armed conflicts of low intensity are
supported.

Ключові слова: класичні війни, нові війни, військовий конфлікт, громадянська війна, полікомплексні війни.
Key words: classical wars, new wars, military conflict, civil war, polycomplex war.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кінці ХХ ст. військові аналітики почали вивчати
нові підходи до ведення військових дій в локальних війнах і збройних конфліктах. Окрім того, було потрібно
кардинально змінити структуру збройних сил. Акцент
змістився на проведення миротворчих операцій. Тобто
з метою врегулювання збройних конфлікті посилено
діяльність миротворчих місій ООН.
Глобальні системи ХХ ст. були створені для вирішення питань міждержавної напруженості та налагодження економічних, політичних міжнародних відносин. Але
проблема війни, виникнення військових конфліктів залишилась. Si vis pacem, para bellum (з лат. — "Хочеш миру —
готуйся до війни") — латинський крилатий вислів, авторство якого приписується римському історикові Корнелію Непоту (життєпис фиванського полководця IV ст.
до н. е. Епамінонда), — насьогодні залишається актуальним. Завдяки технічним революціям військові конфлікти також мали змінитися. Війни між державами та
громадянські війни мають певну логіку та відрізняються причинами виникнення, методами проведення та
їхніми цілями. В статті ми ставимо за мету проаналізувати еволюцію збройних конфліктів, різницю між традиційною, або класичною війною від нових воєн сучасності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематику нових воєн вивчали науковці та політологи сучасності М. Даффілд, Е. Епплер, Гейбелс Грей,
Ф. Хоффман, К. Голсті, М. Калдор, Г. Мунклер, Р. Сміт,
Д. Сноу, Ван Кревельд, М. Бердаль, Де Грааф, С. Каливас, К. Гледич, Анке Хойффлер, Тед Гурр, Сер Пол Колье, П. Меллоу та інші [1—10].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основні питання, що ми ставимо у дослідженні: чи
нові війни є новими; чи ці конфлікти можна назвати
війнами; чи існуючі дані підтверджують або заперечу-
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ють природу нових воєн; чи можна використовувати
положення щодо війн, які використовував Клаузевіц.
Об'єктом дослідження є сучасні військові конфлікти.
Досліджуючи нові війни ми аналізуємо феномен війн та
зміну їх концепцій за нових обставин сьогодення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Різні терміни були використані для визначення сучасного конфлікту — війни між народами, війни третього покоління, гібридні війни, приватні війни, постмодернові війни, а також нові війни. За визначенням
Cambridge Dictionary, війна — це стан збройного конфлікту між державами, урядами, суспільствами та неформальними воєнізованими групами, як-от: найманці, повстанці та ополчення. Вона, як правило, характеризується надзвичайним насильством, агресією, знищенням і
смертністю, використовуючи регулярні або нерегулярні
військові сили. [11]
Сучасні війни розв'язують недержавні суб'єкти мотивовані економічними вигодами. У кінці ХХ ст. провідні
військові аналітики почали вивчати нові підходи до ведення військових дій в локальних війнах і збройних конфліктах. Зокрема Бердаль М. ставив питання что нові
війни можна називати новими [12]. Боб Де Граф, представник Netherlands Defence Academy зробив аналіз
військового кофлікту в Югославії 1990 рр., де визначив
війну як новий вид сучасного військового конфлікту.
[13].
Свої визначення воєн сучасності як нових війн дали
науковці С. Калівас, П. Меллоу [14—15]. Зокрема, вони
використовують аргументи, згідно з якими нові війни пов'язані зі злочинністю, рейдерством або криміналом, і
не враховують загальну концептуальну структуру, яка
пов'язана з суб'єктами, цілями, методами та формами
фінансування.
Насильство та конфлікти є формою взаємодії в
суспільстві. Наразі ми спостерігаємо скорочення
міждержавних війн. Форми насильства, що існують у
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наш час, важко однозначно відносити до "війни", чи до
"миру", до "політичного" чи "кримінального" насильства
[16].
Вивченням дискурсу миру та війни в сучасному світі
займаються міжнародні наукові установи. Один з провідних інститутів, заснований в 1959 році, Інститут Досліджень Миру в Осло (The Peace Research Institute Oslo —
PRIO) є незалежним дослідницьким інститутом відомий
своєю ефективною синергієй фундаментальних і політичних досліджень. Дослідники PRIO прагнуть обгрунтувати процеси, що об'єднують суспільства або розділяють їх, також як виникають конфлікти і як їх можна
вирішити. Інститут є незалежним фондом, міжнародним
за своєю орієнтацією, з широкою мережею співробітників по всьому світу [17].
Отже, згідно з визначеннями проекту PRIO / UCDP
[18] Про безпеку людини:
— Конфлікт можна назвати війною, коли число загиблих в ньому досягає 1000 або більше осіб за календарний рік.
— Позаштатний збройний конфлікт — це конфлікт
між державою й озброєною групою за межами власної
території держави. Це переважно колоніальні конфлікти.
— Міждержавний збройний конфлікт — це конфлікт між двома або більше державами. Внутрішньодержавний збройний конфлікт (також відомий як громадянський конфлікт) є конфліктом між урядом і недержавної групою, яка проходить переважно на території
відповідної держави.
— Внутрішньодержавний збройний конфлікт стає
інтернаціоналізованим внутрішньодержавним збройним
конфліктом, коли уряд або озброєна група, яка виступає проти нього, отримує підтримку у вигляді військ від
одного або декількох іноземних держав [19].
Важливим елементом розуміння характеру традиційної війни за Клаузевіцем є сама природа війни як
триєдності, як єдності народу, армії й уряду у війні. Хоча
війна і є інструментом політики, насильство за своєю
природою передбачає емоційну сторону, яка, зі свого
боку, є небезпекою для політики загалом, зокрема й для
політики держави-переможця [20].
Логіка класичної війни — це збройне протистояння,
яке проводиться з використанням військової зброї і тактики бою між двома або більше державами в умовах відкритої конфронтації державними військовими силами.
Загальна мета класичної війни полягає в тому, щоб
послабити або знищити збройні сили противника, завоювати територію, отримати доступ до використання ресурсів іншої держави. Карл фон Клаузевіц
(1780—1831), прусський генерал і військовий теоретик, написав твір "Vom Kriege" ("На війні"). Інші форми внутрішньодержавного конфлікту, такі як заколот,
він не відносив до традиційної війні. Такі дії, як кримінальні військові акції або кровна помста, він назвав
злочинною діяльністю [21]. Клаузевіц стверджував,
що війна — це "продовження політики іншими засобами".
Громадянська війна має іншу, свою логіку. Вона також відома як внутрішньодержавна війна в полемології
[22].
За визначенням словника Britannica, громадянська
війна — насильницький конфлікт між державою і одним або декількома організованими недержавними
суб'єктами на території держави [23].
Таким чином, громадянські війни відрізняються від:
— міждержавних конфліктів (в яких держави воюють з іншими державами),
— насильницьких конфліктів або заворушень, в яких
не беруть участі держави (іноді їх називають міжгромадськими конфліктами),
— від державних репресій проти осіб, яких не можна вважати організованою або згуртованої групою,
включно з геноцидом,

114

— від насильства з боку недержавних суб'єктів, якот: тероризм або насильницькі злочини.
Деякі аналітики проводять відмінність між громадянськими війнами, в яких повстанці прагнуть до територіального відділення або автономії, і конфліктами, в
яких повстанці прагнуть отримати контроль над центральним урядом. Громадянські війни за політичний контроль можуть бути організовані як громадянами певної країни, так і іноземними особами. Наприклад,
Крістіан Гледич (Kristian Skrede Gleditsch Professor,
Department of Government, University of Essex) виділяє
етнічні громадянські війни, в яких повстанці й окремі
особи, які контролюють центральний уряд, мають окремі етнічні ідентичності, та революційні конфлікти, в яких
повстанці прагнуть до великих соціальних перетворень.
Колоніальні конфлікти Гледич виділяє як окремий
військовий конфлікт, відмінний від громадянських воєн
[23].
Попри це громадянська війна часто об'єднує кілька
або всі ці елементи. Наприклад, бунтівники можуть висувати як етнічні, так і ідеологічні вимоги. Їхні цілі можуть змінюватися від окремлення автономії до, наприклад, контролю над всією державою. У той час як міждержавні конфлікти, як правило, носять короткий характер, громадянські війни часто тривають протягом тривалого часу, вони з меншою ймовірністю можуть бути
врегульовані офіційними угодами і з набагато більшою
ймовірністю будуть повторюватимуться. Окрім того,
війна має суттєвий непрямий вплив на добробут людей,
крім людських жертв. Дослідження показали, що країни, які переживають громадянську війну, страждають
від вираженого зниження валового внутрішнього продукту і ніколи не відновлюють свою колишню траєкторію економічного зростання. Громадянські війни також
руйнують торгівлю та інвестиції й несуть соціальні проблеми з адаптацією до мирного життя колишніх військових і переміщених осіб. Сусідні країни також страждають від негативних економічних наслідків і самі можуть
бути залучені до конфлікту.
Основні мотиви для виникнення громадянської
війни, як зазначили Пол Колльєр і Анке Хойффлер, —
це "жадібність" і "невдоволення". (Сер Пол Кольє, професор економіки та державної політики в Урядовій
Школі Блаватніка при Оксфордському університеті. Він
також є директором International Growth Centre, директором Центру з вивчення економіки африканських країн
і членом коледжу Св. Антонія в Оксфорді; Анке Хойффлер є науковий співробітник Центру вивчення економіки Африки в коледжі Св. Антонія в Оксфорді, професор університету, доктор наук, член Консорціуму з
економічних досліджень Африки (AERC) та Міжнародного інституту досліджень миру Осло).
Вони виявили, що фактор "спраги наживи", тобто
фінансова мотивація, більш поширена причина для виникнення громадянських воєн, ніж "невдовольство"
існуючим режимом. Вони стверджують, що деякі природні ресурси, як-от нафта, пов'язані з підвищеною ймовірністю виникнення конфлікту, а інші природні ресурси, як-от: алмази, пов'язані зі збільшенням тривалості
конфліктів. Це пояснюється тим, що природні ресурси
можуть знизити початкові витрати на війну і забезпечити повстанців простим способом фінансування тривалих конфліктів. Багаті природні ресурси також є мотивувальним чинником для виникнення громадянських
воєн. Колльєр і Хойффлер (Collier і Hoeffler) також
дійшли висновку, що ймовірність виникнення громадянської війни в державі з низьким ВВП на душу населення дуже велика, тому що низький середній дохід робить отримання заробітної плати через конфлікт більш
вигідною перспективою. Суспільства можуть бути більш
схильними до конфлікту, тому що переваги для бунту є
надзвичайно сильними або тому, що обмеження на бунт
є надзвичайно слабкими, а також, коли присутні "невдоволення" і "спрага наживи", а друга — з жадібністю. Такі
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заходи, як політичні репресії, можуть спровокувати громадянську війну, але дають змогу придушувати потенційних повстанців. Повстання відбувається лише тоді,
коли конфлікт є життєздатним, тобто є його фінансування [24]. Колльєр і Хойффлер вважають, що етнічна
приналежність, релігія чи будь-яка культурна чи демографічна характеристика не мають вирішального значення для початка громадянської війни [25].
Фінансування бойовиків має вирішальне значення
для успіху будь-якого повстання. Вимагання коштів у
населення держави та пожертвування від діаспор є двома можливими джерелами фінансування повстання.
Вимагання коштів притаманно для діяльності повстанських груп. Вони часто складаються з некваліфікованої
робочої. Повстанські організації мають бути досить великими, щоб мати значний вплив і вести громадянську
війну. Грабування та мародерство є найкращим способом для збереження їхньої фінансової життєздатності.
Прикладами цього є пограбування алмазних шахт у
Сьєрра-Леоне й Анголі [24]. Національні діаспори також є джерелом фінансування повстанських груп, як це
було з тамільською діаспорою Північної Америки, що
фінансувала тамільських тигрів у Шрі-Ланці. Члени діаспор зазвичай є багатшими, ніж їхні родичі на батьківщині й не страждають від наслідків конфлікту [24].
ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІЙНИ
Більшість громадянських воєн відбувається в порівняно бідних суспільствах. Стрижневою причиною
громадянських воєн є економічна депривація. Американський політолог Тед Гурр [26] підкреслив, що
нерівність і незадоволення своїм економічним статусом
є сильним мотивом до військових заколотів. Як і бідні,
так і більш заможні групи можуть повстати проти центральної влади, якщо вони вважають, що можуть домогтися більшого успіху за нового політичного режиму. Тед
Гурр зазначає, що громадянські війни в латиноамериканських країнах часто інтерпретувалися в межах економічних проблем, що виникають унаслідок нерівного
розподілу землі або високої нерівності в доходах. Так,
британські економісти Пол Колльєр і Анке Хойффлер
стверджували, що в державах з низьким ВВП на душу
населення громадянська війна імовірніша, оскільки
низький середній дохід залишає надію на збільшення
зарплат унаслідок зміни політичного режиму [27].
Американські політологи Джеймс Фірон і Девід
Лайтін стверджували, що громадянська війна — це проблема слаборозвинених держав, держав третього світу,
і багато в чому визначається економічним розвитком.
Рушійним мотивом виділяють можливість збагачуватися на військових потребах, або, наприклад, шляхом грабежів чи отримання контролю над цінними природними ресурсами. Емпіричні дослідження також підтвердили ймовірний зв'язок між існуванням цінних природних
ресурсів і підвищеним ризиком громадянської війни [28].
Джеймс Д. Фірон — професор Школи гуманітарних
наук (School of Humanities and Sciences) Стенфордського університету, професор політології, старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень
Фрімена Споглі. Його дослідження присвячені головним чином збройним конфліктам і політичному насильству. Фірон є членом програми Канадського інституту
перспективних досліджень [29].
Підтримка з-за кордону відіграє важливу роль у виникненні й розвитку громадянських конфліктів. У багатьох громадянських війнах беруть участь як іноземні
громадяни, так і іноземні організації. Етнічні групи зазвичай виходять за межі однієї держави — родичі часто
беруть участь в заколотах в інших державах або надають їм підтримку. Статус державних кордонів породжує як обмеження, так і можливості для урядів і повстанців. У технічному сенсі кордони неважко перетнути. Однак той факт, що кордони формально розмежовують суверенітет держави, ускладнює боротьбу урядів
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з повстанцями, що базуються в інших країнах. Окрім
того, наявність конфлікту в сусідній державі може сприяти мобілізації насильства шляхом наслідування успішному повстанню або шляхом прямого імпорту зброї.
Зрештою, громадянські війни часто тісно пов'язані з
міждержавною війною. Погані відносини між державами можуть мотивувати уряди підтримувати заколоти в
країнах, що конкурують, а громадянські війни можуть
сприяти військовому конфлікту між державами, наприклад, унаслідок порушень меж або передбачуваної
підтримки повстанців [30].
Джеймс Фирон стверджує, що громадянська війна —
це війна між організованими групами всередині однієї держави або країни. Метою однієї зі сторін може бути встановлення контролю над країною або регіоном, досягнення незалежності регіону або зміна політики уряду [31].
Це конфлікт високої інтенсивності, зазвичай за
участю регулярних збро йних сил, який носить
стійкий, організований і масштабний характер. Громадянсь кі ві йни мо жуть призвести до велико ї
кількості жертв і споживання значних ресурсів, говорить Ен Хіронака, кандидат наук, Стенфордського
університету [32].
Більшість сучасних громадянських воєн передбачає
втручання зовнішніх сил. За словами Патріка М. Рігана
(книжка "Громадянські війни та іноземні держави",
2000 р.), майже дві третини з 138 внутрішньодержавних
конфліктів за період від закінчення Другої світової війни
й до 2000 року піддавалися міжнародному втручанню, а
Сполучені Штати втрутилися в 35 із цих конфліктів [33].
Громадянські війни після закінчення Другої світової війни тривали в середньому трохи більше ніж чотири роки. На сьогодні спостерігається подовження їхньої
тривалості, а також кількості громадянських воєн, що
ведуться одночасно. Наприклад, у першій половині ХХ ст.
одночасно у світі відбувалося не більше ніж п'ять громадянських воєн, а до кінця холодної війни було понад
20 одночасних громадянських воєн [32].
Джеймс Фірон визначає громадянську війну як "насильницький конфлікт всередині країни, в якому беруть
участь організовані групи, які прагнуть захопити владу
в центрі або в регіоні або змінити політику уряду" [31].
Енн Хіронака далі уточнює, що однією зі сторін громадянської війни є держава [32].
Деякі політологи визначають громадянську війну як
військовий конфлікт з-понад 1000 жертвами [31], тоді
як інші вчені вважають, що принаймні 100 жертв з кожного боку можна назвати військовим конфліктом. [34]
Виходячи з критерію 1000 загиблих за рік, у період з 1816 по
1997 рік відбулося 213 громадянських воєн, 104 з яких
сталися з 1944 по 1997 рік [32]. Якщо використовувати
менш суворий критерій загального числа загиблих у
1000 чоловік, то між 1945 і 2007 роками було понад
90 громадянських воєн [31].
Міжнародне гуманітарне право (МГП) є законом,
який регулює ведення війни. Саме ця галузь міжнародного права прагне обмежити наслідки збройного конфлікту, захищаючи осіб, які не беруть участі у воєнних
діях, а також обмежуючи і регулюючи засоби і методи
ведення бойових дій. МГП включає набір правил, встановлених договором або звичаєм, що спрямовані на захист осіб і майна / об'єктів, які уражені (або можуть
бути ураженими) збройними конфліктами, й обмежує
права сторін конфлікту на використання методів і засобів ведення війни за їх вибором [35].
Сучасне Міжнародне гуманітарне право складається з двох історичних напрямів: Міжнародний суд ООН
в Гаазі, як власне Закон, що регулює війни, і Женевські
конвенції або Гуманітарне право [36]. Міжнародне право про збройні конфлікти кодифіковані в Гаазьких конвенціях, Женевських конвенціях про захист жертв війни.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЄН
Згідно з МГП, війни розподіляють на групи, виходячи
зі спільності їхніх однорідних і найбільш істотних ознак.
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— За соціально-політичним змістом є такі типи воєн:
справедливі й несправедливі; прогресивні та реакційні;
загарбницькі й визвольні.
— Зі стратегічного змісту розглядають види воєн:
залежно від масштабу — світові, регіональні, локальні
(зокрема, прикордонні); за способом дії — маневрові та
позиційні; за складом — двосторонні та коаліційні; за
тривалістю — затяжні та швидкоплинні; за характером
фізичного середовища — наземні, морські, повітряні,
космічні.
— Залежно від напруженості збройної боротьби і її
розмаху війни розрізняють: малої, середньої та великої інтенсивності.
За основним видом засобів збройної боротьби розрізняють ядерну війну, неядерну (звичайну), аналогом
якої можна вважати "конвенціональну" війну (противниками в ній є регулярні армії, які діють відповідно до
міжнародних договорів (конвенцій), що стосуються засобів ураження), хімічну, біологічну, бактеріологічну,
геофізичну, інформаційну, зокрема війну в кіберпросторі [37].
Полікомплексні війни (Н. Ширант) — військові конфлікти, які поєднують в собі риси різних воєн. Тому
причини їхнього виникнення можуть бути характерними для одного виду військових конфліктів, розвиток
та і нструментарій — іншим видам військових
конфліктів або їхнім комбінаціям. Змішуючись, взаємодіючи і мутуючи, полікомплексні війни можуть породжувати абсолютно новий інструментарій проведення військових дій. Отже, полікомплексним війнам притаманне поєднання громадянських воєн, залучення
регулярних військових сил, що є характерним для симетричних воєн, поєднання елементів асиметричних
воєн, як-от: партизанські війни, елементи кібервійни,
кримінальної війни, інформаційної війни тощо. Полікомплексні війни ставлять за мету не завоювання територій, ресурсів або зміну влади, як при традиційних
або громадянських війнах, а маніпулятивне управління прийняттям економічних і політичних рішень в окремому регіоні.
У нових воєн є логіка, яка відрізняється від логіки
традиційних воєн — ідеєю війни, яка переважала в дев'ятнадцятому і двадцятому століттях. Можна виділити відмінності між традиційними й новими війнами за
суб'єктами, цілями, методами й формами фінансів.
Суб'єкти. Старі війни велися штатом регулярних
збройних сил. У нових війнах спостерігається співпраця державних і недержавних суб'єктів — регулярні
збройні сили, приватні охоронні організації, найманці,
воєнізовані формування тощо.
Цілі. Традиційні війни боролися за геополітичні
інтереси або за ідеологію (демократію або соціалізм).
Нові війни ведуться в ім'я ідентичності (етнічної, релігійної або племінної) або з метою маніпулівання прийняттями економічних або політичних рішень в регіоні
[38].
Професор Лондонській школі Економіки та Політичних наук, спеціалізується в галузі військових конфліктів, Дєвід Кин підхрелює, що мета нових воєн полягає в тому, щоб отримати доступ до приняття рішень
на державному рівні в інтересах конкретних груп (які
можуть бути як місцевими, так і транснаціональними),
а не проводити окремі політики чи програми в широких
громадських інтересах. Виникнення політики ідентичності пов'язано з новими технологіями зв'язку, з міграцією з села в місто і по всьому світу, і ерозією більш
інклюзивних (часто statebased) політичних ідеологій,
таких як соціалізм або пост-колоніальний націоналізм.
Можливо, найголовніше — війни починають заради політики ідентичності. Отже, політична мобілізація навколо ідентичності є метою війни, а не знаряддям війни, як
це було в "старих класичних війнах".
Методи. У класичних війнах польові бої були вирішальними. Метод ведення війни полягав у захопленні
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території військовими засобами. У нових війнах безпосередньо вогневі удари використовують як засіб посилення тиску на політичний вибір цивільного населення.
Типовим методом є переміщення населення — після воєнізованих атак мирне населення мігрує, рятуючись від
війни. Насильство в основному спрямоване проти цивільних осіб як засіб контролю над територією, а не проти армії.
Форма фінансів: класичні війни в основному фінансувалися державами. У слабких державах проводиться
така податкова політика, що надходження до бюджету
падають. На цьому тлі має місце зростання тіньової економіки, корупції, злочинності, викрадення людей, контрабанда нафти, алмазів, наркотиків, тощо. Іноді стверджується, що нові війни мотивовані економічною вигодою ТНК, але важко відрізнити тих, хто використовує
прикриття політичного насильства з економічних причин і тих, хто займається хижацькою економічною
діяльністю для фінансування свого політичного проекту. Тоді як під час ведення традиційних воєн економіки
зазвичай централізовано переводилися в режим військової економіки, відбувалася мобілізація населення, нові
війни є частиною відкритої глобалізованої децентралізованою економіки, в якій участь населення є низьким,
а доходи всередині країни залежать безпосередньо від
виконання приватних і державних військових замовлень.
Отже, в класичних війнах можна позначити початок і кінець збройного протистояння, оскільки кожна
сторона намагалася перемогти й закінчити війну. Нові
війни, як воєнізований конфлікт, виникають і зберігаються або повторюються, оскільки кожна сторона заробляє політичні або економічні преференції від безпосередньо підтримки військового конфлікту, а не від закінчення війни — "перемоги" [38].
Тоді як класичні війни були пов'язані з посиленням
або захистом держави, нові війни навпаки — зазвичай
сприяють руйнуванню окремо взятих країн, на території
яких підтримуються збройні конфлікти низької інтенсивності.
Клаузевіц був теоретиком класичних воєн — для
нього війна була волевиявленням держав. У версії нових воєн — війна радше насильницьке підприємство, що
міститься в політичній площині. Нові війни можуть кваліфукуватись як Кофлікт низької інтерсивності.
Конфлікт низької інтенсивності (КНІ) — це військовий конфлікт, зазвичай локалізований між двома або
більше державними чи недержавними групами, інтенсивність якого нижче інтенсивності традиційної війни.
Це передбачає використання державою військових сил
вибірково й точково для забезпечення дотримання політики держави. Держави ці операції зазвичай проводять
проти недержавних суб'єктів. Використовуються такі
терміни, як боротьба з повстанцями, антитерористичні
операції й підтримання миру [39].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Вчені, які вивчають феномен нових воєн часто констатують, що їх слід розглядати з політичного боку.
Мета опису конфліктів як "нового" полягає в тому,
щоб змінити методи дослідження цих конфліктів. Домінуюче розуміння цих конфліктів, з політичного
боку, має дві сторони. Перша — тенденція нав'язування стереотипу війни, що випливає з досвіду останніх
сторіч в Європі, де війна складається з конфлікту між
двома військово-політичними утвореннями, зазвичай
державами, що заведено приписувати традиційній
війні [6].
Клаузевіц був теоретиком класичних воєн — для
нього війна була волевиявленням держав. У версії нових воєн — війна радше насильницьке підприємство,
що міститься в політичній площині. Нові війни можуть кваліфукуватись як конфлікт низької інтерсивності.
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Комунікації стали інструментом у військових технологіях, що полегшує поширення страху й паніки, ніж
сто років тому й раніше, отже, з'явилися спекуляції через ЗМІ про терористичні загрози. Цей аспект вивчав
Бердаль, кандидат наук з King's College London [40]. Він
визначає, що всі сучасні війни спираються на глобальні
зв'язки. Це ще одна характерна риса нових воєн.
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THE USE OF IMITATION MODELING FOR THE RESEARCH OF MIGRATION FLOWS

У зв'язку з посиленням процесів глобалізації, трудова міграція набуває значних обсягів, що потребує поглибленого
дослідження цього феномену, особливо для української економіки. Результатом міграції є зміна кон'юнктури ринку
праці, що має суттєвий вплив на економічне зростання. Відповідно, така тематика набуває для України надзвичайної
актуальності з огляду на особливості національного ринку праці та змін, що відбулись внаслідок зовнішньої політики з
отриманням безвізового режиму з багатьма європейськими країнами. Для України найбільш актуальними проблемами, пов'язаними з міграцією, є відтік працездатного населення, що зменшує економічний потенціал країни та умови для
економічного зростання. З іншого боку, зростання кількості грошових переказів українських емігрантів протягом останніх років сприяло зменшенню соціального тиску та збільшенню економічних можливостей для населення.
Метою дослідження є систематизація підходів щодо оцінки особливостей та інтенсивності впливу міграційних процесів на економічне зростання в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективах за допомогою розробленого авторського комплексу економіко-математичних макромоделей. На основі побудованих авторських імітаційних
макромоделей буде проведено аналіз чутливості для визначення основних факторів, що впливають на прийняття рішень
щодо зовнішньої та внутрішньої міграції, а також сценарний аналіз міграційних ризиків та впливу міграційних потоків
на соціально-економічну стабільність української економіки та її економічне зростання.
У роботі проведено детальний економіко-статистичний та математичний аналіз визначення основних факторів, що
впливають на прийняття рішень українським населенням різних вікових категорій та різного освітнього рівня щодо
міграції, а також розроблено комплекс імітаційних макромоделей, які на відміну від існуючих аналогів враховують
рівень тінізації української економіки та її додатковий можливий вплив на інтенсивність як зовнішніх, так і внутрішніх
міграційних потоків. Крім того, реалізація побудованих моделей на реальній інформації дозволить визначити оптимальне співвідношення величини емігрантів до населення України, за якого набуває мінімуму негативний ефект від
міграції.
In connection with the strengthening of globalization, migration reaches significant amounts requiring in-depth study of
this phenomenon, especially for the Ukrainian economy. The result of movement is a change in the labor market situation, which
has a significant impact on economic growth. Accordingly, this theme becomes of extraordinary importance for Ukraine due to
the peculiarities of the national labor market and the changes that occurred as a result of a foreign policy to obtain visa-free
regime with many European countries. For Ukraine, the most pressing problems associated with migration are the outflow of the
able-bodied population, which reduces the economic potential of the country and the conditions for economic growth. On the
other hand, the increase in the number of remittances of Ukrainian emigrants in recent years has contributed to reducing social
pressures and increasing economic opportunities for the population.
The study aims to systematize approaches to assess the characteristics and intensity of the impact of migration on economic
growth in Ukraine in the medium and long term by using the author developed complex mathematical economic macro-models.
Based on macro-models built by copyright simulation sensitivity analysis will be conducted to determine the main factors
influencing the decision-making on foreign and domestic migration and migration risk scenario analysis and the impact of
migration flows on the social and economic stability of the Ukrainian economy and its growth.
The paper detailed economic and statistical and mathematical analysis identifying key factors that influence the decisionmaking Ukrainian the people of different ages and different educational level migration, and developed a set of simulation macromodels, which unlike existing analogues into account the level of shadowing Ukrainian economy and its possible additional
influence on the intensity of both external and internal migration flows. Besides, the implementation of models built on real data
will determine the optimal ratio of the value of immigrants to the population of Ukraine which takes minimum adverse effects of
migration.
Ключові слова: міграція, грошові потоки мігрантів, економічне зростання, економіко-математичне моделювання, міграційні потоки, системна динаміка.
Key words: migration, remittances, economic growth, economical and mathematical modeling, system dynamics.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх десятиліть особливо актуальним є
питання економічної безпеки у зв'язку з посиленням міграційних процесів. Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників немає одностайного висновку щодо того, чи є міграція позитивним чи негативним явищем, тому і досі актуаль-
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ним є питання пошуку оптимальної кількості мігрантів, за
якої б створювалась найбільша вигода для економіки як
країн-донорів, так і країн-реципієнтів. Внаслідок процесів
глобалізації, протягом останніх років у світі спостерігається збільшення схильності населення до міграції за кордон
[7, p. 1244]. Водночас існує недостатня кількість наукових
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робіт з цього питання за допомогою економіко-математичного інструментарію, що сприяє необхідності поглибленого
вивчення та пошуку нових шляхів врегулювання проблеми
зовнішньої міграції в Україні та у світі. Вирішення цілей
запропонованого дослідження є внеском у вивчення проблем великих міграційних потоків та проблем, що виникають внаслідок їх неефективного регулювання, а також
відповідає світовим та національним пріоритетам розвитку науки. На основі теорій міграції, раніше отриманих результатів та нових даних була створена нова динамічна
модель утворення зовнішніх міграційних потоків в Україні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми міграційних досліджень знайшли відображення у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема теоретичні засади дослідження міграції
розглядали у свої працях Равенштейн [14, c. 175—210]
та Еверетт Лі [8, c. 55]. Серед вітчизняних науковців дослідженнями міграції займались такі вчені: Е. Лібанова, О. Купель, О. Малиновська, М. Оліскевич [12, c. 60—70], В. Токарчук [17, c. 35—39], І. Лук'яненко [12, c. 60—70; 10, c. 391—
399; 11, c. 106—118].
Основною теорією, що використовується при моделюванні міграційних процесів є теорія виштовхування-притягування, розроблена Еверетом Лі у 60-х роках ХХ ст. [8,
c. 55]. Він розглядав країни у розрізі їх привабливості для
потенційних мігрантів, що полягала в оцінці перспектив та
перешкод для досягнення бажаного рівня добробуту. Сучасні дослідники також зацікавлені у вивченні міграції, про
що свідчать численні праці. Особливу увагу приділяють дослідженням зовнішньої трудової міграції, оскільки еміграція є однією з причин "втечі мізків" та втрати працездатного населення. Дослідники С. Коммандер, O. Ніколайчук, Д.
Віхров [3, c. 18] займались вивченням зовнішньої міграції в
Україні. У своїй роботі "Brawn or Brain?" ("Сила чи мозок?")
вони досліджували профіль українських мігрантів за кордоном. У результаті цього дослідження було виявлено, що
одним з основних факторів, який впливає на мігрантів, є
помітно вищий рівень заробітної плати у країнах призначення, а також перед виїздом за кордон українці намагаються підвищити свою кваліфікацію, а отже країна втрачає в більшій мірі найпродуктивніше населення.
На основі аналізу та попередніх праць було побудовано модель зовнішньої міграції, що базується на теорії Еверетта Лі про наявність в економіці факторів виштовхування та притягування. В побудованій моделі відображено процес прийняття рішень щодо еміграції трудового населення
на основі чинників, які є притаманними для країн-донорів
та країн-реципієнтів. Основними факторами, якими керуються українці при виїзді за кордон, є порівняно вищий
рівень заробітної плати у країнах Європи на відміну від України, а також можливість працевлаштування. Модель
спрямована на балансування та врівноваження ринку праці
в країнах-донорах та реципієнтах. Вона в динаміці показує вплив нерівності на бажання людей поїхати працювати
за кордоном, і працює таким чином, що міграція сприяє вирівнюванню економічних показників в обох країнах.
ЦІЛІ СТАТТІ
Метою дослідження є систематизація підходів до оцінки міграційних процесів на основі попередніх праць
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зважаючи на велику кількість та різносторонність теорій міграцій, сформованих різними дослідниками, цей процес потребує комплексного поглибленого підходу для ефективного визначення можливих факторів, які є причиною прийняття
рішень щодо міграції та ризиків спричинених нею. Визначення та кількісна оцінка економічного впливу інтенсивності міграційних потоків на соціально-економічну
стабільність та розрахунок оптимального співвідношення
кількості емігрантів до населення України, за якого набуває мінімуму негативний ефект від міграції, також є важливим результатом з огляду на відсутність чіткого висновку серед багатьох вчених щодо позитивного чи негативного впливу міграції на економічний розвиток країн, що робить вкрай важливим знаходження компромісного
співвідношення між втратою людського потенціалу та надходженням фінансових потоків до країни походження від
емігрантів [12, c. 32—34].
Вирішення цілей запропонованого дослідження є внеском у вивчення проблем великих міграційних потоків та
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проблем, що виникають внаслідок їх неефективного регулювання, а також відповідає світовим та національним пріоритетам розвитку науки. На основі теорій міграції, раніше
отриманих результатів та нових даних було проаналізовано сучасну міграційну ситуацію в Україні та запропоновано ефективні шляхи її регулювання.
Для досягнення поставленої мети дослідження мають
бути виконані такі основні завдання:
— Систематизувати підходи до оцінки міграційних процесів на основі попередніх праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зважаючи на велику кількість та різносторонність теорій міграцій, сформованих різними дослідниками, цей процес потребує комплексного поглибленого
підходу для ефективного визначення можливих факторів,
які є причиною прийняття рішень щодо міграції та ризиків
спричинених нею.
— Розробити комплекс економіко-математичних моделей, системної динаміки з врахуванням наявності тіньового сектору, що дозволить визначити основні фактори
впливу на прийняття рішень українським населенням щодо
здійснення зовнішньої або внутрішньої міграції з врахуванням можливості їх діяльності в тіні. Актуальність розробки такого комплексу можна пояснити невеликою
кількістю наукових праць з використанням економіко-математичного інструментарію для дослідження міграційних
процесів як у вітчизняних, так і в закордонних дослідників.
— Обгрунтувати необхідність регулювання міграційних
потоків за допомогою проведеного на базі побудованого
комплексу макромоделей сценарного аналізу визначення
ризиків від зростаючої інтенсивності міграційних потоків в
Україні, що дозволить визначити вплив еміграції на її економічне зростання та соціально-економічну стабільність у
середньостроковій та довгостроковій перспективах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основною проблемою визначення рівня міграції є
відмінності у методології її розрахунку. За даними Державної служби статистики, протягом останніх 13-ти років в
Україні спостерігається міграційний приріст населення —
за період з 2005 по 2018 рік спостерігається міграційний
приріст у кількості 230 тисяч осіб. Водночас, за статистикою ООН, Україна входить до десятки країн з найвищим
рівнем еміграції, і за останні роки відбулась інтенсифікація цієї тенденції, що можна пов'язати зі складною соціально-економічною та політичною ситуацією в Україні протягом останніх років. За оцінками Державної служби статистики, кількість трудових мігрантів у світі коливається
на рівні 1,3 мільйонів осіб, проте експерти ООН стверджують, що їхня кількість знаходиться у межах від 2 до 4 мільйонів осіб. Розбіжності в оцінках виникають як через різні
тлумачення поняття "мігрант", так і через відмінності у методах збору даних. За даними ООН, до мігрантів належать
не лише особи, які виїхали з країн-донорів протягом останніх років, але і ті особи, що були народжені за кордоном, що значно збільшує оцінку цієї величини [19].
За п'ять років з 2013 по 2018 рік кількість економічно
активного населення у віці від 15 до 70 років в Україні зменшилася з майже 21 до 18 мільйонів. За той же період
кількість працівників зменшилася на 2 млн, а самозайнятих — на 2,5 млн осіб. Загалом, економічно активна частина населення не досягає 50%. За експертними оцінками,
сьогодні за кордоном працюють до 5 млн українців, і більша
частка робітників виїжджають за кордон до Польщі, Чехії
та Угорщини [18].
Міжнародна організація з міграції оцінює потенційне
збільшення кількості міжнародних трудових мігрантів у короткостроковій перспективі на 41%. Серед потенційних трудових мігрантів майже половина — у віці від 18 до 29 років.
Серед цих молодих людей кількість довгострокових трудових мігрантів які вирішили не повертатися в Україну майже
вдвічі більше, ніж серед людей віком від 45 до 65 років [18].
Додатковим ризиком для українського ринку праці є
збільшення кількості студентів, які навчаються за кордоном.
Основними факторами, якими керуються українці при
виїзді за кордон, є порівняно вищий рівень заробітної плати у країнах Європи на відміну від України, а також можливість працевлаштування за умови наявності більшої
кількості робочих місць. Оскільки виїзд за кордон у пошуках працевлаштування спричиняє відтік робочої сили, тиск
на ринок праці в країні виштовхування зменшується, тим
самим спричинюючи зменшення рівня безробіття. На про-
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Рис. 1. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків моделі зовнішніх міграційних потоків

тивагу, у країні притягування збільшується тиск на ринок
праці, що може призвести до негативних наслідків у вигляді збільшення рівня безробіття. Оскільки рівень безробіття пов'язаний з інфляцією, а також з заробітною платою,
середня заробітна плата у країні-донорі має вирости, а середня заробітна плата у країні-реципієнті трохи знизитись.
Таким чином, відбувається коригування відносних величин,
які впливають на рішення потенційних мігрантів щодо виїзду за кордон [11, c. 112].
За умови врівноваження ринків праці в обох країнах,
міграція має припинитись, проте за поточної економічної
ситуації в Україні це перевірити вкрай складно, оскільки
розрив між заробітною платою в Україні та найбільш популярних країнах міграції перевищує 20%, що є достатньою
умовою для переїзду.
Оскільки міграція є явищем соціально-економічним, та
може бути досліджене у часі, для моделювання міграційних процесів було обрано метод імітаційного моделювання, а саме системну динаміку. Такі моделі дозволяють побудувати за допомогою рівнянь низку причинно-наслідкових зв'язків, на основі яких у подальшому можна проводити аналіз чутливості, сценарний аналіз, що дозволяє визначити можливі шляхи для проведення подальшої політики регулювання, а також її впровадження.
У побудованій моделі, причинно-наслідкові зв'язки якої
схематично представлені на рисунку 1, визначено основні
чинники, які впливають на рішення індивідів виїхати за кордон, що дозволяє побачити основні проблеми і шляхом певних управлінських рішень змінити інтенсивність міграційних потоків. У загальному спрощеному вигляді у моделі представлено дві петлі зворотного зв'язку, одна з яких є посилювальною (R, reinforcing loop), а інша — послаблювальною
(C, counteracting loop). Саме послаблювальна петля зворотного зв'язку дозволяє системі після численних ітерацій, що
відбуваються неперервно динамічно у кожному періоді, досягнути стану рівноваги. Основними напрямами для подальших досліджень є розгалуження загальної моделі функціонування міграційних потоків в Україні на підмоделі для кожної окремої країни-реципієнта з найбільшою кількістю українських іммігрантів, що дозволить більш точно визначити
мотиви, якими керуються потенційні емігранти при виборі
країни для заробітку за кордоном.
Важливість побудованої моделі можна описати її вкладом у підтвердження або спростування впливу міграції на
економічне зростання як країн-донорів, так і країн-реципієнтів, оскільки наявне працездатне населення прямо
впливає на кількість зайнятих в економіці, що відображується на пришвидшенні або сповільненні економічного
зростання обох країн, що підтверджує, що міграція є не
лише важливим соціальним явищем, але і потребує серйозного регулювання як важливий економічний фактор.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Міграційна політика в Україні залишається нерегульованою та неефективною, і в той час, коли західні європе йські к раї ни намагаютьс я р егу люв ати пот ік
іммігрантів, в Україні основною міграційною тенденцією
є так званий "відтік мізків", або втрата найбільш продуктивного працездатного населення, що можна пояснити
збільшенням квот для українських студентів за кордоном, а також більш легким подоланням високоосвіченими фахівцями вхідного бар'єру у галузь за кордоном. Такі
тенденції останніх років призводять до уповільнення
реформ та потенційного економічного зростання. Тому
особливо важливою є подальша розробка ефективного
економіко-математичного інструментарію та його використання у питаннях, що стосуються регулювання міграційних потоків.
У подальшому планується розробити підмодель тіньової економіки, яку можна використовувати як окремо, так
і в якості одного з блоків узагальненої імітаційної макромоделі системної динаміки, що дозволить не лише оцінити вплив рівня корупції на міграцію, але і дослідити зворотний зв'язок впливу інтенсивності міграційних потоків
на обсяг тіньової економіки. Ендогенізувати обсяг тіньової економіки для логічного включення цієї підмоделі
тіньової економіки в загальну макромодель планується
шляхом розширення сектору ринку праці з урахуванням
його тіньової складової, зокрема розгалуження офіційної та неофіційної зайнятості. На основі проведеного на
базі цієї моделі сценарного аналізу буде зроблено висновки про підтвердження або спростування впливу рівня
тіньової економіки на інтенсивність міграційних потоків.
Таке дослідження є комплексним та інноваційним, тому
матиме цінність для вітчизняної та світової науки, особливо в умовах наявної значної тінізації в економіці багатьох країн світу.
Описані результати є цінними для вітчизняної та
світової науки, оскільки на відміну від існуючих напрацювань західних та українських вчених вони базуються на використанні нового підходу, що поєднує системний аналіз та застосування інноваційних економіко-математичних моделей системної динаміки для прогнозування процесів зовнішньої трудової міграції населення, проведення сценарного аналізу та оцінювання їх
впливу на соціально-економічний розвиток за умов
значної тінізації економіки. Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування його результатів при розробці науково обгрунтованих рекомендацій щодо ефективного регулювання міграційних
потоків в Україні відповідальними особами на різних
ієрархічних рівнях.
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