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INVEST IN THE DIGITAL ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND PRACTICES OF UKRAINE

У статті визначено та охарактеризовано сутність реформування соціальної регіональної політики в

умовах децентралізації влади в Україні та визначено особливості її практичної адаптації з врахуванням

викликів, що постають перед державою та регіональною владою. Обгрунтовується положення, що важX

ливим напрямом зазначених процесів є проведення моніторингу як перебігу загальних подій та резульX

татів децентралізації, так і впливу їх на таку сферу як соціальна політика. Результати такого моніторинX

гу дозволяють більш системно і об'єктивно шукати відповіді на питання про те, як мають взаємодіяти

учасники процесу реалізації соціальної політики в нових умовах, як має бути розмежовано повноваженX

ня між різними рівнями територіальних організацій у наданні послуг, яким чином стимулювати розвиX

ток ринку соціальних послуг. Встановлено та охарактеризовано проблеми соціальноXекономічного стаX

новища регіонів, що перешкоджають збалансованості їхнього розвитку та спричиняють нерівність, у тому

числі соціальну. Наголошується, що хоча зусилля органів державної та регіональної влади України в

останні роки були спрямовані на упровадження програмних заходів здійснення реформи децентраліX

зації влади та місцевого самоуправління, практика показує лише деяку локальну результативність зазX

начених процесів. Реалізація нових можливостей для розвитку територіальних громад та регіонального

розвитку загалом й до цього часу не достатньо впливає на поліпшення якості життя людей та забезпеченX

ня їхнього добробуту. На основі методу ранжування показників результатів моніторингу процесів деX

централізації в розрізі регіонів України виявлено тенденції практичної реалізації нової регіональної соцX

іальної політики в умовах децентралізації влади. Обгрунтовано висновок, що найкращі результати в

здійсненні децентралізації соціальної політики демонструють Дніпропетровська, Житомирська, МикоX

лаївська, Харківська та Хмельницька області. Саме в цих областях найбільше створено установ, що наX

дають соціальні послуги; віддалених робочих місць Пенсійним фондом для послуг у сфері пенсійного

забезпечення; кількість осіб, що виконують функції прийому документів для призначення усіх видів соX

ціальної підтримки є найбільшою в Дніпропетровській та Житомирській області. Розроблено й обгрунX

товано пропозиції щодо механізмів посилення результативності децентралізації соціальної політики як

складової реалізації стратегічних завдань регіонального розвитку на принципах парадигми нового реX

гіоналізму. Обгрунтовується необхідність взаємодії оновлених соціальної та культурної політики для заX

безпечення спроможності креативного сектору та активного залучення місцевих громад. Враховуючи

динамічність процесу трансформаційних цифрових перетворень в Україні, перед регіональною владою

та місцевими громадами актуалізуються завдання створення майданчиків для обговорення ключових

питань і актуальних проблем реалізації регіональних та місцевих проєктів, пошуку ефективних цифроX
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки зусилля органів державної та регіональ$

ної влади України були спрямовані на упровадження про$
грамних заходів здійснення реформи децентралізації вла$
ди та місцевого самоуправління та на реалізацію завдань
Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, зокрема, в частині запровадження нових підходів

вих систем і технологій для упровадження платформних рішень для соціального сектору. Для цього поX

трібно забезпечити працівників, зайнятих у процесах надання соціальних послуг необхідними знанняX

ми та компетенціями, які формує сучасна система освіти, сприяти створенню сучасних інститутів розX

витку, стимулюванню упровадження соціальних інновацій. Актуалізація здійснення процесу підготовX

ки управлінських кадрів для реалізації механізмів нової регіональної соціальної політики повинна бути

спрямована на створення моделей публічного менеджменту. Для реалізації напрямків децентралізації

соціальної політики потрібно враховувати такі фактори, як збереження людського капіталу, формуванX

ня інноваційного підприємництва та поглиблення горизонтальних зв'язків з врахуванням типології регX

іонів і міст для реалізації інноваційного потенціалу як ключової цілі нової регіональної політики та

відповідні інструменти підтримки.

The article identifies and characterizes the essence of reforming social regional policy in the context of

decentralization of power in Ukraine and identifies the features of its practical adaptation, taking into account

the challenges facing the state and regional authority. The principle is being substantiated that an important

direction of these processes is to monitor both the course of general events and the results of decentralization,

and their impact on such an area as social policy. The results of such monitoring allow more systemically and

objective search for answers to the question of how participants of social policy realization process should interact

in the new environment, how powers should be differentiated between different levels of territorial organizations

in providing services, how to stimulate the development of the social services market. Problems of socialXeconomic

situation of regions that hinder the balance of their development and cause inequality, including social, have

been identified and characterized. It is noted that although the efforts of state and regional authorities of Ukraine

in recent years have been aimed at implementing program measures to reform the decentralization of power and

local selfXgovernment, the practice shows only some local effectiveness of these processes. The realization of

new opportunities for the development of territorial communities and regional development in general still does

not have enough impact on improving the quality of life of people and ensuring their wellXbeing. On the basis of

the method of ranking the indicators of the results of monitoring the decentralization processes in the context of

the regions of Ukraine, the tendencies of practical implementation of the new regional social policy in the

conditions of decentralization of power are revealed. The conclusion is substantiated that Dnipropetrovsk,

Zhytomyr, Mykolaiv, Kharkiv and Khmelnytsky regions show the best results in the implementation of

decentralization of social policy. It is in these regions that most institutions providing social services have been

established; remote workplaces by the Pension Fund for pension provision services; the number of persons

performing the functions of receiving documents for the appointment of all types of social support is the largest

in Dnipropetrovsk and Zhytomyr regions. Proposals concerning mechanisms for enhancing the effectiveness of

decentralization of social policy as a component of the implementation of strategic goals of regional development

based on the principles of the New Regionalism paradigm were developed and substantiated. The necessity of

interaction of renewed social and cultural policy to ensure the capacity of the creative sector and active

involvement of local communities is being substantiated. Given the dynamism of the process of digital

transformation in Ukraine, the regional authorities and local communities are faced with the tasks of creating

platforms to discuss key issues and current issues of regional and local projects, finding effective digital systems

and technologies for implementing platform solutions for the social sector. It is necessary to provide workers

involved in the processes of providing social services with the necessary knowledge and competencies, which

are formed by the modern education system, to contribute to the creation of modern institutions of development,

stimulating the implementation of social innovations. The actualization of the process of training management

personnel for the implementation of the mechanisms of the new regional social policy should be aimed at creating

models of public management. Factors such as preserving human capital, forming innovative entrepreneurship

and deepening horizontal links, taking into account the typology of regions and cities to realize innovation

potential as a key goal of the new regional policy and appropriate support tools, need to be taken into account in

order to implement the directions of decentralization of social policy.

Ключові слова: децентралізація, соціальна політика, соціально�економічний розвиток, нова регіональна
політика, соціальні послуги.

Key words: decentralization, social policy, social�economic development, new regional policy, social services.

до стратегічного планування та фінансування регіонально$
го розвитку, упровадження програм інформатизації. Аналіз
показує, що попри деяку локальну результативність зазна$
чених процесів, реалізація нових можливостей для розвит$
ку територіальних громад та регіонального розвитку зага$
лом й до цього часу не достатньо впливає на поліпшення
якості життя людей та забезпечення їхнього добробуту.
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Звичайно, процес децентралізації стосується багать$
ох сфер, зокрема фінансової та бюджетної, децентралі$
зації у сфері освіти та у сфері архітектурно$будівельного
контролю, у сфері надання адміністративних послуг та
земельних відносин. Проте важливим напрямом зазначе$
них процесів є проведення моніторингу як перебігу загаль$
них подій та результатів децентралізації, так і впливу їх
на таку сферу як соціальна політика.

Процеси децентралізації стали викликом сформованій
в Україні системі надання соціальних послуг. Гостро по$
стали питання про те, як мають взаємодіяти учасники сис$
теми в нових умовах, як має бути розмежовано повнова$
ження між різними рівнями територіальних організацій у
наданні послуг, яким чином стимулювати розвиток ринку
соціальних послуг. Так, згідно з наказом Мінсоцполітики
від 21 червня 2017 року № 1030 з 1 липня 2017 року у 40 ОТГ
21 регіону було розпочато пілотне впровадження Моделі
адміністрування надання послуг з соціальної підтримки
населення за принципом єдиного вікна, що став важливим
сигналом іншим громадам, які переймають кращі практи$
ки створення нової системи соціального захисту населен$
ня і захисту прав дітей.

Новітня парадигма розвитку регіонів України повин$
на бути спрямована на забезпечення сталого ендогенного
зростання, шляхом розкриття потенціалу розвитку регі$
онів на засадах фінансової децентралізації та реалізації
внутрішнього потенціалу економічного зростання; удос$
коналення міжбюджетних відносин; розширення повнова$
жень регіональних органів управління з урахуванням уні$
кального характеру економічного розвитку та спеціалі$
зації, що дозволить знизити диференціацію регіонів краї$
ни за розвитком людського капіталу та технологічної
інфраструктури, за обсягами та якістю ринку праці [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості реформування системи надання со$
ціальних послуг в умовах децентралізації постійно розг$
лядаються експертним середовищем та науковцями. Зок$
рема, ці питання є складовою в системному дослідженні
процесів децентралізації і формування політики регіональ$
ного розвитку в Україні [2], в обгрунтуванні принципів зба$
лансованості і соціально$економічного розвитку регіонів
[3]; при виробленні науково$методичних підходів до фор$
мування соціальної політики та розробки механізмів на$
дання соціальних послуг [4—6].

Водночас зі зміною загальної картини світу, обумов$
леною впливом великої кількості викликів і загроз як зов$
нішнього, так і внутрішнього середовища, змінюються
підходи до формування як загальнодержавної, так і регі$
ональної політики, що потребує подальших досліджень,
особливо на основі застосування моніторингової інфор$
мації та статистичних спостережень, а в умовах необхід$
ності посилення інтеграційних процесів України з держа$
вами ЄС на засадах нової регіональної політики актуалі$
зуються питання щодо оцінки прикладного характеру про$
цесу реалізації соціальної політики регіонів в умовах де$
централізації, пошуку та обгрунтування стратегічних пріо$
ритетів, розробки та упровадження соціальних інновацій,
що потребує більш поглибленого вивчення та аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Постановка завдання: виявлення й обгрунтування су$

часних тенденцій практичної реалізації нової регіональ$
ної соціальної політики в умовах децентралізації влади;
аналіз причин незбалансованості регіонального розвитку
України у контексті впливу соціально$економічних та де$
мографічних факторів та розробка пропозицій для органів
державної та регіональної влади щодо напрямів адаптації
положень та принципів соціальної політики у стратегіч$
ному управлінні територіальним розвитком в умовах де$
централізації влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснена оцінка соціально$економічного розвитку
областей та міста Києва за січень — грудень 2020 року,

проведена Мінрегіоном відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 856 "Про затвердження
Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації державної регіональної пол$
ітики" [7] виявила як негативні тенденції щодо динаміки
виробництва в ключових сферах розвитку: промисловості,
сільському господарстві та освоєнні капітальних інвес$
тицій (зокрема: зменшились обсяги виробництва промис$
лової продукції у 20 регіонах та загалом по Україні на 4,5 % (у
січні — грудні 2019 року — зменшення на 0,5 %); зменши$
лись обсяги виробництва продукції сільського господар$
ства у 17 регіонах та в цілому по Україні на 11,5 %, (у січні —
грудні 2019 року — зростання на 1,4 %); зменшилися обся$
ги капітальних інвестицій в усіх регіонах та загалом по Ук$
раїні на 38,2% (у січні — грудні 2019 року — зростання на
15,5 %); обсяги заборгованості з виплати заробітної плати
зросли у 18 регіонах, а загалом по Україні зменшились
на 0,3 відсоткових пункти у порівнянні з аналогічним по$
казником станом на 01.01.2020 року; показники рівня без$
робіття населення за період січень — вересень 2020 року по$
рівняно з показниками аналогічного періоду 2019 року
збільшилися в усіх регіонах та вцілому по Україні), так і
позитивні моменти: зокрема спостерігалося збереження
позитивної динаміки за такими індикаторами: доходи
місцевих бюджетів збільшились у 25 регіонах: від 0,8 % у
Полтавській до 10,8 % у Київській областях; у середньому
по Україні показник приросту склав 5,4 % (у січні — грудні
2019 року — 15,8 %), що свідчить про фінансову спро$
можність на регіональному рівні; реальна заробітна плата
зросла в усіх регіонах: від 2,9 % у Волинській до 13,5 % у
Луганській областях та в цілому по Україні — на 7,4 % (у
січні — грудні 2019 року — на 9,8 %) та ін.

Занепокоєння викликає поглиблення негативної де$
мографічної ситуації: згідно з офіційними даними Держ$
стату у всіх регіонах без виключення спостерігається пе$
ревищення смертності над народжуваністю. Найменш заг$
розлива ситуація — в м. Київ, де природне скорочення на$
селення склало 634 особи. Водночас на Дніпропетровщині
цей показник сягнув 28 403 осіб — це гірше, ніж у регіо$
нах, охоплених війною. Міграційний приріст спостерігав$
ся в семи регіонах, але лише в Києві та області він дозво$
лив компенсувати природне скорочення (рис. 1).

Регіональний огляд демографічної динаміки показав
такі головні індикатори демографічної ситуації в регіонах
України: 1) сповільнення темпів скорочення населення
країни у порівнянні з попередніми двома десятиліттями,
однак при збереженні достатньо значних обсягів цього
скорочення (близько 140—200 тис. осіб щорічно); 2) поши$
рення депопуляції населення на схід та в центр країни при
збереженні негативних тенденцій у північно$східних об$
ластях та загрозі виникнення зони депопуляції в Цент$
ральній Україні; 3) відносна стабілізація чисельності на$
селення західних областей України з повільною тенден$
цією до незначного збільшення абсолютного показника
скорочення населення внаслідок вступу в шлюбний вік
відносно малої кількості народжених у кризових 1990$х
рр. ("демографічна хвиля"); 4) збільшення темпів зростан$
ня чисельності населення столиці та Київської області, що
індуковано головно внутрішньою вимушеною міграцією,
частково сприятливою віковою структурою населення та
тенденціями субурбанізації в області; 5) поглиблення де$
мографічної кризи та загалом невизначена ситуація на
Донбасі, що ускладнено неповнотою та недостовірністю
отримуваної інформації [9]. Загалом Інститут демографії
та соціальних досліджень прогнозує скорочення чисель$
ності населення України на 6,8 відсотка до 2031 року. Крім
сільських територій, втрати населення спостерігаються і
у малих та середніх містах, прикордонних регіонах внас$
лідок зовнішньої та внутрішньої (до агломерацій) трудо$
вої міграції. Демографічна криза в перспективі матиме не$
гативний вплив на економічний розвиток, перш за все, че$
рез зменшення обсягу внутрішнього ринку та чисельності
робочої сили. Негативні демографічні зміни призводять до
трансформацій на ринку праці, структурних змін в еко$
номіці, далеких від прогресивних; старіння населення при$
зводить до збільшення частки витрат у галузі охорони здо$
ров'я та соціального обслуговування; відплив молодих,
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добре освічених людей до великих агломерацій або за межі
держави вже відображається на скороченні людських ре$
сурсів та спричиняєвтрату інтелектуального потенціалу
деякими регіонами, що призводить до зменшення їх мож$
ливостей розвитку.

Отже, в останні роки картина складається вкрай
загрозлива через нерівномірність соціально$еконо$
мічного розвитку регіонів, їх соціальну нерівність, що
особливо поглиблюється на рівні міст, селищ, сіл, при$
зводить до розбалансування території України в кінце$
вому підсумку загрожує її цілісності. Роками науковця$
ми фіксуються системні проблеми посилення терито$
ріальних диспропорцій у рівні якості життя населен$
ня, які обумовлюють зовнішні та внутрішні міграційні
процеси, призводять до відпливу трудових ресурсів з
прикордонних та сільських територій, монофункціо$
нальних міст, порушують систему розселення, зростан$
ню розриву між центром та віддаленими від нього те$
риторіями, подальшому загостренню соціальної, еко$
номічної та екологічної кризи на слаборозвинених те$
риторіях та їх маргіналізацію.

У цьому контексті важлива роль відводиться як вибо$
ру новітньої моделі та механізмів децентралізації со$
ціальної політики, так і процесу адміністрування соціаль$
них послуг. У ході реалізації реформи децентралізації по$
вноваження з надання соціальних послуг населенню пе$
редаються з центрального рівня на місцевий, тобто —
об'єднаним територіальним громадам (ОТГ). Щоб реалі$
зувати їх, у громаді мають бути створені відповідні струк$
турні підрозділи. Кожна ОТГ зобов'язана надавати базові
соціальні послуги. Водночас кожна соціальна послуга на$
дається за відповідним соціальним стандартом, який зат$
верджує Міністерство соціальної політики. Слід зазначи$
ти, що з 1 січня 2020 року набула чинності нова редакція
Закону України "Про соціальні послуги" [10], який визна$
чає основні організаційні та правові засади надання со$
ціальних послуг, спрямованих на профілактику складних
життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негатив$
них наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Повноваження у сфері соціальних
послуг, які передають громадам, визначаються новою ре$
дакцією Закону як власні повноваження громад, для реа$
лізації яких у громаді має бути створено відповідний струк$
турний підрозділ.

Показово, що така робота вже почала здійснюватися
в рамках реалізації Концепції цифровізації розвитку еко$
номіки та суспільства на регіональному рівні. Так, у тес$
товому режимі на веб$сайті Міністерства соціальної по$
літики України запрацювала інформаційна панель з основ$

ними статистичними даними щодо захисту прав дитини і
надання соціальних послуг у громадах.

Моніторинг досягнення ключових індикаторів орга$
нізації виконання функцій у 274 ОТГ станом на 1 січня
2020 року [11] свідчить, що в усіх ОТГ організовано прийом
мешканців для надання адміністративних послуг соціаль$
ного захисту. Надання таких послуг здійснюється 1427
посадовими особами в структурних підрозділах з питань
соціального захисту населення ОТГ, відділах ЦНАП та в
старостинських округах (в середньому на 1 ОТГ— 5 поса$
дових осіб). Здійснений нами аналіз даних зазначеного
Моніторингу дозволив виявити такі тенденції:

(1) стосовно прийому документів для призначення усіх
видів соціальної підтримки, спостерігається зміна
кількості осіб, які виконують зазначені функції, до того ж
їх чисельність дуже різниться між областями України: най$
більше таких осіб у Житомирській, Дніпропетровській та
Тернопільській областях, найменше — в Закарпатській,
Кіровоградській та Чернігівській. Слід відзначити, що
Вінницька область є єдиною, де всіма питаннями прийому
документів для призначення усіх видів соціальної підтрим$
ки займаються старости, тому окремо відповідальних осіб
в області у цій сфері немає;

(2) в ОТГ активно відбувається створення віддалених
робочих місць Пенсійним фондом для отримання послуг у
сфері пенсійного забезпечення: найбільше робочих місць
було створено у Дніпропетровській, Житомирській,
Львівській та Хмельницькій областях, найменше — в За$
карпатській та Донецькій (табл. 1). У рамках реалізації
завдань, визначених Стратегією модернізації та розвит$
ку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, в
областях активізована робота та запроваджено нових
форм організації з наближення послуг до громадян, з ура$
хуванням процесу децентралізації влади;

(3) кількість спеціалістів, введених до штатного роз$
пису виконкомів ОТГ, до повноважень яких належить
здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг
розподіляється вкрай нерівномірно: в таких областях, як
Житомирська, Харківська та Хмельницька їх кількість
складає більше 200 осіб, натомість в усіх інших областях
їх кількість становить до 50 осіб, і лише в Дніпропет$
ровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій від
50 до 100 осіб;

 (4) так само як і спеціалісти, фахівці із соціальної ро$
боти у штаті комунальних закладів, що надають соціальні
послуги, розподіляються нерівномірно по областях Украї$
ни (табл. 2). Рекордна їх кількість починаючи із ІІ квар.
2019 р. спостерігається у Волинській області і становить
400 осіб. Дещо меншою їх кількість є в Житомирській (250),

Рис. 1. Приріст/скорочення населення України за регіонами у 2019 році, тис. осіб

Джерело: [8].
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Тернопільській (293) та Харківській (236) областях. У всіх
інших областях їх чисельність не перевищує 70 осіб;

(5) відбуваються зміни в кількості комунальних уста$
нов, що надають соціальні послуги, засновниками яких є
ОТГ (рис. 4). Найбільшою кількість є в Житомирській, За$
порізькій та Чернігівській областях, найменшою — в За$
карпатській та Одеській. Слід відзначити, що в Закар$
патській області в ІІІ квар. 2018 р. установ налічувалося
11, проте на період з ІV квар. 2018 р. по ІІ квар. 2019 р. вони
були ліквідовані й на початок 2020 року їх кількість скла$
дала 3. Проте є громади, де соціальні послуги надають інші
установи, засновниками яких є не ОТГ (до інших комуналь$
них установ, що надають соціальні послуги, відносять: те$
риторіальні центри соціального обслуговування пенсіо$
нерів; центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді$
;центри зайнятості; центри соціальної адаптації). Варто
зазначити, що кількість установ, засновниками яких є ОТГ,
вдвічі менша від кількості інших установ, що надають со$
ціальні послуги. До того ж кількість ОТГ, у яких соціальні
послуги надають інші комунальні установи найбільшою є
в таких областях, як Дніпропетровській, Полтавській та
Тернопільській областях. Найменша кількість таких уста$
нов, а саме менше 10, в Закарпатській та Івано$Фран$
ківській областях;

(6) децентралізація вплинула на створення відповідних
установ по захисту прав дітей у виконавчих органах
міських, сільських та селищних рад ОТГ. Дані служби роз$
поділяються по Україні вкрай нерівномірно. Більше 20 та$
ких служб є в Чернігівській, Черкаській, Дніпропет$
ровській та Житомирській областях, менше 5 їх налічуєть$
ся в Волинській, Закарпатській, Миколаївській та Львів$
ській областях.

Проведений нами рейтинговий аналіз дає змогу вия$
вити, що найкращі результати в здійсненні децентралізації
соціальної політики демонструють Дніпропетровська, Жи$
томирська, Миколаївська, Харківська та Хмельницька об$
ласті. Підтвердженням цьому є те, що саме в цих областях
найбільше створено установ, що надають соціальні послу$
ги; віддалених робочих місць Пенсійним фондом для по$
слуг у сфері пенсійного забезпечення; кількість осіб, що
виконують функції прийому документів для призначення
усіх видів соціальної підтримки є найбільшою в Дніпро$

петровській та Житомирській області. Слід зазначити, що
в умовах реалізації відповідних етапів децентралізації та
формування органів місцевого самоврядування, досліджу$
вані процеси продовжують розвиватися та вдосконалюва$
тися. Проте, попри на деяку їхню локальну результа$
тивність, реалізація нових можливостей для розвитку те$
риторіальних громад та регіонального розвитку загалом
не достатньо впливає на поліпшення якості життя людей
та забезпечення їхнього добробуту.

Сучасний стан економіки та соціальної сфери регіонів
України відображає реальний результат державної регіо$
нальної політики, що свідчить про те, що диспро$
порційність соціально$економічного розвитку регіонів так
і не подолана, а з роками лише поглиблюється й відбу$
вається це за відсутності концептуального підгрунтя за$
безпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку територій України, економічних стимулів до ви$
користання наявного соціального ресурсного потенціалу
регіонального розвитку та інституційних можливостей
територій. Проте є й позитивні кейси. Так, міста Київ та
Львів увійшли у першу десятку міст світу за конкурентос$
проможністю в опитуванні "Smart Locations of the Future"
[12], ініційованому британським щоденним друкованим
виданням Financial Times. У ході дослідження оцінено
115 міст з усього світу з точки зору економічної конку$
рентоспроможності та привабливості для міжнародних
інвестицій. До списку кращих міст світу за індексом якості
життя за рейтингом дослідного сервісу Numbeo також по$
трапили мм. Львів (175 місце серед 227 учасників), Київ
(192), Одеса (195), Харків (196), Дніпро (202 місце). Рей$
тинг індексу якості життя формували з урахуванням вось$
ми показників: індексу купівельної спроможності, вартості
нерухомості щодо доходів населення, індексу безпеки,
охорони здоров'я, вартості життя, індексу часу руху транс$
порту, забруднення і клімату [1].

Водночас, загальний соціально$економічний стан в Ук$
раїні засвідчує низьку спроможність влади усіх рівнів до
збереження, посилення та реалізації зазначених конкурен$
тних переваг. Наявність просторової нерівномірності та
міжрегіональних соціально$економічних диспропорцій,
низька інтенсивність інтеграційних процесів у формуванні
внутрішнього ринку країни, повільні структурні зрушен$

Створення віддалених робочих місць Пенсійним фондом для послуг  
у сфері пенсійного забезпечення (кількість ОТГ) Область ІV квар. 

2017 
І квар. 
2018 

ІІ квар. 
2018 

ІІІ квар. 
2018 

ІV квар. 
2018 

І квар. 
2019 

ІІ квар.
2019 

ІІІ квар. 
2019 

ІV квар. 
2019 

І квар. 
2020 

ІІ квар. 
2020 

ІІІ квар.
2020 

Вінницька 16 20 26 26 27 26 27 27 27 29 29 28 
Волинська 8 8 15 22 28 30 30 30 31 32 32 32 
Дніпропетровська 17 17 20 27 43 48 49 48 47 47 47 48 
Донецька 4 4 6 6 7 7 4 4 4 4 4 4 
Житомирська 11 17 41 44 44 44 44 44 43 44 44 44 
Закарпатська 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
Запорізька 10 14 23 26 27 27 26 36 37 37 37 37 
Івано-Франківська 3 3 14 17 19 19 19 21 21 23 23 23 
Київська 2 4 8 7 8 8 8 10 15 16 15 15 
Кіровоградська 3 4 9 11 11 11 11 11 12 11 11 11 
Луганська 0 0 4 5 8 7 8 8 9 9 9 9 
Львівська 23 23 32 32 33 35 36 36 36 36 38 38 
Миколаївська 13 16 24 24 24 24 24 24 33 33 33 26 
Одеська 6 7 13 13 16 16 16 17 18 18 18 14 
Полтавська 4 4 11 14 18 23 24 25 25 22 21 21 
Рівненська 6 5 17 17 17 18 9 5 6 7 7 7 
Сумська 15 20 28 29 29 30 30 30 30 31 32 32 
Тернопільська 14 19 24 24 27 28 28 28 25 24 24 24 
Харківська 1 1 5 6 10 10 10 10 11 11 11 11 
Херсонська 12 13 23 24 24 24 24 24 24 24 24 15 
Хмельницька 16 16 22 29 34 35 35 35 35 30 31 30 
Черкаська 8 10 12 14 16 21 22 22 26 26 26 26 
Чернівецька 10 16 21 21 22 23 26 28 28 28 30 28 
Чернігівська 9 10 17 18 19 19 19 19 20 23 23 23 
Всього 214 254 418 459 514 536 532 545 564 566 570 547 

Таблиця 1. Створення віддалених робочих місць Пенсійним фондом для послуг
у сфері пенсійного забезпечення, кількість ОТГ

Джерело: побудовано авторами на основі [11].
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ня, перманентно нестабільна та загрозлива для українсь$
кої державності політична ситуація не забезпечують якіс$
ного економічного зростання, що дозволяє експертам оці$
нити Україну як найбіднішу країну Європи.

Дослідження показують, що сьогодні, враховуючи ди$
намічність процесу трансформаційних цифрових перетво$
рень в Україні, перед регіональною владою та місцевими
громадами актуалізуються завдання створення майдан$
чиків для обговорення ключових питань і актуальних про$
блем реалізації регіональних та місцевих цифрових
проєктів, посилення міжрегіональної співпраці у сфері
інформаційних та цифрових технологій, забезпечення про$

сування регіональних IT$компаній і розробників проєктів
4.0 Індустрія, пошук ефективних цифрових систем і тех$
нологій для упровадження платформних рішень для циф$
рової економіки та цифровізації соціального сектору.
Найбільш поширеними і значимими для опрацювання в
контексті реалізації регіональної політики на даний час є
наступні теми: "розумне місто" — нова якість життя; інте$
лектуальна енергетика: виклики і стратегія; кращі прак$
тики організації процесу цифрової трансформації (циф$
ровізації) бізнесу; проблеми і перспективи нормативного
регулювання; проектне управління як інструмент залучення
інвестицій в цифровий бізнес на регіональному рівні та ін.

К-сть фахівців із соціальної роботи у штаті комунальних закладів, що надають соціальні послуги 
Область І квар. 

2018 
ІІ квар. 

2018 
ІІІ квар. 

2018 
ІV квар. 

2018 
І квар. 
2019 

ІІ квар. 
2019 

ІІІ квар. 
2019 

ІV квар. 
2019 

І квар. 
2020 

ІІ квар. 
2020 

ІІІ квар. 
2020 

Вінницька 14 14 18 17 46 46 47 48 51 50 52 
Волинська 0 11 11 11 12 400 400 400 400 400 400 
Дніпропетровська 52 65 65 67 91 115 115 115 115 115 115 
Донецька 27 49 32 22 20 46 50 50 62 79 84 
Житомирська 107 60 89 106 112 227 236 242 250 250 246 
Закарпатська 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 7 
Запорізька 28 57 58 58 74 89 89 89 89 89 89 
Івано-Франківська 0 0 3 3 6 6 10 11 11 11 51 
Київська 0 2 3 4 11 27 29 21 21 21 32 
Кіровоградська 8 7 7 15 24 29 29 34 35 35 36 
Луганська 26 76 34 28 39 200 200 200 200 200 200 
Львівська 6 14 15 15 21 23 24 28 28 28 30 
Миколаївська 29 33 32 32 29 178 178 176 194 194 186 
Одеська 4 13 15 15 19 14 18 15 26 26 22 
Полтавська 18 24 35 35 35 54 55 57 62 59 71 
Рівненська 13 14 14 14 15 32 32 36 36 36 40 
Сумська 6 45 45 40 40 30 50 58 58 58 56 
Тернопільська 23 27 27 27 34 113 130 135 136 136 293 
Харківська 21 28 28 31 30 236 236 236 236 236 236 
Херсонська 19 34 42 44 94 125 124 124 124 124 126 
Хмельницька 35 42 43 42 44 42 43 48 53 53 49 
Черкаська 0 2 2 0 11 33 31 37 59 60 55 
Чернівецька 0 0 0 0 0 8 8 9 3 3 14 
Чернігівська 21 69 74 71 102 106 109 121 121 129 133 
Всього 457 686 692 697 909 2179 2243 2296 2376 2398 2623 

Таблиця 2. Кількість фахівців із соціальної роботи у штаті комунальних закладів, що надають соціальні послуги

Джерело: побудовано авторами на основі [11].

Кількість комунальних установ, що надають соціальні послуги, засновниками яких є ОТГ 
Область І квар. 

2018 
ІІ квар. 

2018 
ІІІ квар. 

2018 
ІV квар. 

2018 
І квар. 
2019 

ІІ квар. 
2019 

ІІІ квар. 
2019 

ІV квар. 
2019 

І квар. 
2020 

ІІ квар. 
2020 

ІІІ квар. 
2020 

Вінницька 1 4 7 7 10 14 14 15 15 15 15 
Волинська 1 6 8 8 12 18 19 22 22 22 23 
Дніпропетровська 5 7 7 6 6 11 11 11 11 11 13 
Донецька 3 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
Житомирська 26 27 37 37 37 37 44 43 43 43 43 
Закарпатська 0 0 11 0 0 0 3 3 3 3 3 
Запорізька 9 19 20 20 21 29 28 28 28 28 30 
Івано-Франківська 4 14 13 13 13 14 18 18 18 18 21 
Київська 0 2 2 2 2 9 8 9 9 9 11 
Кіровоградська 2 6 6 6 9 11 11 11 11 11 13 
Луганська 0 3 5 5 5 7 8 8 8 8 8 
Львівська 4 8 9 9 12 12 12 12 12 12 13 
Миколаївська 1 1 3 3 5 10 6 6 6 6 7 
Одеська 0 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 
Полтавська 7 6 8 8 11 13 15 16 16 16 17 
Рівненська 4 6 11 11 8 13 13 15 15 15 16 
Сумська 2 11 13 13 15 18 18 18 18 18 18 
Тернопільська 6 7 9 9 10 8 10 10 10 10 10 
Харківська 3 6 6 6 6 11 12 12 12 12 14 
Херсонська 5 6 6 6 15 14 14 14 14 14 14 
Хмельницька 13 13 13 13 14 14 15 14 13 13 16 
Черкаська 3 5 7 7 8 11 8 13 13 13 15 
Чернівецька 3 6 12 12 8 5 9 9 9 9 9 
Чернігівська 6 15 16 16 23 25 25 25 26 26 29 
Всього 108 184 237 225 258 314 331 342 342 342 367 

Таблиця 3. Кількість комунальних установ, що надають соціальні послуги, засновниками яких є ОТГ

Джерело: побудовано авторами на основі [11].
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У цьому контексті заслуговує на увагу програмний
комплекс "Інтегрована інформаційна система "Соціальна
громада", що забезпечує прийом заяв та документів від
громадян на призначення соціальних допомог, житлових
субсидій, пільг за місцем їх проживання та передачу їх в
електронному вигляді органам соціального захисту насе$
лення, що суттєво спрощує і пришвидшує обмін та опра$
цювання інформації, забезпечує зручність для мешканців
територіальних громад, особливо віддалених від органів
соціального захисту населення. Вже більше тисячі тери$
торіальних громад приєднались до Програмного комплек$
су та мають можливість надавати соціальну підтримку
своїм мешканцям із застосуванням електронних сервісів.
На сьогодні є близько 40 працюючих державних соціаль$
них програм, які включають 67 видів державної соціаль$
ної допомоги. У громадах проживає понад 7 мільйонів
сімей, які можуть звертатись за тією чи іншою допомогою.
Звичайно, самотужки громадам опанувати такий обсяг
процесів, а тим більше автоматизувати їх, забезпечити
ефективну взаємодію з органами соціального захисту на$
селення та Національною соціальною сервісною службою,
важко. Тому для того щоб забезпечити безперервність со$
ціального захисту людей, Мінсоцполітики надає допомо$
гу громадам в організації всіх процесів соціального захис$
ту та впровадженні електронних сервісів [13].

Україна вже має практику взаємодії оновлених со$
ціальної та культурної політики для забезпечення спро$
можності креативного сектору та активного залучення
місцевих громад. Важливим завданням у цьому напрямі має
бути ефективне використання, популяризація та бренду$
вання культурної спадщини, стимулювання зі сторони дер$
жави розвитку креативних індустрій як одного з головних
драйверів поступу креативної економіки регіонів. Задля
активізації процесу децентралізації на рівні регіонів та
підвищення рівня їх конкурентоспроможності та якості
життя, потрібно забезпечити працівників, зайнятих у про$
цесах надання соціальних послуг необхідними знаннями
та компетенціями, які формує сучасна система освіти,
сприяти створенню сучасних інститутів розвитку, стиму$
люванню упровадження соціальних інновацій.

Під час розроблення документів стратегічного плану$
вання у сфері культури як інструменту реалізації терито$
ріальної соціальної політики необхідно: (1) визначитися з
регіональною специфікою; (2 ) позначити основні пріори$
тети (не більше 3—5, які повинні знайти віддзеркалення в
очікуваних результатах від реалізації регіональної стра$
тегії розвитку; (3) погоджувати соціальні показники регі$
ональної стратегії розвитку зі стратегією соціально$еко$
номічного розвитку суб'єкта господарювання; (4) пов'яза$
ти основні пріоритети і очікувані результати з основними
сценаріями регіональної стратегії соціального розвитку;
(5) співвіднести реалізацію основних пріоритетів у со$
ціальній сфері з необхідними обсягами фінансування.

Загалом децентралізація соціальної політики й підви$
щення рівня якості надання соціальних послуг у межах
територій потребує ефективної взаємодії усіх стейкхол$
дерів для досягнення визначених ними власних цілей. Для
цього пропонується скористатися концепцією Рenta Нelix
(РН) — п'яти концентричних кіл стейкхолдерів: 1) місце$
вої громади; 2) місцевої влади; 3) місцевого бізнесу; 4) місце$
вої освіти, науки та культури; 5) волонтерів та соціальних
підприємців. Концепція РН успішно застосовується Євро$
пейською Комісією (ЄК) для вирішення регіональних про$
блем в окремих країнах і базується на твердженні, що все$
охоплююча комунікація сприяє пошуку ефективного
рішення.

Найважливішим принципом створення конкурентних
переваг сектора сфери соціальних послуг регіонів загалом
має бути послідовне впровадження взаємопов'язаних мас$
штабованих інформаційних систем на всіх ієрархічних
рівнях, що є необхідною умовою розвитку територій з точ$
ки зору формування національного і міжнародного попи$
ту на регіональні культурні послуги. Водночас розвиток
сфери культури, як показують успішні практики з досвіду
ЄС, запустить фінансові, інфраструктурні і ресурсні про$
єкти, стане потужним драйвером оздоровлення соціаль$
них процесів, формування ділового і інвестиційного кліма$

ту, що дасть значний синергетичний ефект для економіки
і суспільства загалом.

Отже, система взаємодії різних управлінських рівнів,
що виникає при реалізації програм соціального розвитку
територій є ознакою багаторівневого управління, адже
прийняті рішення на національному рівні поширюються на
регіони та місцевий рівень. Саме така модель має стати
механізмом планування для побудови ефективної систе$
ми впливу управління, яка б діяла ефективно через
міжрівневу взаємодію багатьох суб'єктів і забезпечила б
сталий розвиток територій. У цьому контексті Міністер$
ства фінансів, розвитку громад та територій і соціальної
політики мають напрацювати спільні пропозиції щодо оп$
тимальної моделі соціального захисту в умовах децентра$
лізації, розробити дієві інструменти забезпечення повно$
цінного функціонування органів соціального захисту на
місцевому рівні у процесі трансформації та укрупнення
районів при дотриманні умови збереження кваліфікова$
них кадрів у системі соціальної підтримки й захисту. Важ$
лива роль в цих процесах належить Раді соціального роз$
витку регіонів — спеціально створеному координаційному
майданчику, який забезпечує синхронізацію діяльності та
узгодження цілей та напрямків при формуванні й реалі$
зації соціальної політики між центральними органами ви$
конавчої влади та місцевою владою [14].

В умовах української дійсності актуалізація здійс$
нення процесу підготовки управлінських кадрів для реа$
лізації механізмів нової регіональної соціальної політики
повинна бути спрямована на створення моделей публіч$
ного менеджменту, які б обов'язково включали відпові$
дальність за кінцеві результати роботи; створення умов для
підвищення продуктивності та культури працівника соці$
альної сфери через забезпечення свободи творчості та
ініціативи, оцінки та підтримки (стимулювання) прояву
ініціатив, що дозволить не лише розв'язати проблеми з
конкретними соціальними інноваціями, але й прокладе
шлях до створення та впровадження інших нововведень та
відповідних інноваційних технологій для розбудови сучас$
ної моделі надання соціальних послуг.

ВИСНОВКИ
Отже, в Україні відбувається реформа децентралізації,

однією із завдань якої є збільшення ролі й значення місце$
вого самоврядування у розвитку соціальної сфери. Децен$
тралізація передбачає реорганізацію майнових та фінан$
сово$господарчих відносин у соціальній сфері з метою
підвищення доступності та якості послуг, що надаються
закладами соціальної інфраструктури. На сьогодні найго$
стрішими проблемами розвитку соціальної сфери терито$
ріальних громад є: недосконала система територіального
розміщення об'єктів соціальної інфраструктури; недо$
статність бюджетних коштів для ефективного функціону$
вання закладів соціальної інфраструктури; недостатній
рівень кадрового забезпечення закладів соціальної сфе$
ри; недостатній рівень якості послуг, що надаються насе$
ленню об'єктами соціальної сфери.

Нові моделі адміністрування надання соціальної
підтримки мешканцям ОТГ в комплексі з модернізацією
фронт$офісів ОТГ, а також впровадженням у ділові про$
цеси електронних сервісів (програмний комплекс "Соц$
іальна громада") посилять зміцнення управлінської спро$
можності для надання адміністративних послуг соціаль$
ного характеру мешканцям ОТГ.

Соціально$політичні події, що відбуваються сьогодні
в Україні, як ніколи раніше, загострили проблему пошуку
нової моделі соціально$економічного розвитку, яка б
відповідала вирішенню поставлених завдань, обумовлених
глобальними політичними та технологічними змінами, а
наразі — ще й проблемами, спричиненими пандемією
COVID$2019. Така модель повинна започатковуватись на
інноваційних чинниках соціально$економічного розвитку,
що дозволить забезпечити суттєве підвищення результа$
тивності управління соціально$економічним розвитком та
зростання продуктивності національного господарства
загалом й окремих територій. Для реалізації напрямків
політики соціальної децентралізації потрібно враховува$
ти такі фактори як збереження людського капіталу,
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формування інноваційного підприємництва та поглиблен$
ня горизонтальних зв'язків з врахуванням типології регі$
онів і міст для реалізації інноваційного потенціалу як клю$
чової цілі нової регіональної політики та відповідні інстру$
менти підтримки. На розробку науково$методичних поло$
жень розробки такої моделі будуть спрямовані подальші
дослідження. Особливої уваги в подальшому потребує роз$
робка методології формування складових інноваційного
механізму реформування публічного управління та визна$
чення взаємозв'язку між ними з позицій системного підхо$
ду та вироблення інструментів їх реалізації з метою підви$
щення рівня керованості процесом надання якісних со$
ціальних послуг громадянам.
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У теперішній час банкрутство в Україні є досить поширеним явищем, що обумовлено впливом певних

економічних, політичних чинників, а також спалахом COVIDX19. При цьому у світовій практиці є велика

кількість методів та моделей, призначених для оцінювання ймовірності настання банкрутства

підприємств, однак вони мають певні недоліки та не ураховують специфіку діяльності українських

підприємств. Сучасними дослідниками пропонуються певні рекомендації для їх удосконалення, однак й

до сьогодні не розроблено методичні підходи для оцінювання ймовірності настання банкрутства

підприємств з урахуванням фактору часу, можливого до настання цієї події. Водночас момент часу, коли

це може статися, впливає на прийняття відповідних управлінських рішень.

Today, bankruptcy in Ukraine is quite common. More and more companies, under the influence of economic,

political factors, as well as the outbreak of COVIDX19, are in a crisis that threatens their bankruptcy. Modern

scientists provide recommendations for improving models for estimating the probability of bankruptcy. However,

the issue of assessing the probability of bankruptcy of enterprises taking into account the time factor has not

been studied so far. At the same time, the company and its stakeholders are not indifferent to the moment when

this can happen, and depending on the occurrence of this event, it is necessary to make appropriate management

decisions.

We assume that on the basis of models for estimating the probability of bankruptcy of enterprises it is possible

to estimate the probability of occurrence of this event within one, two, three, ten years, and so on. At the same

time, it is necessary to fully take into account the estimated time range when determining the probability of

initiating bankruptcy proceedings. That is, if it is determined that during the first year the probability of initiating
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині банкрутство в Україні є доволі розповсюдже$

ним явищем. Дедалі все більше підприємств під тиском
економічних, політичних чинників, а також спалаху
COVID$19 опиняються у кризі, яка створює загрозу для
їхнього банкрутства. Сучасними науковцями наводять$
ся рекомендації для удосконалення моделей оцінки ймо$
вірності настання банкрутства підприємств. Однак й
дотепер не досліджено питання відносно оцінювання
ймовірності настання банкрутства підприємств з ураху$
ванням фактору часу [8]. При цьому для підприємства
та його стейкхолдерів зовсім не байдужим є момент
часу, коли це може статися. Безперечно, що цей інци$
дент може відбутися через один, два, три, десять років і
навіть більше. Однак залежно від часу настання цієї
події варто приймати відповідні управлінські рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням оцінки ймовірності настання банкрутства

підприємств присвячена досить велика кількість науко$
вих праць зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких
найбільш відомими є моделі Е. Альтмана, Р. Ліса, У. Біве$
ра, Р. Таффлера, Д. Фулмера, Г. Спрінгейта, І. Бланка,
О. Зайцевої, А. Ковальова, Г. Савицької, Р. Сайфуллі$
на, О. Терещенко, А. Шеремета тощо. Кількість збанк$
рутілих підприємств дедалі збільшується, а наявні мо$
делі оцінювання ймовірності настання банкрутства ук$
раїнських підприємств з метою своєчасного поперед$
ження можливості настання цієї події мають певні не$
доліки (недостатнє обгрунтування доцільності викори$
стання фінансових показників у моделях, використан$
ня в моделях тільки лінійної залежності тощо), а також
існуючі на сьогодні моделі не адаптовані до специфіки
української економіки, окремих галузей чи регіонів.
При цьому своєчасне виявлення ознак можливого бан$
крутства підприємств дозволяє керівництву вжити тер$
мінових заходів щодо виправлення фінансового стану і
зниження ризику настання цієї події.

bankruptcy proceedings was small or small, but the probability of initiating bankruptcy proceedings during the

first two years was diagnosed as medium, high or very high, it seems appropriate to determine the probability of

bankruptcy proceedings in the second year. The solution of this problem is possible on the basis of application of

the matrix approach.

To achieve this goal, extraordinary and ordinary ranges of values of the indicator of assessment of the

probability of bankruptcy of enterprises are determined. The relationship between the probabilities of occurrence

and, consequently, nonXoccurrence of the bankruptcy procedure of enterprises has been established. Based on

the established relationship, appropriate indicators have been developed that allow to determine the probability

of occurrence and, accordingly, nonXoccurrence of this event in a given range of values of the indicator of the

probability of initiating the bankruptcy procedure of enterprises. In addition, the correspondence between the

ranges of values is determined: 1) the indicator for assessing the probability of bankruptcy of enterprises; 2) the

probability of bankruptcy of enterprises.

The median approach to construction of a matrix of a qualitative estimation of probability of the beginning

of procedure of bankruptcy of the enterprises on the basis of quantitative methods of calculation is offered. Its

approbation was carried out on the example of the enterprises of metallurgical branch of Ukraine which confirmed

its correctness.

Ключові слова: банкрутство, ймовірність, матриця, діапазон часу, якісна оцінка, нормування, діагнос�
тика.

Key words: bankruptcy, probability, matrix, time range, qualitative assessment, normalization, diagnostics.

Під час стратегічного аналізу застосовується нез$
численна кількість різноманітних методів. Розрахункові
методи часто поєднуються з графічними, представлени$
ми матрицями, графіками тощо. Такий підхід, як слуш$
но зауважує автор роботи [7], дозволяє одержати дос$
товірні результати проведеного оцінювання, унаочни$
ти їх.

На сьогодні у стратегічному менеджменті найбільш
відомими є: портфельна матриця BCG, матриця
"McKinsey$General Electric", модель портфельного ана$
лізу за методом "Shell$DPM", матриця фірми "Arthur D.
Little" (ADL/ LC), матриці І. Ансоффа, Д. Абеля, Р. Ку$
пера тощо.

У роботі [2] зауважено, що стратегічну матрицю
дослідники здебільшого визначають в якості інструмен$
ту щодо вибору відповідної стратегії для підприємства.
Подібну думку висловлює й автор роботи [11] стверд$
жуючи, що матричні методи не дозволяють прямо ви$
явити стратегічні альтернативи, але сприяють вирішен$
ню проблеми шляхом зведення її до простих ситуацій,
що дозволяють приймати обгрунтовані рішення щодо
розвитку підприємства.

Для якісного оцінювання фінансового стану під$
приємства авторами робот [3; 4] пропонується графіч$
ний метод, представлений матрицею, що дозволяє ви$
значати відповідні зони його фінансового стану.

Останнім часом значного розповсюдження набуло
використання матричного методу й під час прогнозуван$
ня ймовірності настання банкрутства підприємств. Так,
наприклад, автори роботи [1] відмічають, що з цією ме$
тою будується стратегічна матриця, що грунтується, як
правило, на таких параметрах, як ринкова ситуація та
потенціал підприємства, а рішення приймаються залеж$
но від того, до якого квадранту матриці потрапить
підприємство у результаті утвореної комбінації фак$
торів. Тобто квадранти, утворені в результаті перетину
одержаних під час аналізу значень обраних для побу$
дови матриці факторів, означають певну позицію або
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стратегічну зону підприємства. При цьому для кожно$
го квадранту матриці розробляється відповідна страте$
гія.

Погоджуємось із думкою авторів робіт [5; 6; 10; 11]
відносно поширеності матричного методу в стратегіч$
ному управлінні, що пов'язано з його простотою та зруч$
ністю у застосуванні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Пропонуємо розробити методичний підхід, який

дозволить на підставі матриць якісної оцінки визначати
ймовірність початку процедури банкрутства підприєм$
ства з урахуванням діапазону можливого часу прове$
дення цієї процедури.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках дослідження визначено екстраординарний
та ординарний діапазони значень показника оцінки ймо$
вірності настання банкрутства підприємств (рис. 1).

Ураховуючи усі можливі значення показника оцін$
ки ймовірності настання банкрутства підприємств (Z) їх
було нормовано у наступних діапазонах:

Z
1
 ÷ [0; 1]; 0 ≤ Z

1 
<1 — екстраординарний діапазон

значень;
Z

2
 ÷ [1; 2]; 1 ≤ Z

2 
≤ 2 — ординарний діапазон значень;

Z
3
 ÷ [2; 3]; 2 < Z

3 
≤ 3 — екстраординарний діапазон

значень.
При цьому приймаємо таке:
1) у випадку, якщо Z

1 
< 0, то приймаємо, що Z

1 
= 0.

2) у випадку, якщо Z
3 
> 3, то приймаємо, що Z

3 
= 3.

У роботі [9] висвітлюються актуальні питання еко$
номічного розвитку українських
промислових підприємств, у тому
числі пропонується поділяти кризу
фінансового стану за ступенями її
важкості, а саме: відсутність кризи
фінансового стану підприємства,
його фінансова катастрофа, а також
легкий, середній та важкий ступені
кризи.

Рекомендовану авторами робо$
ти [9] градацію вважаємо доцільним
адаптувати для оцінювання ймовір$
ності настання банкрутства під$

Рис. 1. Діапазони значень показника оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 2. Показники визначення ймовірності настання та, відповідно, не
настання банкрутства підприємства у заданому діапазоні значень показника

оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 3. Медіанні значення встановлених діапазонів показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств

Таблиця 4. Визначення ймовірностей настання та не настання банкрутства підприємств з урахуванням медіанних
значень встановлених діапазонів показника оцінки ймовірності настання банкрутства підприємств

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 1. Взаємозв'язок ймовірностей настання
та, відповідно, не настання процедури

банкрутства підприємства протягом
досліджуваного періоду

Ймовірність того, що протягом 
досліджуваного періоду на 

підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства 

Ймовірність того що протягом 
досліджуваного періоду на 

підприємстві не буде 
впроваджена процедура 

банкрутства 
Мала ймовірність Дуже велика ймовірність 
Невелика ймовірність Велика ймовірність 
Середня ймовірність Середня ймовірність 
Велика ймовірність Невелика ймовірність 
Дуже велика ймовірність Мала ймовірність 
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приємств та застосовувати такі її
характеристики: мала, невелика,
середня, велика та дуже велика
ймовірності настання банкрутства
підприємств. З урахуванням цієї
градації встановлено взаємозв'я$
зок між ймовірностями настання
та, відповідно, не настання проце$
дури банкрутства підприємства
протягом досліджуваного періоду
(табл. 1).

На підставі встановленого
взаємозв'язку розроблено й від$
повідні показники, що дозволяють у заданому діапазоні
значень показника Z визначати ймовірність настання
банкрутства підприємства та ймовірність того, що бан$
крутство підприємства не настане (табл. 2).

Вважаємо, що матрицю якісної оцінки ймовірності
початку процедури банкрутства підприємств доціль$
но розробити на підставі кількісних методів розрахун$
ку. Для цього, ураховуючи встановлені діапазони зна$
чень показника оцінки ймовірності настання банкрут$
ства підприємств, можливим є застосування трьох
підходів:

— оптимістичного (по встановленим верхнім грани$
цям діапазону значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств);

— песимістичного (по встановленим нижнім грани$
цям діапазону значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств);

— медіанного (по середньому значенню діапазону
показника оцінки ймовірності настання банкрутства
підприємств).

Розглянемо детальніше медіанний підхід до побудо$
ви матриці якісної оцінки ймовірності початку проце$
дури банкрутства підприємств на підставі кількісних
методів розрахунку. Для цього необхідно:

1. Визначити медіанне значення встановлених діа$
пазонів показника оцінки ймовірності настання банк$
рутства підприємств (табл. 3).

2. Ураховуючи медіанні значення встановлених діа$
пазонів на підставі запропонованих формул (табл. 2)
розрахувати значення ймовірностей настання та, відпо$
відно, не настання банкрутства підприємств (табл. 4).

Крім того, визначено відповідність між наступними
показниками (табл. 5):

— діапазонами значень показника оцінки ймовір$
ності настання банкрутства підприємств;

— діапазонами значень ймовірностей настання бан$
крутства підприємств.

У рамках цього дослідження в якості оцінюваного
періоду обрано три роки, що наступають після оціню$
ваного року, який вважатимемо нульовим.

Припускаємо, що на підставі моделей оцінювання
ймовірності настання банкрутства підприємств можли$

во оцінити вірогідність настання цієї події протягом
одного, двох, трьох, десяти років і т. д. Водночас не$
обхідно повністю ураховувати оцінюваний діапазон часу
під час визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємства. Тобто, якщо визначено, що про$
тягом першого року ймовірність початку процедури
банкрутства підприємства була малою або невеликою,
але при цьому ймовірність початку процедури банкрут$
ства підприємства протягом перших двох років діагно$
стована як середня, велика або дуже велика, то видаєть$
ся доцільним визначати ймовірність початку процеду$
ри банкрутства підприємства у другому році. Вирішен$
ня цього завдання можливе на підставі застосування
матричного підходу.

Під стратегічною матрицею пропонуємо розумі$
ти логічну модель, що є імітацією певних дійсних
явищ, процесів, відношень, об'єктів, процедур тощо,
яка у завданих координатах представляє їх просто$
рове позиціювання, що характеризує внутрішні при$
чинно$наслідкові зв'язки та фактори, які відобража$
ють закономірності та тенденції розвитку підприєм$
ства.

Відомо, що матриця — це математичний об'єкт,
представлений квадратною (двох вимірною) або прямо$
кутною (трьох вимірною) таблицею чисел, що допускає
операції додавання, віднімання, множення тощо.

За медіанним підходом побудуємо матрицю визна$
чення ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у другому році шляхом перемноження роз$
рахованих значень наступних показників (табл. 6):

1) ймовірності того, що протягом першого року на
підприємстві не буде впроваджена процедура банкрут$
ства (1$Р);

2) ймовірності того, що на підприємстві буде впро$
ваджена процедура банкрутства протягом перших двох
років (Р).

Отже, розроблена матриця дозволяє визначати
ймовірність початку процедури банкрутства під$
приємств у другому році на підставі ймовірностей на$
стання банкрутства підприємств протягом першого року
та перших двох років, діагностованих на підставі відпо$
відних показників.

Таблиця 5. Відповідність між діапазонами значень показника оцінки ймовірності
настання банкрутства підприємств та ймовірностей настання банкрутства

підприємств

Таблиця 6. Матриця визначення ймовірності початку процедури банкрутства підприємств
у другому році на підставі медіанного підходу

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена процедура 
банкрутства протягом перших двох років (Р) 

Ймовірність того що 
протягом першого року 
на підприємстві буде 

впроваджена процедура 
банкрутства (Р) 

Ймовірність того що 
протягом першого року на 

підприємстві не буде 
впроваджена процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала 
(0,1) 

Невелика 
(0,4) 

Середня 
(0,5) 

Велика 
(0,7) 

Дуже велика
(0,9) 

Мала Мала Мала Мала Мала Дуже велика Мала 
(0,1) 0,01 0,04 0,05 0,07 0,09 

Мала Мала Мала Невелика Невелика Велика Невелика 
(0,4) 0,04 0,16 0,2 0,28 0,36 

Мала Мала Невелика Невелика Середня Середня Середня 
(0,5) 0,05 0,2 0,25 0,35 0,45 

Мала Невелика Невелика Середня Велика Невелика Велика 
(0,7) 0,07 0,28 0,35 0,49 0,63 

Мала Невелика Середня Велика Дуже великаМала Дуже велика 
(0,9) 0,09 0,36 0,45 0,63 0,81 
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Таблиця 7. Визначення за медіанним підходом ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у другому році

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших двох років (Р) 

Назва підприємства 

Ймовірність того 
що протягом 

першого року на 
підприємстві буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (Р) 

Ймовірність того 
що протягом 

першого року на 
підприємстві 

не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала Невелика Середня Велика Дуже 
велика 

ПрАТ «Інгулецький 
ГЗК» Середня Середня   Невелика   

ПрАТ «Южкокс» Середня Середня    Невелика  
ПрАТ «Дніпровський 
коксохімічний завод» Середня Середня   Невелика   

ПАТ «Запорізький 
виробничий 
алюмінієвий 
комбінат» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ «Макіївський 
коксохімічний завод» Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ  
«Марганецький ГЗК» Велика Невелика Мала     

Таблиця 8. Матриця визначення ймовірності початку процедури банкрутства підприємств
у третьому році на підставі медіанного підходу

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших трьох років (Р) Ймовірність того що 

протягом перших двох 
років на підприємстві 
буде впроваджена 

процедура банкрутства 
(Р) 

Ймовірність того що 
протягом перших 
двох років на 

підприємстві не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала 
(0,1) 

Невелика
(0,4) 

Середня 
(0,5) 

Велика 
(0,7) 

Дуже велика 
(0,9) 

Мала Мала Мала Мала Мала Дуже велика Мала 
(0,1) 0,01 0,04 0,05 0,07 0,09 

Мала Мала Мала Невелика Невелика Велика Невелика 
(0,4) 0,04 0,16 0,2 0,28 0,36 

Мала Мала Невелика Невелика Середня Середня Середня 
(0,5) 0,05 0,2 0,25 0,35 0,45 

Мала Невелика Невелика Середня Велика Невелика Велика 
(0,7) 0,07 0,28 0,35 0,49 0,63 

Мала Невелика Середня Велика Дуже великаМала Дуже велика 
(0,9) 0,09 0,36 0,45 0,63 0,81 

Таблиця 9. Визначення за медіанним підходом ймовірності початку процедури банкрутства
підприємств у третьому році

Ймовірність того що на підприємстві буде впроваджена 
процедура банкрутства протягом перших трьох років (Р) 

Назва 
підприємства 

Ймовірність того 
що протягом 

перших двох років 
на підприємстві 
буде впроваджена 

процедура 
банкрутства (Р) 

Ймовірність того що 
протягом перших 
двох років на 

підприємстві не буде 
впроваджена 
процедура 

банкрутства (1-Р) 

Мала Невелика Середня Велика Дуже велика 

ПрАТ 
«Інгулецький 

ГЗК» 
Середня Середня   Невелика   

ПрАТ «Южкокс» Велика Невелика    Невелика  
ПрАТ 

«Дніпровський 
коксохімічний 

завод» 

Середня Середня   Невелика   

ПАТ 
«Запорізький 
виробничий 
алюмінієвий 
комбінат» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ 
«Макіївський 
коксохімічний 

завод» 

Дуже велика Мала     Мала 

ПрАТ 
«Марганецький 

ГЗК» 
Мала Дуже велика Мала     
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Розглянемо на практичному прикладі застосування
матриці визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємств у другому році, розробленої на
підставі медіанного підходу (табл. 7).

Аналогічно вище наведеному за медіанним підходом
побудуємо матрицю визначення ймовірності початку
процедури банкрутства підприємств у третьому році
шляхом перемноження розрахованих значень таких по$
казників (табл. 8):

1) ймовірності того що протягом перших двох років
на підприємстві не буде впроваджена процедура банк$
рутства (1$Р);

2) ймовірності того що на підприємстві буде впро$
ваджена процедура банкрутства протягом перших трьох
років (Р).

Отже, розроблена матриця дозволяє визначати
ймовірність початку процедури банкрутства під$
приємств у третьому році на підставі ймовірностей на$
стання банкрутства підприємств протягом перших двох
та перших трьох років, діагностованих на підставі відпо$
відних показників.

Розглянемо на практичному прикладі застосування
матриці визначення ймовірності початку процедури бан$
крутства підприємств у третьому році, розробленої на
підставі медіанного підходу (табл. 9).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Матриці якісного оцінювання ймовірності початку
процедури банкрутства підприємств, розроблені на
підставі кількісних методів розрахунків, дозволять по$
вною мірою ураховувати оцінюваний діапазон часу. Вод$
ночас на сьогодні відсутні методичні підходи, які доз$
воляють оцінити ймовірність настання банкрутства
підприємств протягом одного, двох, трьох, десяти років
і т. д., тобто ураховують фактор часу настання цієї події.
Метою подальших досліджень є розробка таких моде$
лей.
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В умовах пандемії коронавірусу та відповідних карантинних заходів суб'єкти господарювання у сфері

готельноXресторанного бізнесу зазнали значних фінансових втрат, більшість з них не змогли витримати

більше року ці обмеження та вимушені бути припинити свою діяльність. Задля подальшої ефективної

роботи автори наполягають, що підприємствам готельноXресторанного бізнесу потрібно шукати нові

підходи роботи, підвищувати якість послуг із дотриманням підвищених умов безпеки.

Задля залучення нових клієнтів автори пропонують активно використовувати систему онбордингу,

тобто знайомство потенційного споживача із послугами та стравами, що він може отримати в конкретX

ному готелі чи ресторані. Подібне знайомство автори статті рекомендують організовувати за допомогою

сучасних цифрових технологій, розміщуючи великі та цікаві обсяги інформації про заклад у соціальних

мережах. Сучасним закладам готельноXресторанного бізнесу потрібно орієнтуватися на сучасних потенX

ційних гостейXмілленіалів, тобто людей нового покоління, що не уявляють життя без гаджетів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних швидкоплинних умовах зовнішньої се$

реди та нестабільної економічної, політичної, соціаль$
ної ситуації, туристичний та готельно$ресторанний
бізнес дуже швидко втрачають свої позиції на ринку. А
з настанням кризи коронавірусу та введенням карантин$
них заходів більшість підприємств та закладів цієї га$
лузі знаходяться у дуже скрутному становищі, а деякі
на грані банкрутства. Необхідно швидко адаптуватися
до змін та запропонувати споживачам послуг нові підхо$
ди до розвитку бізнесу, інноваційні методи та технології
надання послуг, нові послуги та нові продукти, які бу$
дуть більше необхідні нині, з дотриманням усіх норм
безпеки, відповідної якості та відповідати сучасним по$
требам людей.

Ці розробки та нові підходи до надання послуг змо$
жуть привабити нових споживачів та відповідно прине$
суть додатковий дохід власникам бізнесу та державі, а
також задовольнять зростаючі потреби населення.
Окрім того, запропоновані авторами заходи допомо$
жуть змінити відношення власників бізнесу та спожи$
вачів послуг до цінності самого продукту та послуг, які
вони надають.

Основні принципи та засади онбордингу, на думку авторів, можуть бути корисні не тільки для приX

ваблення нових та вже існуючих клієнтів закладу, а також для формування сильної команди професіоX

налів. Відповідне навчання та підтримку потрібно організувати як для новачків, так і для досвідчених

фахівців закладу.

Автори запропонували удосконалені дієві напрями та методи антикризового управління туристичX

ного та готельноXресторанного бізнесу в умовах обмежувальних карантинних заходів.

Автори наполягають, що посада антикризового менеджера або навіть антикризового відділу повинX

на бути на кожному підприємстві задля розробки ефективної Антикризової програми підприємства не

тільки в кризовий період, а й в докризовий та посткризовий.

Для оптимального режиму роботи підприємств туристичної та готельноXресторанної сфери автори

виокремили такі першочергові завдання: удосконалення управління персоналом, ефективне управління

якістю та антикризовий менеджмент туристичної та готельноXресторанної галузі.

In the context of the coronavirus pandemic and the relevant quarantine measures, businesses in the hotel

and restaurant business have suffered significant financial losses, most of which have not been able to withstand

these restrictions for more than a year and have been forced to cease operations. For further effective work, the

authors insist that the hotel and restaurant business needs to look for new approaches to work, improve the

quality of services in compliance with increased safety conditions.

In order to attract new customers, the authors propose to actively use the onboarding system, ie, acquaintance

of a potential consumer with the services and dishes that he can get in a particular hotel or restaurant. The

authors of the article recommend organizing such an acquaintance with the help of modern digital technologies,

posting large and interesting amounts of information about the institution on social networks. Modern hotel

and restaurant businesses need to focus on modern potential millennial guests, that is, people of the new

generation who can not imagine life without gadgets.

The basic principles and principles of onboarding, according to the authors, can be useful not only to attract

new and existing customers of the institution, but also to form a strong team of professionals. Appropriate training

and support should be organized for both beginners and experienced professionals.

The authors proposed improved effective directions and methods of antiXcrisis management of tourism and

hotel and restaurant business in the conditions of restrictive quarantine measures.

The authors insist that the position of antiXcrisis manager or even antiXcrisis department should be in every

company to develop an effective antiXcrisis program of the company not only in the crisis period, but also in preX

crisis and postXcrisis.

For the optimal mode of operation of tourism and hotel and restaurant enterprises, the authors identified the

following priorities: improving personnel management, effective quality management and crisis management of

the tourism and hotel and restaurant industry.

Ключові слова: туристичний бізнес, готельно�ресторанна справа, онбординг, антикризовий менеджмент,
ведення бізнесу в умовах карантинних заходів.

Key words: tourism business, hotel and restaurant business, onboarding, anti�crisis management, doing business
in quarantine measures.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемою розвитку готельно$ресторанного та

туристичного бізнесу в умовах кризи займались такі
науковці: Л.О. Лігоненко, Т.В. Капліна, В.М. Столярчук,
Л.П. Малюк, А.С. Капліна, І.Г. Верезомська, Х.Й. Роглєв
та інші, але зазначена тема потребує додаткових нау$
кових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка інноваційних напрямів та

методів діяльності роботи туристичного та готельно$
ресторанного бізнесу в умовах пандемії та відповідних
карантинних заходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах життя ділова людина, яка багато

працює, займається дітьми, допомагає своїм рідним,
практично не має часу на те, щоб підтримувати в нор$
мальному стані своє здоров'я та забезпечити свій відпо$
чинок або відпустку.

Сьогодні набуває потреба того, яким чином якісно
та корисно організувати подорожі та проведення
вільного часу тих, хто перебуває на відпочинку або у
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відпустці. Тому організація роботи туристичного та го$
тельно$ресторанного бізнесу є дуже актуальною темою,
адже це $додатковий дохід державі та додаткові робочі
місця для громадян України.

Але не все так просто, як було раніше. В умовах ка$
рантину та корона$пандемії, змінились правила турис$
тичної діяльності та робота готельно$ресторанного
бізнесу. Окрім того, сфера туризм і компанії, що орга$
нізовують пасажирські перевезення, зазнали величез$
них збитків внаслідок призупинення діяльності на півро$
ку впродовж 2020 року. Велика кількість підприємств,
приблизно 25 відсотків, назавжди припинили свою
діяльність. Зараз потрібно працювати в нових умовах,
умовах карантинних заходів, і нікому не відомо, коли
будуть скасовані карантинні обмеження.

Великого значення набувають у всіх видах діяльності
цифрові технології та інноваційні процеси, за допомо$
гою яких можна вивести бізнес на новий рівень та отри$
мати додатковий прибуток. Одна з таких інноваційних
технологій — це онбординг.

Онбординг — процес, за допомогою якого новим
клієнтам чи працівникам спрощується процес "вливан$
ня"у робочий процес. Він корисний для споживачів по$
слуг, які за допомогою онбордингу зможуть відчути
цінність конкретного продукту або послуги та макси$
мально використовувати переваги та вигоди від повно$
го отримання інформації від надання цих послуг [1].

Перший досвід використання будь$якого продукту
або послуги найважливіший. Якщо людина спочатку
збита з толку, вона стикається зі складнощами, не може
розібратися в інтерфейсі і не розуміє, навіщо йому по$
трібен товар або послуга, то наврядчи користувач ста$
не клієнтом.

Онбординг вирішує такі важливі завдання: як навчи$
ти, залучити й утримати клієнта.

Наприклад, ви пропонуєте послуги готельно$ресто$
ранного бізнесу клієнту, з яким працює вперше. Перше
головне завдання, щоб про ваші послуги можливо було
якомога більше узнати з Інтернету, або з вашої персо$
нальної сторінки закладу (наприклад, WhatsApp,
Telegram, WeChat), де знаходиться заклад, яким чином
до вас можливо доїхати, які товари або послуги ви мо$
жете запропонувати своїм гостям, що унікального має
ваш заклад, які професіонали у вас працюють, які стра$
ви ви пропонуєте, чим вони унікальні, як пропонуєте
провести гостям своє свято.

Можливо, у вас є унікальний контент про ваш досвід
в організації свят, який можливо переглянути клієнту,
чи про організацію та оформлення виїзного кейтерин$
гу, який може бути у різноманітних містах, а також зап$
ропонуєте вибрати ведучого для даного заходу [2], та
продемонструєте відео його роботи. Таким чином ваш
потенційний споживач, не виходячи з дому, може з
Інтернету узнати про ваш заклад повну корисну інфор$
мацію, оцінити якість послуг вашого закладу та визна$
чити цінність для себе.

Можливо показати історію вашого закладу, яка теж
може бути у відео запропонована вашим гостям. На$
приклад, у ній можна поділитися інформацією про про$
фесіоналів, які працюють у вашому готелі або ресторані,
які вони мають нагороди, або показати унікального кон$
дитера або повара, який довго працював за кордоном,
та запропонувати кондитерські вироби на замовлення з
фото цих блюд, тортів, тістечок або морозива авторсь$
кого виробництва.

А ще додати інформацію з приводу того, чим кожна
страва унікальна, або нова технологія, яка використо$
вується для цього блюда.

Можливо показати інтер'єр закладу, меблі, облад$
нання та ексклюзивне відео з приготування торта з мо$
розива от шефа, з використанням унікального облад$
нання, це все додасть споживачів вашому закладу.

Обов'язкова інформація про меню закладу, про акції
або систему знижок, яку надає ваш заклад для постійних

клієнтів, організацій, при організації банкетів або сімей$
них обідів, про доставку блюд, про роботу закладу в
нічний час.

Готелі можуть запропонувати своїм клієнтам ві$
деоінформацію про номера готелю, про їх ексклюзивне
дизайнерське оформлення, про вид з номеру, а також
про додаткові послуги, які представляють гостям готе$
лю, про меню ресторану та іншу інформацію.

Коли у час цифрових технологій споживачі послуг
за допомогою смартфону, не виходячи з дому, можуть
отримати корисну та важливу інформацію про будь$
який заклад та їхні товари і послуги, це може надати
бізнесу додаткові бонуси.

Для успішного розвитку бізнесу готелям і рестора$
нам необхідно враховувати запити гостей$мілленіалів.
Мілленіали, або покоління Y — це люди віком 18—35 ро$
ків, вони є прихильниками цифрових технологій. По$
перше, мілленіали технологічно підковані, вони актив$
но користуються гаджетами, наприклад, для бронюван$
ня і управління замовленнями їм найзручніше викорис$
товувати мобільні додатки [3].

Данні заходи теж додатково залучать нових клієнтів.
Важливо пам'ятати, що люди завжди будуть тільки там,
де їх чекають і цінують, де для них роблять корисні про$
позиції, подарунки. Коли є велика кількість задоволе$
них та зацікавлених споживачів, яким подобається да$
ний заклад, більше буде гарних відгуків, а власники
отримують ще більший прибуток.

Онбординг персоналу включає ознайомлення ново$
го співробітника та вже давно працюючих працівників з
робочими процесами та адаптацією до нових умов праці,
видів робіт та колективу підприємства [4].

Наприклад, новий працівник прийшов працювати в
заклад, він отримує весь набір важливої інформації, що
скоріше допомагає відчути себе своїм, та дуже важли$
вим для закладу. З'являється можливість проявити себе
та продуктивно працювати на займаної посаді. А ще,
коли працівник швидко адаптується до нової роботи, він
отримує позитивний досвід і бажання краще працюва$
ти. Досвідчені працівники, яким теж доводиться працю$
вати в нових умовах, маючи можливість відвідувати тре$
нінги, семінари, welcome$зустрічі за рахунок роботодав$
ця, теж скоріше адаптуються до нових умов, не втрача$
ючи продуктивності праці, отже прибуток закладу не
знизиться, а навпаки зросте, тому що додаткове навчан$
ня персоналу дасть свої позитивні результати. І голов$
не — надасть можливість усьому персоналу відчути
цінність та унікальність своєї роботи, цінність продук$
ту або послуги, яку вони пропонують.

Якщо запровадити онбордінг у систему управління
персоналом готельно$ресторанного бізнесу, це швидко
дасть свої позитивні результати. В жорстких умовах
пандемії та постійних карантинних заходів потрібно
постійно працювати з персоналом, підвищувати їх ква$
ліфікацію та швидко адаптуватися до змін, тому що це
вимагає теперішній час. Той, хто не встиг пристосува$
тися до мінливого зовнішнього середовища, буде нести
величезні збитки, скорочувати штат та втрачати свій
дохід.

Ще одна обов'язкова умова теперішнього часу ро$
боти багатьох закладів — це наявність антикризових
менеджерів та стратегії антикризового управління ту$
ристичного та готельно$ресторанного бізнесу. Якщо
раніше ці заклади могли обходитися без цього та за ос$
танні двадцять років дуже розвинули свою діяльність та
працювали успішно, приносячи гарний прибуток своїм
власникам та державі, то з 2020 року пандемія корона$
вірусу все змінила. Люди були вимушені залишитися
вдома, транспорт зупинився, а готелі та ресторани були
закриті, ця галузь зазнала масштабних збитків.

Коли в компанії наступають нелегкі часи, вони втра$
чають свій прибуток, зменшується їх сегмент ринку,
зупиняється робота підприємств, тоді на допомогу при$
ходить антикризовий менеджмент. Тому необхідні роз$
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робити нові напрямки та методи антикризового управ$
ління туристичного та готельно$ресторанного бізнесу.
Потрібні антикризові менеджери, які допомагають у
роботі компанії. Вони повинні робити постійний моні$
торинг ринку даних послуг, контролювати роботу зак$
ладу та розробляти заходи, щоб запобігти подальшому
розвитку негативних наслідків.

Криза підприємства — це незапланований і небажа$
ний, обмежений у часі процес, що істотно перешкоджає
або навіть робить неможливим функціонування підприє$
мства. Вона також представляє собою переломний мо$
мент у виробничих, комерційних, фінансових та інших
процесах, що відбуваються на підприємстві [5]. Окрім
того, криза у нас нині не одна, їх існує декілька одно$
часно: економічна, політична, організаційна, соціальна,
психологічна та ще криза пандемії і кожна з них несе
свої наслідки для держави, економіки населення та
підприємств.

Антикризове управління, або кризовий менеджмент —
це процес порятунку організації (об'єкта управління) від
руйнівних впливів і створення умов для її розвитку [6]
(рис. 1).

Тому антикризове управління нині необхідно для
того, щоб уникнути величезних збитків, щоб усі зак$
лади туристичного та готельно$ресторанного бізнесу
працювали у стабільному режимі, приносячи дохід
власникам бізнесу та державі. Окрім того потрібно
розробити стратегії напрямки та заходи, які допомо$
жуть працювати підприємствам у карантинному ре$
жимі, у режимі повного локдауна або наступної хвилі
пандемії.

Існують два види кризового менеджменту для по$
рятунку організації, при цьому керівник після проведен$
ня повного SWOT$аналізу підприємства повинен обра$
ти потрібний вид для конкретного закладу.

Профілактичний кризовий менеджмент — це су$
купність дій спрямованих на мінімізацію допустимого
рівня ризику для бізнесу. При цьому об'єктом є систе$
ма в цілому. Мета профілактичного кризового менедж$
менту — зниження ризиків. Характер дій і тривалість —
постійна планова діяльність [7].

Але якщо такий вид кризового менеджменту вия$
вився не ефективним і не привів роботу підприємства
до бажаного результату, тоді профілактичний менедж$
мент змінюється на надзвичайний.

Надзвичайний кризовий менеджмент — це су$
купність дій, які направлені на недопущення розвитку
кризи, стабілізацію ситуації [7].

На відміну від профілактичного кризового менедж$
менту, об'єктом є кризовий менеджмент. Метою надзви$
чайний кризового менеджменту — врятувати систему,
причому всіма доступними методами з мобілізацією усіх
доступних ресурсів.

Для готельно$ресторанного бізнесу такими напрям$
ками можуть стати (рис. 1): активний розвиток цифро$
вих технологій таких як онлайн маркетинг і інфлюен$
сер — маркетинг, контент та інші; впровадження інно$
ваційних методів як$от: технологізація, реінжиніринг,
краудсорсинг, бенчмаркінг, систему управління якістю
[8]; впровадження індивідуального підхіду до надання
послуг; активний розвиток виїзного кейтерингу; орган$
ізація бюджетного туризму, за рахунок впровадження
спеціальних наметових поселень$кемпінгів; організація
заміського формату готелів; надання послуг спожива$
чам за класами "економ", "стандарт", "люкс" та інше.

Антикризовий менеджмент здійснюють кризові ме$
неджери. Чим повинні займатися кризові менеджери?
Вони повинні контролювати ринок готельно$ресторан$
них послуг, визначати реальну наявність конкурентів на
цьому ринку, на якому напрямку конкуренція сильні$
ша, щоб посилити дії на цьому напрямі. Розподіляти ре$
сурси закладів таким чином, щоб уникнути ризику в
роботі ресторанів, кафе, готелів. Кризові менеджери
визначають можливі причини кризи, прогнозують її
розвиток та наслідки, вирішують поточні проблеми на
усіх рівнях готельно$ресторанного бізнесу та вміють
відрізняти проблеми глобальні та локальні підприєм$
ства. Вони першими реагують на будь$які зміни у попиті
на ринку готельно$ресторанного та туристичного бізне$
су. Але кризові менеджери або відділи на великих
підприємствах повинні бути утворені не тільки у кризо$
вий або післякризовий період, а ще у докризовому пе$
ріоді. Їх робота повинна бути постійною, вони потрібні,
навіть якщо економічна ситуація стабільна і немає пан$
демії та карантину, щоб уникнути ризиків у роботі.

Кризові менеджери повинні постійно виносити свою
оцінку по кожному напрямку діяльності та надавати для
прийняття рішень керівникам компанії свої пропозиції.

Але криза — це ще одна спроба перейти на якісно
іншій рівень розвитку підприємств. Це ще одна мож$
ливість перебудувати все по новому та почати карди$
нальні зміни у кожному бізнесі.

Наша країна, знаходячись у кризовому стані еконо$
міки та кризи пандемії, перебуває в точці біфуркації.
Тобто суспільство вже не готове приймати передбачу$
ваний попередній шлях розвитку і прагне перебудувати
систему та обрати новий шлях розвитку.

Біфуркаційний шлях розвитку характеризується
миттєвим переходом до якісно нового стану (закон пе$
реходу кількості в якість), тобто революційний тип роз$
витку, що характеризується нестійкістю, нестабільні$
стю, технологічними проривами, винаходами, наукови$
ми відкриттями, які функціонують за новими принци$
пами [9].

Зараз в сучасних умовах, коли змінюються умови
існування, в умовах невизначеності та все нових ка$

Рис. 1. Напрями антикризового менеджменту туристичного та готельноMресторанного бізнесу

Джерело: розробка Пікуліної О.В.
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рантинних заходів, всі туристичні та гостинні компанії
потребують швидких дій та продуманості в прийнятті
рішень. Потрібні значні інвестиції в цифрові технології
та додаткові заходи для покращення роботи бізнесу.

Саме тому варто розглянути різні типи технологій,
що мають вплинути на майбутнє вітчизняного туристич$
ного готельно — ресторанного сектору та дадуть змогу
підвищити конкурентоспроможність українських го$
тельно$ресторанних підприємств та туристичного бізне$
су на світовому ринку [10].

Але не потрібно забувати про те що, конкурентоз$
датність готельних та ресторанних послуг визначаєть$
ся рівнем якості і ціни. Якість — це комплексне понят$
тя, що всебічно характеризує ефективність діяльності,
стиль управління, стратегію, маркетинг і організацію
надання послуг [11].

Тому нині, щоб усе туристичне та готельно$ресто$
ранне господарство працювало в оптимальному режимі,
першорядними задачами є: удосконалення управління
персоналом, ефективне управління якістю та антикри$
зовий менеджмент туристичної та готельно$ресторан$
ної галузі.

ВИСНОВКИ
Туристичний та готельно$ресторанний бізнес, який

до недавнього часу процвітав, зараз знаходиться у дуже
скрутному становищі. На цей час сучасна ринкова кон$
цепція роботи готелів та ресторанів в умовах пандемії
повинна змінитися, і на перший план повинні вийти без$
пека надання послуги, інформованість про послугу або
товар та впровадження цифрових технологій та їх дос$
тупність. Як ми бачимо статистику останніх років, що
від кризи не застрахований жоден бізнес. Кризи можуть
бути з різних причин як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб
вижити в кризу, потрібно спрямувати свої дії на віднов$
лення, або на трансформацію і розвиток бізнесу. Для
цього потрібні кризові менеджери, вони мають спе$
ціальні знання та здібностями вирішувати складні про$
блеми та діяти в стресових, не передбачуваних та жор$
стких умовах.

 Запропоновані напрями антикризового менеджмен$
ту туристичного та готельно$ресторанного бізнесу,
значно прискорять процес виходу з кризи підприємству
та допоможуть бізнесу знайти нові можливості.

Запропановано запровадити онбордінг у в систему
управління персоналом готельно$ресторанного бізне$
су, це швидко дасть свої позитивні результати та допо$
може получити грамотний персонал та додатковий дохід
закладам.
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Бухгалтерський облік як система наукових знань у порівнянні з обліковою практикою останнім чаX

сом є об'єктом певної критики, адже сучасні економічні процеси суттєво випереджають його науковий

розвиток. Пошук напрямів пожвавлення такого розвитку ведеться переважно за рахунок формування

підходів щодо обліку нових елементів господарської діяльності. Проведений огляд результатів наукових

досліджень дозволяє стверджувати, що суттєвого приросту наукових знань у галузі бухгалтерського обX

ліку не відбувається, адже його методологія залишається без змін. Одним з дискусійних методів, що, на

думку науковців з пострадянських країн, входить до складу методології бухгалтерського обліку є інвенX

таризація. За результатами дослідження встановлено, що генезис інвентаризації пов'язаний з господарсьX

кою діяльністю та необхідністю здійснення контролю за її результатами. Пізнавальний потенціал інвенX

таризації був використаний у практиці бухгалтерського обліку та згодом був включений до методології

бухгалтерського обліку. Встановлено, що інвентаризації притаманна виключно контрольна функція.

Проведення інвентаризації спрямоване на встановлення повноти документування всіх фактів господарсьX

кого життя, формування підстав для перевірки правильності оцінки майна та фінансових зобов'язань,

відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та подальшого відображення у звіті про майновий

стан суб'єкта господарювання. Вивчення норм законів, що регламентують господарську діяльність та

ведення бухгалтерського обліку, дозволяє встановити факт виокремлення інвентаризації з процесу веX

дення бухгалтерського обліку. Сформовано достатню доказову базу для встановлення відсутності підстав

визнання інвентаризації методом бухгалтерського обліку.

One of the factors of successful development of business entities in market conditions is the quality of

information provision of the process of making managerial decisions. Currently, this issue is located in the plane

of accounting as a industry of scientific knowledge and practical activities.

A review of the results of scientific research suggests that there is no significant increase in scientific knowledge

in the field of accounting, because its methodology remains unchanged.

SUBSTANTIATION OF UNFOUNDED RECOGNITION OF INVENTORY
ACCOUNTING BY THE ACCOUNTING METHOD
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нині переважна більшість науковців прикладає мак$

симум зусиль для розвитку науки "бухгалтерський
облік". Про це свідчить велика кількість захищених кан$
дидатських та докторських дисертацій. Розвиток науки
вбачається в обгрунтуванні складових метатеорії, обу$
мовленому у нових викликах перед бухгалтерським об$
ліком, появі нових об'єктів бухгалтерського обліку та
нових інформаційних запитів.

Розвиваючи науку "бухгалтерський облік", переваж$
на більшість дослідників робить певні спроби розвину$
ти методологію, адже саме новий або удосконалений
метод, складає наукову новизну дослідження. Наразі
спостерігаються цікаві факти, коли досліджується про$
блематика нового об'єкту обліку, а метод бухгалтерсь$
кого обліку залишається незмінним, за винятком кон$
статації його "розширення" або "поглиблення".

Такий розвиток бухгалтерського обліку як системи
наукових знань за майже незмінної методології бухгал$
терського обліку пояснюється тим, що вітчизняна об$
лікова наука є консервативною. Означена ситуація та$
кож свідчить про дискусійність цілісності, системності
та завершеності відповідних наукових досліджень. Адже
насправді відбувається обгрунтування доцільності
включення до існуючого переліку об'єктів бухгалтерсь$
кого обліку нового об'єкта без зміни методології обліку,
а також у найкращому випадку, формулювання пропо$
зицій щодо визначення рахунку для обліку такого об$
'єкта та пропозицій щодо удосконалення звітності.

У переважній більшості випадків це обумовлено
існуючим негласним "табу" на перегляд складу методо$
логії бухгалтерського обліку. Одним з небагатьох ме$
тодів бухгалтерського обліку, щодо якого виникають
запитання, є інвентаризація.

However, there are questions about it. One of the discussion methods, which, according to scientists from

postXSoviet countries, is part of the accounting methodology is inventory.

The research of the level of reasonableness of the attribution to the methods of accounting inventory should

become an impetus to revise its methodology and find finding ways to transform the areas of accounting as a

field of scientific knowledge.

The purpose of the research is to form an evidence base of unreasonable inclusion of inventory to accounting

methods. According to the results of the study, it has been established that the genesis of inventory is associated

with economic activity and the need to control its results. The cognitive potential of inventory was used in

accounting practice and subsequently included in the accounting methodology.

It has been established that inventory is inherent exclusively control function. Inventory is aimed at

establishing completeness of documentation of all facts of economic life, the formation of grounds for verifying

the correctness of assessing property and financial obligations, reflecting them on accounting accounts and

further reflection in the report on the property state of the entity.

The study of the rules of law governing economic activity and accounting, allows to establish a fact of

separation of inventory from the accounting process. A sufficient evidence base has been formed to establish the

absence of grounds for recognizing the inventory by the method of accounting. The obtained results are of

scientific significance, as they will form a modern worldview basis for finding ways to transform accounting as a

system of scientific knowledge, as well as to review the theoretical and practical significance of inventory in

controlling the activities of economic entities.

Ключові слова: бухгалтерський облік, методологія бухгалтерського обліку, метод бухгалтерського об�
ліку, інвентаризація.

Key words: accounting, accounting methodology, accounting method, inventory.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У переважній більшості досліджень, опублікованих

останнім часом, питання інвентаризації розглядаються
у різних аспектах: організації та проведення, у т.ч. на
підприємствах різних галузей національної економіки
[1—3]; передумови для складання фінансової звітності
[4; 5]; складової процедури аудиту [6]; складової внут$
рішньогосподарського контролю [7]; методики її про$
ведення за різними об'єктами, зокрема, власним капі$
талом [8], електронними грошима [9].

Автори означених, а також інших публікацій зазна$
чають, що інвентаризація:

— є елементом методу бухгалтерського обліку, зав$
дяки якій перевіряється наявність власного капіталу на
підприємствах [10]; інвентаризація власного капіталу не
тільки можлива, але й необхідна, адже тим самим за$
безпечується фінансова незалежність підприємства від
кредиторів. У цьому випадку "обмежуватися лише ор$
ганолептичними методами не потрібно, на практиці слід
застосовувати також прийоми документального конт$
ролю" [11, c. 46];

— це "один із найважливіших методів бухгалтерсь$
кого обліку, внутрішньогосподарського контролю" [7,
c. 85], який "… виконує контрольну функцію обліку, що
дозволяє виявити випадки необгрунтованого зменшен$
ня капіталу господарюючого суб'єкта, вкладеного в різні
види майна (активів)" [7, c. 83];

— це метод обліку [3];
— "… є одним з найважливіших методів бухгалтерсь$

кого обліку й фінансово$господарського контролю" [2,
c. 178];

— є методом обліку і контролю, є тим інструмен$
том, який "… визначає достовірність даних бухгалтерсь$
кого обліку та фінансової звітності" [5, c. 172];

— при складанні фінансової МСФЗ$звітності — це
аналіз критеріїв визнання елементів фінансової
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звітності, формування ставлення (відношення) до наяв$
них активів, елементів капіталу і зобов'язань, оцінку їх
вартості з точки зору адекватності застосування МСФЗ
[4, с. 299];

— "… один із прийомів виконання процедур аудиту,
…" [6, c. 244]. Цікавим є те, що, на думку автора, інвен$
таризація — це прийом, а переважування, обмір, пере$
рахунок, контрольні заміри — це способи проведення
[6, c. 245].

Ще далі пішов К. Безверхий, який опублікував стат$
тю, згідно назви якої інвентаризація є об'єктом обліку і
контролю обліково$звітної інформації [12]. Суттєвим
недоліком даної публікації, на нашу думку, є відсутність
аргументації задекларованої назви, а також відсутність
авторської позиції стосовно інвентаризації як методу
пізнання обліку і контролю, хоча це й не дивно, адже
будь$який об'єкт обліку не може бути його методом.

Варто також звернути увагу, що є публікації, авто$
ри яких, можливо й з об'єктивних причин, залишають
поза обговоренням питання щодо ідентифікації інвен$
таризації в системі елементів методу або методів бух$
галтерського обліку [1; 9; 13].

На завершення огляду останніх публікацій та до$
сліджень слід нагадати, що автори окремих кандидатсь$
ких дисертацій стверджують, що за результатами про$
веденого дослідження ними поглиблено інвентаризацію
як елементу методу бухгалтерського обліку, однак тут
слід погодитися із С. Головим, який зазначає, що роз$
ширення та поглиблення методів не можна зробити в
принципі та запитує: "Адже хіба хтось з науковців ба$
чив поглиблення аналізу, синтезу, групування, абстра$
гування, подвійного запису, калькулювання тощо" [14,
c. 4].

Вищевикладене свідчить про існування підгрунтя
щодо полеміки відносно обгрунтованості твердження,
що інвентаризація є елементом або методом бухгал$
терського обліку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування доказової бази без$

підставності ідентифікації інвентаризації елементом/
методом бухгалтерського обліку.

Методи дослідження: історіографічний метод, за$
стосування якого дозволило встановити генезис по$
глядів на значення інвентаризації у господарюванні;
бібліографічний метод, що сформував підстави для фор$
мування уявлення щодо ідентифікації інвентаризації як
складової методології бухгалтерського обліку; методи
абстрагування, синтезу та узагальнення для формуван$
ня аргументів та висновків про відсутність достатніх та
переконливих підстав визнання інвентаризації безумов$
ним методом бухгалтерського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Питання включення інвентаризації до практики
бухгалтерського обліку, пізніше теорії, її методу, а зго$
дом — до системи наукових галузевих знань завжди тур$
бувало дослідників.

Місце інвентаризації в теорії бухгалтерського об$
ліку не завжди було беззаперечним, однак в історії люд$
ства, зокрема в питаннях контролю господарських за$
собів залишається вкрай важливим. Зокрема, аналіз на$
укових праць дослідників історії обліку дозволив вста$
новити факти її проведення ще в добу Давнього Єгипту
(IV—III тис. до н.е.), у Китаї (ХІІІ—VII ст. до н.е.), в
Давній Греції (V ст. до н.е.), у Стародавній Римі (VIII
ст. до н.е. — V ст. н.е.), у період Середньовіччя (V ст. —
кінець XV ст.) [15].

Починаючи з 1494 року завдяки праці Луки Пачолі
"Трактат про рахунки та записи" інвентаризація поча$
лася розглядатися як складова бухгалтерського обліку.
Означений тренд також спостерігався у працях Доме$
ніко Манчіні "Подвійна книга та її журнал, що в пізній

час складена та старанно викладена за венеціанським
звичаєм" (1534 р.), Яна Імпіна "Чудова прекрасна пра$
ця, що викладає спосіб і форму рахункових книг, дуже
корисна та необхідна всім торговцям, приймальникам,
контролерам, нотаріусам та багатьом іншим" (1543 р.),
Вольфганга Швайкера "Подвійна бухгалтерія" (1549 р.),
Валентина Меннгра "Практичні листи" (1550 р.), Анже$
ло ді Пієтро "Введення для вивчаючих господарство"
(1586 р.).

Інформація про інвентаризацію та порядок складан$
ня інвентарю, окрім зазначених праць, була наведена у
балансах XVI ст. товариства А. Гауса, Г. Лангнауера,
У. Лінка, А. Фугера [15]. Головний висновок після вив$
чення означених праць — це те, що інвентаризація роз$
глядалася як робота по складанню інвентарю.

Варто звернути увагу на факт, який часто ігнору$
вався дослідниками. Йдеться про те, що на початку XX
ст. нормами німецького законодавства фактично було
встановлено, що річний баланс не обов'язково супро$
воджується інвентаризацією [15, c. 14].

Дослідження доби Київської Русі (IX—XII ст.), доби
Петра I (XVII ст.), а також окремих публікацій XVIII$
XIX ст. у контексті розвитку бухгалтерського обліку,
проведене Я. Соколовим засвідчує факт того, що інвен$
таризація пов'язувалася зі складським обліком, мате$
ріальною відповідальністю, а також сільськогоспо$
дарським обліком. Проте важливим для нашого дослід$
ження є те, що інвентаризація стає елементом ревізії
[15].

В англосаксонському світі наприкінці XIX ст. з'яв$
ляється новий вид контролю — аудит. Його фундатор,
Л.Р. Діксі, зазначав, що провести аудит можливо лише
шляхом перевірки документів та проведення інвентари$
зації цінностей [15, c. 17].

Повертаючись до зв'язку інвентаризації з бухгал$
терським обліком, варто також звернути увагу на на$
ступне. Нам не вдалося встановити факт першого задо$
кументованого визнання інвентаризації елементом ме$
тоду бухгалтерського обліку. Водночас нами встанов$
лено, що:

— на думку Л.І. Гомберга, фундатора концепції,
названої "економологія", інвентаризація ставить за мету
визначення "господарської сили підприємства", інвен$
таризаційна робота залежить від поставленої мети і не
є обовязком, роботою бухгалтера, адже здійснюється
адміністрацією [15, c. 18];

— інвентаризація, на думку Ж.А. Фламмінка, є об$
ліком внутрішньої діяльності, яка формуватиме один з
напрямів еволюції обліку, що має завершитись злиттям
бухгалтерського обліку з економікою підприємства [15,
c. 18].

На нашу думку, справжня причина віднесення інвен$
таризації до складу методу бухгалтерського обліку по$
лягала у тому, що, як зазначав

Ф. Єзерський, визначення фінансового результату
за звітний період досягалося лише шляхом проведення
інвентаризації [15, c. 19]. Водночасдослідник підкрес$
лював, що визначення результатів господарської діяль$
ності на будь$який момент можна досягти завдяки
інформації, що міститься в облікових регістрах. Те, про
що писав Ф. Єзерський у 1883 р., нині реалізується зав$
дяки рахункам бухгалтерського обліку та методиці виз$
начення фінансового результату.

Неоднозначної думки щодо зв'язку інвентаризації
з бухгалтерським обліком дотримувався О.П. Руда$
новський. Він різко критикував те, що інвентаризацію
зараховували до складу методу бухгалтерського обліку
[17, c. 23], та вважав, що право на існування у бухгал$
терському обліку має лише рахункова інвентаризація
[15, c. 21].

На завершення історичного огляду варто також зга$
дати, що П. д'Альвізе, учень Ф. Бести у 1934 р. в одній зі
своїх публікацій розглядав інвентаризацію бухгалтерсь$
кою процедурою, яка забезпечує контроль достовір$
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ності облікових даних та здійснюється з метою управ$
ління підприємством [15, c. 21].

Результати проведеного нами дослідження дозво$
ляють стверджувати, що жодний з представників за$
хідних облікових шкіл (італійської, — Ф. Марчі,
Д.Л. Кріппа, Ф. Вілла; французької, — Е.П. Леоте і А. Гіль$
бо, П.Ж. Прудон та Р.П. Коффі; німецької, — Г. Курц$
бауер, Г.Д. Аугшпург; англійської, — Д.В. Фултон, Л.Р.
Діксі, Е. Купер, Т. Вельтон), — фундаторів бухгалтерсь$
кого обліку як науки про інвентаризацію не згадував [18,
c. 29].

Дослідження місця інвентаризації в теорії бухгал$
терського обліку в радянську добу засвідчило факт пев$
ної полемічності до 1960 років та певної одностайності
до моменту розпаду СРСР (табл. 1).

Для цього дослідження інтерес складають аргумен$
тація науковців радянської доби.

Попри те, що вітчизняний бухгалтерський облік у
частині його теоретико$методологічних аспектів є дос$
татньо консервативним, в науковій та навчально$мето$
дичній літературі неодноразово висловлювались думки
щодо безпідставності включення інвентаризації до скла$
ду методу бухгалтерського обліку. Зокрема, така або
подібна позиція викладалася у роботах, П.Н. Василенка,
С.С. Вєдєрнікова, Р.Я. Вейцмана, О.Ф. Галкіна, М.Ф. Огій$
чука та Г.І. Войчука, М.В. Дембінського та С.Г. Овсян$
нікова, Я.М. Гальперіна, Н.А. Кіпарісова та М.А. Леонть$
єва, М.П. Кондракова, І.О. Ламикіна, М.Л. Макальсь$
кої та А.Ю. Дєнісова, О.П. Рудановського, А.К. Фарад$
жева, С.О. Щенкова.

Так, зокрема, відносно місця інвентаризації в теорії
та практиці бухгалтерського обліку окремі вчені зазна$
чають, що " … вона є дією періодичною, може бути і не
бути, тоді як елемент дослідження предмету, що вив$
чається, неодмінно повинен бути [15]. Такі узагальнен$

ня базувались на результатах спостережень, за якими,
у 1955 році достатньо великий відсоток підприємств,
формально, або взагалі не проводячи інвентаризацію,
роками вели бухгалтерський облік та складали баланс
[15]. Про це також свідчать й результати дослідження,
проведеного через 43 роки, у 1998 р., згідно з якими на
40 з 214 досліджених підприємств м. Житомира та Жи$
томирської області ігнорувалися вимоги щодо обов'яз$
кового проведення інвентаризації перед складанням
балансу та річної звітності, що однак не заважало вес$
ти бухгалтерський облік та не мати зауважень зі сторо$
ни контролюючих органів щодо достовірності даних
обліку та звітності [15, c. 101]. Слід зазначити, що на$
разі такі тенденції збереглися, особливо на малих
підприємствах приватного сектору економіки. Про це
зазначають О. Малишкін, М. Кац, за аудиторськими спо$
стереженнями яких "… і процедури, і результати інвен$
таризації на багатьох підприємствах залишаються пе$
реважно формальними та не відображують реальних
показників стану активів і зобов'язань. Чимало
підприємств приватного сектору економіки взагалі не
проводять інвентаризації навіть формально" [18, c. 3].

У науковій та навчально$методичній літературі ра$
дянської доби неодноразово висловлювалися думки
щодо сумнівності віднесення інвентаризації до складу
методу бухгалтерського обліку, про що нами зазнача$
лось у попередніх дослідженнях [15]. Так, зокрема, були
переконливі доведення, що інвентаризація — це спосіб
господарського контролю, за допомогою якого вирі$
шується лише одне завдання обліку, а саме визначення
відповідності облікових даних фактичним; а всі інші пи$
тання, які розв'язуються в процесі інвентаризації — це
питання виключно господарського контролю. Також
існували думки, що більшість визначень поняття "інвен$
таризація", які наводились в економічній літературі, не

Таблиця 1. Методологія бухгалтерського обліку

Примітки: * Д — документація, І — інвентаризація, О — оцінка, К — калькуляція, Р — рахунки, ПЗ — подвійний запис,
Б — баланс, З — звітність.

Джерело: складено на підставі [15, c. 117—118].

№ 
з/п 

ПІБ вченого, 
рік публікації роботи Д* І* О* К* Р* ПЗ* Б* З* 

1 Астахов В.П., (1997) + + + + + + + + 

2 Афанасьев А.А., (1952) + - + + + + + - 

3 Булатова З.Г.,  
Булатов М.А., (1997) 

+ + + - + + - + 

4 Василенко В.П., (1937) + - - - + + + - 

5 Ващинський Г.В., (1956) + + + + + + + - 

6 Грабова Н.М., (1998) + + + + + + + + 

7 Кірейцев Г.Г., (1992) + + + + + + + + 

8 Кузьмінський А.М.,  
Кузьмінський Ю.А., (1999) 

+ + + + + + + + 

9 Кутер М.І., (1997) + + + - + + + + 

10 Макаров В.Г., (1955, 1983) + + + + + + + + 

11 Мєзенцев П.В., (1956) - - - - + + + - 

12 Мітюшкін Т.С., (1957) + + + - + + + - 

13 Німчинов П.П., (1977) + + - - + + + + 

14 Сопко В.В., (1998) + + + + + + - + 

15 Сумцов А.І., (1975) + + + + + + + + 

16 Щенков С.О., (1973) - - - - - + + - 
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відображають її сутності як складової частини методу
бухгалтерського обліку [15]. Неодноразово акцентува$
лась увага, що інвентаризація не метод обліку, а лише
контрольна операція, вона є достатньо трудомістка і
достовірність показників балансу залежить від удоско$
налення поточного бухгалтерського обліку [15]. У дос$
лідженнях, які проводились нами наприкінці 90$х років,
ми звертали увагу на позицію П.Н. Василенко, за якою
інвентаризація як елемент методу бухгалтерського об$
ліку не містить у собі облікових функцій, проте склад$
ність та важливість завдань, які вирішуються, виводить
інвентаризацію далеко за межі бухгалтерського обліку
[15].

У кінці 90$х років В.М. Мурашко зазначав, що про$
блема визначення інвентаризації як одного з елементів
методу бухгалтерського обліку і віднесення її до бух$
галтерської процедури залишається складною, нероз$
в'язаною та, відповідно, такою, що потребує окремого
дослідження [19, с. 24].

Наразі сумніви щодо обгрунтованості визнання
інвентаризації методом, або елементом методу бухгал$
терського обліку також мають місце. Зокрема, на дум$
ку О. Малишкіна та М. Кац, "… інвентаризація стає фор$
мою контролю адміністрації підприємства, а не мето$
дом обліку, отже втрачає властивості функції бухгал$
терського обліку. … Вона втрачає статус обов'язкового
елемента методу бухгалтерського обліку" [18, c. 4].

Отже, наразі існує достатня критична маса
сумнівів щодо обгрунтованості визнання інвентари$
зації методом, або елементом методу бухгалтерсько$
го обліку.

Враховуючи погляди науковців на проблему, а та$
кож результати дослідження, викладені у роботі [16],
доцільно викласти й окремі власні аргументи, які також
ставлять під сумнів тезу про те, що інвентаризація є еле$
ментом методу бухгалтерського обліку.

Зокрема, якщо бухгалтерський облік розглядати як
систему у доволі спрощеному вигляді, головними еле$
ментами якої є суб'єкт обліку (бухгалтер), обліковий
процес або облікові процедури та об'єкт бухгалтерсь$
кого обліку, а облікові процедури розглядати як обліко$
вий процес у ході якого обов'язково мають застосову$
ватися усі елементи методу, застосування якого дозво$
ляє дослідити об'єкт обліку та досягти мети обліку, то
інвентаризація як елемент методу не вписується в таку
систему, адже:

 — інвентаризація проводиться не бухгалтерами, а
інвентаризаційною комісією (за винятком інвентари$
зації зобов'язань, яка за методикою проведення немає
нічого спільного з інвентаризацією матеріально уречев$
лених — активів суб'єкта господарювання, окрім назви).
Виходячи з мети її проведення, а саме: підтвердження
достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансо$
вої звітності, у тому числі документального підтверд$
ження наявності, стану та оцінки активів та зобов'язань,
а отже повноти та правильності облікових процедур,
виконаних обліковцями, обумовлює включення до скла$
ду інвентаризаційної комісії співробітників бухгалтерії
безпідставним;

— інвентаризація — єдиний з віднесених наразі до
елементів методу бухгалтерського обліку, відпові$
дальність за організацію та проведення якого разом з
організацією бухгалтерського обліку покладено на ке$
рівника суб'єкта господарювання (ст. 10 Закону Украї$
ни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", ст. 145 Господарського кодексу України,
ст.164$2 Кодексу України про адміністративні порушен$
ня);

— об'єкти інвентаризації не співпадають з об'єкта$
ми бухгалтерського обліку. Водночас можливості інвен$
таризації в суспільно$економічному та духовному житті
соціуму є настільки широкими, що вона проводиться
відносно: платників податку на додану вартість; викидів
важких металів; джерел іонізуючого випромінювання,

що містять радіоактивну речовину; антропогенних ви$
кидів та абсорбції парникових газів; природних та істо$
рико$культурних ресурсів; нормативно$правових актів;
культових будівель, церковних приміщень та майна; зе$
мель; цілісних майнових комплексів; трудових навичок;
енергоресурсів, туристичних ресурсів тощо [20].

На нашу думку, розглядаючи питання методології
бухгалтерського обліку слід зважати на те, що су$
купність методів, завдяки застосуванню яких в сукуп$
ності досягається мета бухгалтерського обліку як про$
цесу. Жодний метод, або елемент методу при його ок$
ремому застосуванні не дозволяє досягти мети бухгал$
терського обліку. І навпаки, якщо ми проігноруємо хоча
б один з методів мета бухгалтерського обліку буде не$
досяжною, це стосується в першу чергу таких елементів
як документування, оцінка, калькулювання, рахунки,
подвійний запис. Інвентаризація в бухгалтерському об$
ліку виконує допоміжне значення: усунення можливих
викривлень інформації, заповнення можливого інфор$
маційного вакууму.

На відміну від теорії та практики бухгалтерського
обліку, значення інвентаризації в теорії та практиці гос$
подарського контролю безумовно важливе, адже її слід
розглядати як підтеорію, оскільки сформований поня$
тійний апарат, ідентифіковано об'єкт, мету, завдання,
суб'єкт, існує класифікація, визначені принципи, а та$
кож метод та його складова [21].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Головним висновком дослідження є те, що інвента$
ризації притаманна виключно контрольна функція,
адже її проведення дозволяє перевірити достовірність
задокументованих фактів зміни структури та обсягів
майна (наявність впливу на документацію, як елемент
методу бухгалтерського обліку), правильність оцінки
(вплив на оцінку як елемент методу бухгалтерського
обліку), та достовірність балансу (як форми звітності
та як рівноваги між активами та пасивами суб'єкта гос$
подарювання). Проведення інвентаризації дозволяє
уточнити записи на бухгалтерських рахунках (вплив на
бухгалтерські рахунки як елемент методу бухгалтерсь$
кого обліку), проведені подвійним записом (вплив на
подвійний запис як елемент методу бухгалтерського об$
ліку). Отже, інвентаризація як спосіб пізнання дійсності
впливає на методи бухгалтерського обліку, проте, жод$
ний з елементів методу бухгалтерського обліку не має
впливу на інвентаризацію. Отже, відсутність зворотно$
го зв'язку дозволяє дійти висновку про необгрун$
тованість позиції щодо віднесення інвентаризації до
системи елементів методу бухгалтерського обліку. Не$
обхідно зазначити й про те, що нормами господарсько$
го права (п. 6, ст. 145 ГКУ) інвентаризація позиціонуєть$
ся окремо від бухгалтерського обліку. Цей аргумент для
теоретиків бухгалтерського обліку є не принциповим,
однак його існування ігнорувати не варто.

Отже, в теорії та практиці бухгалтерського обліку
за ознаками об'єкту, суб'єкту, завдань, взаємозв'язків
та взаємовпливів між елементами системи існує більше
аргументів щодо необгрунтованості віднесення інвента$
ризації до складу системи елементів його методу ніж
таких, що доводять зворотне.

Сподіваємось, що проведене дослідження, а також
висновки, одержані за його результатами, спонукати$
муть дослідників ще раз уважно переглянути зміст ме$
тодології бухгалтерського обліку та зробити перекон$
ливі кроки у напрямі трансформації бухгалтерського
обліку як системи наукових знань та зроблять вагомий
внесок у його подальший розвиток.
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У роботі досліджуємо вплив лісових пожеж на збалансованість лісогосподарського землекористуX

вання, використовуючи набір екологічних та економічних показників. Майже 73% лісових земель УкраїX

ни перебуває у відомчому підпорядкуванні Держлісагентства. Таким чином, 73% лісових земель України

знаходиться в межах області нашого дослідження, а отже, результати цього дослідження можуть бути

застосовані до всіх лісових земель. Ми очікували, що різноманітність в управлінні лісами, їх охороною

від пожеж, фінансуванні в різних обласних управліннях лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ)

Держлісагентства України дасть можливість здійснити порівняльний аналіз для визначення економічX

них інструментів адаптивного управління і виявлення перешкод на шляху адаптації, що, в свою чергу,

дасть уявлення про те, як забезпечити збалансоване землекористування, зменшити втрати в лісових екоX

системах. Це дослідження сформовано у три етапи: (І) вивчення змін у часі регіональних обсягів пожеж,

(ІІ) вивчення зв'язку між масштабами лісових пожеж та економічними показниками, (ІІІ) оцінкою тенX

денцій в часі показників фінансування земель лісогосподарського призначення протягом 2016—2020 рр.

у регіональному масштабі. Таким чином, у цій статті ми спираємося на емпіричні дані про управління

ОУЛМГ землями лісогосподарського призначення, щоб дослідити взаємозв'язок між різноманітністю

екологічних та економічних змінних. Аналіз статистичних показників засвідчує поступовий спад фінанX

сування видатків на лісові землі, що в умовах ризиків лісових пожеж стримує забезпечення збалансоваX

ного використання земель лісогосподарського призначення. Це дослідження допомагає визначити, які

окремі ключові змінні (показники) обмежують можливості суб'єктів лісогосподарської діяльності забезX

печити збалансоване використання земель лісогосподарського призначення внаслідок впливу стихійX

них явищ, зокрема пожеж, та які економічні інструменти здатні на це вплинути. В цьому дослідженні

наводяться непрямі докази, що сприяють дискусії про важливість економічних інструментів забезпеченX

ня збалансованого використання земель лісогосподарського призначення.

The research presents the impact of forest fires on the balance of forest land use, using a set of environmental

and economic indicators. Almost 73% of forest lands in Ukraine are under the departmental subordination of the

State Forestry Agency. Thus, 73% of the forest lands of Ukraine are within the scope of our study, and therefore

the results of this study can be applied to all forest lands. We expected that the diversity in forest management,

fire protection, funding in different regional departments of forestry and hunting of the State Forestry Agency of

Ukraine will provide a comparative analysis to identify economic tools for adaptive management and identify

obstacles to adaptation, in turn, will give an idea of how to ensure balanced land use, reduce losses in forest
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростання лісових пожеж потенційно є основною

небезпекою в лісових екосистемах у всьому світі і по$
в'язане зі зміною клімату та збільшенням антропоген$
ного впливу [1]. Лісові пожежі є джерелом значних еко$
системних збитків у глобальному масштабі, оскільки
вони впливають на біогеохімічний цикл, є джерелом ат$
мосферних викидів, змінюють баланс вуглецю, порушу$
ють структуру лісу [2]. Пожежі викликають довгостро$
кові зміни фізичних, мінералогічних, хімічних та біоло$
гічних властивостей грунту, причому рівні тяжкості за$
лежать від інтенсивності та тривалості горіння [3]. Лісові
пожежі впливають на такі цінності, як лісові активи, біо$
різноманіття, культурні ресурси, якість води, середови$
ще проживання диких тварин і можливості для відпо$
чинку [4]. Вплив лісових пожеж також включає знищен$
ня житлових будинків; втрату заповідних територій для
цінних видів флори та фауни; пошкодження значної
кількості громадських об'єктів та інфраструктури; інци$
денти евакуації тисяч людей; зменшення кількості ту$
ристів та доходів постачальників послуг; пошкодження
деревини; пошкодження культурних та археологічних
місць; вплив на здоров'я людей через дим, який забруд$
нює повітря; фінансові витрати на гасіння пожеж тощо
[5].

Зміна клімату накладає високий ступінь невизначе$
ності щодо ризику лісових пожеж [6], а як наслідок, не$
визначеності щодо забезпечення збалансованості вико$
ристання земель лісогосподарського призначення. Вод$
ночас варто враховувати, що значення показників ліси$
стості в різних природних зонах України має значні
відхилення і не відповідає тому рівню, коли ліси макси$
мально позитивно впливають на кліматичні умови, стан
грунтів та водних ресурсів [7]. В свою чергу збережен$
ня лісових екосистем в екологічно збалансованому
стані, з урахуванням чинних лісівничих та природоохо$
ронних норм і правил, має бути обов'язком суб'єктів
господарювання [8, с. 167]. Отже, актуальність дослід$
жень щодо лісогосподарського землекористування на
рівні ОУЛМГ в умовах існуючих загроз і ризиків появи
сильних лісових пожеж значною мірою обумовлена не$
обхідністю удосконалення економічних інструментів
забезпечення збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення України.

ecosystems. This study is formed in three stages: (I) study of changes in the time of regional fires, (II) study of the

relationship between the scale of forest fires and economic indicators, (III) assessment of trends in time of

indicators of forest financing during 2016—2020 on a regional scale. Thus, in this article we rely on empirical

data on the management of regional forestry and hunting departments of the State Forestry Agency of Ukraine

for forestry lands to investigate the relationship between the diversity of environmental and economic variables.

The analysis of statistical indicators shows a gradual decline in the financing of expenditures on forest lands,

which in the conditions of forest fire risks hinders the provision of balanced use of forest lands. The results of this

study will help guide the allocation of financial resources to monitor efforts to reduce losses caused by forest

fires. The State Forest Agency of Ukraine at the level of regional departments of forestry and hunting can carry

out environmental insurance, creating insurance funds. This study helps to identify which key variables

(indicators) limit the ability of forestry entities to ensure sustainable use of forest lands due to natural disasters,

including fires, and which economic instruments can influence this. This study provides indirect evidence to

support the discussion of the importance of economic instruments to ensure the sustainable use of forest lands.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, економічні інструменти, лісові пожежі, рента�
бельність, збалансоване землекористування.

Key words: land for forestry, economic tools, forest fires, profitability, balanced land use.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні засади удосконалення еко$
номічних інструментів забезпечення збалансованого
використання земель лісогосподарського призначення,
підтримання екологічного стану екосистем широко ви$
світлюються у численних наукових публікаціях. На
особливу увагу заслуговують праці вітчизняних нау$
ковців: О. Бутрим, Л. Грановської [9], О. Дребот [7], Н. Зі$
новчук, О. Фурдичка [8], М. Шершуна та інших вчених.
Праці вчених [1—6; 10—12] торкаються економічної
складової збереження лісових екосистем внаслідок
впливу пожеж. Попри певний науковий доробок, еко$
лого$економічна ситуація в лісогосподарському земле$
користуванні України на сьогодні зумовлює не$
обхідність подальшого дослідження й обгрунтування
широкого спектру теоретичних і прикладних аспектів
особливостей застосування економічних інструментів,
оптимальних в умовах існуючих загроз і ризиків появи
сильних лісових пожеж, з метою забезпечення збалан$
сованого використання земель лісогосподарського при$
значення.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є розроблення наукових підходів і

методичних рекомендацій удосконалення економічних
інструментів забезпечення збалансованого використан$
ня земель лісогосподарського призначення на рівні об$
ласних управлінь лісового та мисливського господар$
ства Держлісагентства України в умовах існуючих за$
гроз і ризиків появи сильних лісових пожеж.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною основою дослідження є загально$

теоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні
положення та принципи економіки природокористуван$
ня, що висвітлені у працях вітчизняних вчених з проблем
забезпечення збалансованого лісогосподарського зем$
лекористування. Для виконання поставлених завдань
використано методи: діалектичний метод пізнання —
для аналізу законодавчих та нормативних актів і нау$
кових праць вчених відносно проблематики збалансо$
ваного використання земель лісогосподарського при$
значення; метод аналогій (перенесення впливів, що були
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виявлені на інших територіях з аналогічними об'єктами
та властивостями, на територію, яка розглядається);
статистичний аналіз, графічний, кореляційний — при
визначенні тісноти зв'язку між статистичними характе$
ристиками екологічних і економічних показників вико$
ристання земель лісогосподарського призначення; мо$
нографічний — для виявлення чинників удосконалення
показників; абстрактно$логічний — теоретичні узагаль$

нення та формулювання висновків. Ста$
тистичні дані були отримані зі звітів Дер$
жлісагенства України за період 2016—
2020 рр.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Лісові пожежі є однією з найбільших
небезпек для життєздатності та збалан$
сованого розвитку лісів з негативними
наслідками для природного та культур$
ного середовища, економіки та якості
життя населення. Зміна клімату та гло$
бальне щорічне потепління значно усклад$
нили ситуацію, що призвело до збільшен$
ня кількості пожеж та розповсюдження
їх на значних площах в лісових масивах
та екосистемах [5]. Порушення лісу охоп$
лює явища, які, в більшості випадків, не
обов'язково викликають перетворення
лісових земель на інші цільові призначен$
ня [10]. Для України існує ризик негатив$
ного впливу зміни клімату на рівні еко$
систем, зокрема на екосистеми, які депо$
нують вуглець і відіграють особливу роль
у кругообігу й балансі СО

2
. Засушливість

сприятиме збільшенню кількості та час$
тоти пожеж у хвойних лісах від Пол$
ісся до гірського Криму [13, с. 38]. Так, у
2016 році тривала відсутність опадів і по$
суха зумовили велику пожежну небезпе$
ку на всій території України. За даними
Укргідрометцентра липень та вересень

2016 року виявилися найспекотнішими місяцями за всю
історію метеоспостережень (136 років). На рис. 1 наве$
дений графік кількості пожеж у розрізі ОУЛМГ за пер$
іод 2016—2020 рр.

У 2016 році ліквідовано 945 пожеж на площі 1103 га.
Середня площа однієї пожежі склала 1,2 га. У 2017 році в
лісах галузі ліквідовано 2371 пожежу на площі 5474 га,
що більше в 2,5 рази за кількістю та в 5 разів за площею

Рис. 1. Кількість пожеж по обласним управлінням лісового та
мисливського господарства Держлісагентства України за 2016—2020 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними Держлісагентства України [14].

Таблиця 1. Окремі статистичні характеристики по ОУЛМГ у середньому за 2016—2020 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними звітності Держлісагентства України.

Обласні  
управління лісового  
та мисливського 
господарства 

Середньорічна 
частка площі 
пожеж від 
загальної 
площі, % 

Середньорічна 
щільність 

пожеж, од. у 
розрахунку 
на 1 тис. га 

Середньорічна 
інтенсивність 
пожеж, га на 
випадок 

Середньорічна 
рентабельність 
діяльності, % 

Середньорічне 
фінансування на 1 га 
загальної площі 

земель 
лісогосподарського 
призначення, грн 

Волинське  0,003 0,036 21,22 2,5 514,1 
Житомирське 1,125 0,172 8732,22 1,5 775,6 
Рівненське 0,005 0,033 35,12 1,7 774,1 

П
ол
іс
ся

 

Чернігівське 0,019 0,151 78,14 3,0 568,1 
Вінницьке 0,000 0,002 0,44 5,3 1342,2 
Київське 0,023 0,324 88,64 2,2 1186,3 
Полтавське 0,026 0,234 61,84 2,5 826,2 
Сумське 0,004 0,120 10,56 5,1 946,8 
Тернопільське 0,001 0,003 1 1,5 524,8 
Харківське 0,064 0,491 190,16 1,0 802,7 
Хмельницьке 0,003 0,086 5,22 2,8 1313,1 

Л
іс
ос
те
п 

Черкаське 0,013 0,252 35,98 7,3 1014,6 
Дніпропетровське 0,285 1,790 317,74 0,5 557,5 
Донецьке 0,089 1,064 67,94 0,8 460,9 
Запорізьке 0,315 1,484 241,8 -0,2 406,7 
Кіровоградське 0,003 0,049 3,66 3,0 1316,1 
Луганське 2,565 0,774 6108,04 -0,2 333,7 
Миколаївське 0,112 0,970 94,56 0,1 428,5 
Одеське 0,034 0,137 63,42 0,4 339,3 

С
те
п 

Херсонське 0,274 1,395 472,02 -4,7 326,0 
Закарпатське  0,010 0,063 58,74 3,8 876,5 
Івано-Франківське 0,001 0,004 3,12 2,3 785,7 
Львівське 0,005 0,017 22 1,5 643,4 

К
ар
па
ти

 

Чернівецьке 0,001 0,003 1,3 2,0 623,3 
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у порівнянні з 2016 роком. Середня площа однієї
пожежі зросла вдвічі та склала 2,3 га.

У 2018 році ліквідовано 1297 пожеж на площі
1367 га. Збитки від лісових пожеж становили 27,2 млн
гривень. Середня площа однієї пожежі склала
1,1 га. Найбільшу кількість пожеж зареєстрова$
но у Херсонському (258 випадків), Луганському
(208) та Дніпропетровському (185) ОУЛМГ. Най$
більша площа пожеж у Херсонському (772 га),
Луганському (153 га), Харківському (96 га) та
Дніпропетровському (81 га) ОУЛМГ. Виникло 15
великих лісових пожеж (площа загоряння понад
5 га) у Луганському (7 випадків), Херсонському
та Харківському (по 3 випадки), Дніпропетровсь$
кому та Одеському (по 1 випадку) ОУЛМГ на за$
гальній площі 837 га.

У 2019 році в лісах галузі ліквідовано 1261 по$
жежу на площі 1065 га. Середня площа однієї по$
жежі становила 0,84 га. Найбільшу кількість по$
жеж зареєстровано у Херсонському (166 ви$
падків), Дніпропетровському (142), Харківсько$
му (113), Луганському (110) та Чернігівському
(102) ОУЛМГ. Найбільша площа пожеж — у
Житомирському (175 га), Херсонському (169),
Чернігівському (158) та Одеському (128) ОУЛМГ.
Виникло 12 великих лісових пожеж (площа за$
горяння понад 5 га) у Житомирському (6 ви$
падків), Чернігівському (2) і Дніпропетровсько$
му, Закарпатському, Запорізькому та Одесь$
кому (по 1 випадку) ОУЛМГ на загальній площі
287 га. Не допущено жодного випадку пожеж у
Волинському, Кіровоградському і Тернопільсь$
кому ОУЛМГ.

У 2020 році у лісах підвідомчих підприємств Держл$
ісагентства України ліквідовано понад 2,5 тис лісових
пожеж на площі понад 74,6 тис. га, із них 19,8 тис. га
верхові, у 50 випадках пожежі набули рівня надзвичай$
ної ситуації. Найскладніша ситуація у 2020 р. склалась
у Житомирській, Луганській та Харківській областях.
Навесні 2020 р. лісовими пожежами була охоплена
вся північна частина Житомирської області на площі

43,2 тис. га, із них 6,4 тис. га верхові. У липні та жовтні
минулого року в Луганській області пожежами пройде$
но 29,2 тис. га лісу, із них 13,0 тис. га верховими. У
Харківській області пожежами пройдено 570,2 га лісу,
із них 163,6 га верховими. З фінансової точки зору збит$
ки від пожеж склали 19,1 млрд грн. Після обстеження
спеціалістами ОУЛМГ пошкоджень внаслідок лісових
пожеж 2020 року визначено заходи з поліпшення сані$

Заходи 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Влаштовано протипожежних 
розривів і бар’єрів, км 

51 78 76 44 35,8 

Влаштовано мінералізованих 
смуг, тис. км 

57,3 52 51 52,2 56,7 

Проведено догляд за 
мінералізованими смугами, 
тис. км 

240 238 247 245,7 255,4 

Виставлено аншлагів, панно, 
плакатів на протипожежну 
тематику, тис. шт. 

12,8 11,8 13,3 12,4 12,2 

Оприлюднено у засобах 
масової інформації статей і 
виступів, тис. од. 

2 3,7 5 6 7,1 

Проведено лекцій та бесід 
про дотримання вимог 
пожежної безпеки в лісах, 
тис. од. 

17,7 18 20,3 20,1 22,1 

Перекрито позапланових 
доріг, тис. од 

14 13,8 14,5 14,8  

Проведено рейдів, тис. од. 17,8 18,7 20,4 21,1 25,6 
Притягнуто до 
адміністративної 
відповідальності  за 
порушення вимог пожежної 
безпеки в лісах, осіб  

2009 1382 1477 1265 470 

Сума накладених на 
правопорушників штрафів, 
тис. грн 

54,2 128,6 139,4 129,5 159,6 

Таблиця 2. Динаміка заходів щодо попередження лісових пожеж лісогосподарськими підприємствами,
що належать до сфери управління Держлісагентства України, за 2016—2020 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними звітності Держлісагентства України.

Рис. 2. Кореляційне поле та графік кореляційної залежності
рентабельності діяльності (%) від щільності пожеж

(на 1 тис. га земель лісогосподарського призначення) за період
2016—2020 рр. на землях сфери управління Держлісагентства

України

Джерело: сформовано авторами за даними звітності Держлісагент�
ства України.
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тарного стану лісів на загальній площі 8540 га, з яких у
суцільні санітарні рубки — 1197 га, вибіркові санітарні
рубки — 7 043 га [14].

На підставі щорічних звітів Держлісагентства Украї$
ни нами були розраховані для кожного ОУЛМГ (n = 24)
показники в середньому за 2016—2020 рр.: частка площі
пожеж від загальної площі (%), щільність пожеж
(кількість подій на 1 тис. га), інтенсивність пожеж (се$
редня площа 1 пожежі, га), середньорічна рента$
бельність діяльності (%), середньорічне фінансування на
1 га площі земель лісогосподарського призначення (грн)
(табл. 1).

Лісові пожежі щорічно вражають 1% загальної
площі лісів у світі [5]. В Україні найбільша середньоріч$
на частка пожеж за 2016—2020 рр. на території Лугансь$
кого (2,6) та Житомирського (1,1) ОУЛМГ. Найбільша
інтенсивність пожеж у середньому за досліджуваний
період також на території Житомирського (8732,2 га)
та Луганського (6108 га) ОУЛМГ. Найбільша щільність
пожеж у середньому за 5 років на територіях Дніпро$
петровського (1,79), Запорізького (1,484), Херсонсько$
го (1,395) та Донецького (1,064) ОУЛМГ. Враховуючи
великі площі верхових пожеж, виникає необхідність
відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля" [15] обов'язкового проведення оцінки впли$
ву на довкілля перед проведенням суцільних санітарних

рубок, що свою чергу потребує додаткових
фінансових витрат. Водночас фінансування
видатків на 1 га загальної площі земель лісо$
господарського призначення по зазначених
ОУЛМГ за досліджуваний період обернено
пропорційне. Нами досліджено вплив
щільності пожеж на результативні показни$
ки діяльності за 2016—2020 рр. (рис. 2).

На основі порівняння статистичних ха$
рактеристик рентабельності діяльності на
землях лісогосподарського призначення і
значень коефіцієнта щільності пожеж за
ОУЛМГ з урахуванням природно$кліматич$
них зон відслідковується чіткий зв'язок з
оберненою залежністю. Коефіцієнт кореляції
становить $0,62 (щільність зв'язку між фак$
торами) і є значним (рис. 2). З вірогідністю
99% можна стверджувати про статистично
достовірну залежність між показниками
щільності пожеж і рентабельності діяльності.
Тобто, чим більша щільність пожеж в певно$
му регіоні, тим нижчими будуть результа$
тивні показники діяльності держлісгоспів на
такій території. Частка варіації показника
рентабельності діяльності, зумовлена варіа$
ціями значень щільності пожеж, оцінювала$
ся за допомогою коефіцієнта детермінації,
який становить 0,384. Інакше кажучи, у серед$
ньому за період 2016—2020 рр. економічні ре$
зультати діяльності держлісгоспів на 38,4%
залежали від обсягів пожеж. Цей результат
підтверджує висловлену гіпотезу про те, що
пожежі, досліджені в даній роботі, є значу$
щими змінними, що обмежують можливості
суб'єктів лісогосподарської діяльності забез$
печити збалансоване використання земель
лісогосподарського призначення. Тобто ця
змінна разом із часовими характеристиками
може використовуватися попарно з іншими
відповідними параметрами для статистично$
го моделювання економічного впливу ймові$
рний стихійних лих. Кінцеві користувачі, такі
як керівники держлісгоспів, керівники
ОУЛМГ особливо зацікавлені в можливостях
прогнозування, а отже в готовності управля$
ти наслідками впливу ймовірних лісових по$
жеж.

Під час вибору стратегій та заходів попе$
редження лісових пожеж важливе значення має як їх
екологічна, так і економічна ефективність. Лісове гос$
подарство має бути зосереджене на запобіганні руйнів$
ним лісовим пожежам, збереженні накопиченого вуг$
лецю та сприянні пом'якшенню наслідків зміни клімату
[5]. Необхідно спрямувати зусилля на усунення причин
виникнення і розвитку пожеж [13], а також на підви$
щення адаптивної здатності та стійкості лісових екоси$
стем до лісових пожеж. Серед пріоритетних заходів тре$
ба відмітити створення протипожежних бар'єрів у
найбільш небезпечних ділянках лісу, смуг по його ме$
жах шириною до 4 м, посадки на узліссі дерев листяних
порід шириною 25—50 м. Також важливим є проведен$
ня роз'яснювальної роботи щодо дотримання правил по$
жежної безпеки через організацію інформаційних кам$
паній, навчань, тренінгів тощо. З метою попередження
лісових пожеж лісогосподарськими підприємствами, що
належать до сфери управління Державного агентства
лісових ресурсів України, щорічно проводиться ряд за$
ходів (табл. 2).

ОУЛМГ демонструють різноманітність відповідних
заходів стосовно попередження лісових пожеж лісогос$
подарськими підприємствами, що належать до сфери уп$
равління Держлісагентства України. Дослідження
різноманітності та динаміки в часі заходів попереджен$
ня лісових пожеж, заходів реагування дозволяє зрозу$

Таблиця 3. Обсяги бюджетного фінансування лісового господарства
по ОУЛМГ за 2016—2020 рр., грн у розрахунку на 1 га

Обласні управління лісового та 
мисливського господарства 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Зі спеціального фонду державного бюджету 
Дніпропетровське - - - 404,70 331,71 
Донецьке - - - 180,27 220,64 
Запорізьке - - - 260,24 247,83 
Кіровоградське - - - 46,67 48,27 
Луганське - - - 37,06 67,18 
Миколаївське - - - 320,04 402,68 
Одеське - - - 207,67 177,51 

Степ 

Херсонське - - - 276,87 319,32 
З місцевих бюджетів 

Вінницьке - 0,65 0,73 1,04 1,06 
Полтавське - 35,23 14,74 8,80 - 
Сумське - 1,40 2,08 5,20 1,70 
Тернопільське - - 10,52 15,87 - 

Лісостеп 

Харківське - - - 0,43 0,83 
Дніпропетровське - - - 1,71 - 
Донецьке - - 1,25 0,06 1,24 
Запорізьке - 1,31 96,56 62,31 55,43 
Кіровоградське - 16,56 21,10 14,40 15,52 
Луганське - 9,61 2,25 0,34 1,61 
Миколаївське - - 1,54 0,05 - 
Одеське - - 0,48 0,59 0,67 

Степ 

Херсонське - 5,78 4,81 0,78 0,58 
Карпати Львівське - 17,14 44,35 8,36 7,35 

Фінансова допомога, бюджетні кошти 
Київське 0,96 - - - - 
Полтавське 0,00 - - - - 
Сумське 1,12 - - - - 
Тернопільське 0,16 7,72 - - - 
Харківське 0,04 0,10 0,04 0,01 - 

Лісостеп 

Черкаське - 1,64 - - - 
Дніпропетровське 48,15 138,68 223,28 54,16 - 
Донецьке 25,63 36,40 46,94 10,85 - 
Запорізьке 38,17 150,12 214,08 5,21 - 
Кіровоградське 9,82 5,38 7,74 0,90 - 
Луганське 18,10 49,35 46,86 6,57 - 
Миколаївське 42,53 129,21 185,75 4,27 - 
Одеське 22,51 51,58 134,38 13,57 - 

Степ 

Херсонське 40,22 141,27 201,75 17,25 - 
Карпати Львівське 0,65 - - - - 

Джерело: сформовано авторами за даними звітності Держлісагентства
України.
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міти, як різні стратегії управління та пов'язані з ними
умови впливають на стійкість до лісових пожеж, а отже
сприяють досягненню цілей збалансованого лісогоспо$
дарського землекористування.

Постановою Кабінету Міністрів України від
20.12.2017 р. № 1016 [16] визначено, що одержувачами
коштів державного бюджету є державні об'єднання
(підприємства), які ведуть лісовпорядкування, на зем$
лях підприємств, що належать до сфери управління Дер$
жлісагентства; державні лісогосподарські підприємства,
що належать до сфери управління Держлісагентства, які
не проводять рубки головного користування відповід$
но до обгрунтованих показників з урахуванням регіо$
нальних особливостей та природно$кліматичних умов.
Нами досліджено відносні обсяги бюджетного фінан$
сування лісового господарства у розрізі ОУЛМГ за пе$
ріод 2016—2020 рр. (табл. 3) у розрахунку на 1 га зе$
мель лісогосподарського призначення.

Найбільший рівень бюджетного фінансування лісо$
вого господарства отримують лише держлісгоспи при$
родної зони Степу, тобто ті господарства, які не прово$
дять рубки головного користування. При цьому варто
зазначити, що з місцевих бюджетів фінансування лісо$
вого господарства окремих держлісгоспів Лісостепу,
Степу та Карпатського регіону у розрахунку на 1 га зе$
мель лісогосподарського призначення було незначним
(табл. 3). Пожежі несуть значні фінансові втрати влас$
никам лісових масивів, крім того витрати на повторну
посадку і лісовідновлення після пожежі можуть бути
високими [4]. Найнебезпечніші загрози виникають у си$
туації, коли негативний вплив зовнішнього середовища
накладається на слабкі сторони самого підприємства, до
яких також відноситься недостатнє фінансування. Це
може привести до зворотного зв'язку, що матиме нега$
тивні наслідки для стійкості до пожеж лісових угідь.
Щоб розірвати замкнене коло, необхідний розвиток
програм державної фінансової підтримки, щоб знизи$
ти небезпеку загоряння, а також після пожеж для ство$
рення лісових культур у лісовому фонді.

Крім фінансової підтримки лісгоспів, потребують
розвитку економічні інструменти зниження рівня по$
тенційних збитків. Такі виклики може прийняти на
себе екологічне страхування. Вчені [9] відносять еко$
логічне страхування до групи інструментів підтрим$
ки збалансованого природокористування. Дорогов$
казом у цьому є Указ Президента України від
23.03.2021 р. № 111/2021 [17], яким введено в дію рі$
шення Ради національної безпеки і оборони Украї$
ни "Про виклики і загрози національній безпеці Ук$
раїни в екологічній сфері та першочергові заходи
щодо їх нейтралізації". Беручи до уваги високий
рівень ризиків для природних екосистем та здоров'я
населення, нераціональне використання природно$
ресурсного потенціалу, недостатній рівень адаптац$
ійних можливостей галузей економіки до негативних
процесів зміни клімату, неналежний стан системи
державного моніторингу навколишнього природно$
го середовища, Рада національної безпеки і оборо$
ни України прийняла рішення [18], зокрема: внесен$
ня на розгляд Верховної Ради України проекту за$
кону щодо екологічного страхування; опрацювання
питання стосовно вдосконалення економічного ме$
ханізму фінансування заходів щодо охорони навко$
лишнього природного середовища.

Програми страхування дозволять враховувати по$
треби всього суспільства у безпечному середовищі існу$
вання через ухвалення обгрунтованих управлінських
рішень у сфері зниження ризику стихійних лих і
мінімізації їх негативних наслідків для довкілля [13].
Програмами екологічного страхування необхідно пе$
редбачити, щоб страхова сума виплачувалася держліс$
госпам у розмірі, необхідному для забезпечення гаран$
тованого покриття витрат і збитків внаслідок стихійних
лих, зокрема пожеж, при цьому повинні враховуватися
також і витрати як на відтворення лісів, так і на віднов$
лення якісних характеристик лісових екосистем. Тобто
платежі по екологічному страхуванню будуть свого
роду індикатором екологічного захисту [11]. Держлі$

Обласні управління лісового 
та мисливського 
господарства 

Загальна 
площа, 
тис. га 

Середньорічне 
природне 

поновлення,  
тис. га 

Середньорічне 
створення 

лісових культур 
в лісовому 

фонді (висівання 
і садіння лісу), 

тис. га 

Середньорічне 
відтворення 
лісів, % до 

загальної площі 

Волинське  615,7 3,368 2,537 0,96 
Житомирське 776,3 1,844 4,918 0,87 
Рівненське 719,4 1,823 4,081 0,82 

Полісся 

Чернігівське 418,0 0,320 2,200 0,60 
Вінницьке 219,5 0,039 1,197 0,56 
Київське 377,6 0,348 2,727 0,81 
Полтавське 235,7 0,169 1,330 0,64 
Сумське 285,7 0,125 1,158 0,45 
Тернопільське 148,2 0,050 0,602 0,44 
Харківське 298,0 0,040 0,746 0,26 
Хмельницьке 193,5 0,183 0,962 0,59 

Лісостеп 

Черкаське 279,9 0,207 1,282 0,53 
Дніпропетровське 111,4 0,118 0,193 0,28 
Донецьке 76,5 0,122 0,214 0,44 
Запорізьке 76,8 0,021 0,323 0,45 
Кіровоградське 129,7 0,098 0,560 0,51 
Луганське 238,1 0,220 0,909 0,47 
Миколаївське 84,3 0,104 0,133 0,28 
Одеське 186,8 0,089 0,158 0,13 

Степ 

Херсонське 172,1 0,126 0,140 0,15 
Закарпатське  583,1 1,781 1,013 0,48 
Івано-Франківське 444,0 1,441 1,075 0,57 
Львівське 453,6 1,210 1,226 0,54 

Карпати 

Чернівецьке 234,5 1,170 0,538 0,73 

Таблиця 4. Обсяги відтворення лісів на рівні ОУЛМГ Держлісагентства України у середньому
за 2016—2020 рр.

Джерело: сформовано авторами за даними звітності Держлісагентства України.
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сагентство України на рівні обласних управлінь лісово$
го та мисливського господарства може здійснювати еко$
логічне страхування, створюючи страхові фонди для
цільового використання.

Практики використання земель лісогосподарсько$
го призначення, як правило, орієнтовані на зменшення
рівня пожеж або на пом'якшення негативних наслідків
[12]. База даних Всесвітньої мережі природоохоронних
технологій та підходів (WOCAT) містить інформацію
про практики сталого землекористування з усього світу,
які були задокументовані на стандартизованій та нау$
ковій основі [19]. Практики управління, задокументо$
вані в базі даних WOCAT, поширені в лісових районах,
які не змогли відновитись. Одна з практик пряма посад$
ка дерев, якщо природне відновлення не вдається. В
Україні у 2020 р. набрав чинності Стандарт UA SFM ST
02 "Стале лісоуправління" [20], норми якого передба$
чають зокрема необхідність лісовідновлення і лісороз$
ведення. Нами досліджено обсяги природного понов$
лення лісів, створення лісових культур в лісовому фонді
(висівання і садіння лісу в лісовому фонді), загальне
відтворення лісів за період 2016—2020 рр., середньорічні
показники яких наведено в таблиці 4.

Найбільша середньорічна частка загального
відтворення лісів за 2016—2020 рр. на території Во$
линського (0,96%), Житомирського (0,87%), Рівненсь$
кого (0,82%), Київського (0,81%) та Чернівецького
(0,73%) ОУЛМГ Держлісагентства України. За абсо$
лютними показниками відтворення лісів за досліджу$
ваний період лідирують Житомирське (6,8 тис. га),
Волинське (5,9 тис. га), Рівненське (5,9 тис. га) та Киї$
вське (3,1 тис. га) ОУЛМГ. Зосередження уваги на
відтворенні лісів дозволяє безпосередньо пов'язати
наслідки адаптивного управління землями лісогоспо$
дарського призначення із забезпеченням збалансова$
ного землекористування.

ВИСНОВКИ
Комплексний аналіз статистичних даних, підтвер$

джений оглядом літератури, засвідчив взаємозв'язок
між екологічними та економічними показниками з ча$
сом та змінами специфічних характеристик у регіо$
нальному масштабі, що свідчить про особливі еко$
логічні умови лісогосподарського землекористуван$
ня, які необхідно враховувати при визначенні обсягів
бюджетного фінансування для захисту територій,
особливо вразливих до пожеж. Результати цього дос$
лідження допоможуть спрямовувати розподіл фінан$
сових ресурсів для моніторингу зусиль, спрямованих
на зменшення втрат, спричинених лісовими пожежа$
ми.

Ми виявили закономірності впливу обсягів по$
жеж на економічні результати лісогосподарського
землекористування, що дає можливості моделюван$
ня та удосконалення економічних інструментів за$
безпечення збалансованого використання природ$
них ресурсів. Таким чином, наше дослідження розк$
риває зв'язки між економічними та екологічними
компонентами багатогранної, схильної до пожеж
екосистеми, а також визначає, як можна підвищити
екологічну стійкість до природних порушень за до$
помогою економічних інструментів, спрямованих на
вирішення ключових проблем лісогосподарського
землекористування.

Це дослідження може допомогти визначити додат$
кові ключові змінні (показники), які обмежують мож$
ливості суб'єктів лісогосподарської діяльності забезпе$
чити збалансоване використання земель лісогоспо$
дарського призначення внаслідок впливу стихійних
явищ, зокрема пожеж та які економічні інструменти
здатні на це вплинути. Також дане дослідження вказує
на важливість прогнозування майбутніх траєкторій змін
показників, щоб повністю зрозуміти наслідки нинішніх
практик управління землями лісогосподарського при$

значення. Дослідження різноманітності заходів, стати$
стичних показників та результатів їх взаємозв'язку вка$
зує на можливості адаптації до зміни клімату за конк$
ретних підходів управління, які поділяють мету забез$
печення збалансованого лісогосподарського землеко$
ристування.
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INSTITUTIONALIZATION OF LAND ORGANIZATION AND LAND PLANNING DEVELOPMENT

Обгрунтовано, що землевпорядна діяльність (землевпорядкування) є соціальноXекономічною інстиX

туцією, що забезпечує довіру, порозуміння і керованість у соціальноXекономічному просторі, через проX

фесійну обробку, подачу і інтерпретацію для користувачів земельної інформації про факти і процеси житX

тєдіяльності організацій (інститутів). У вузькому сприйнятті землевпорядкування — це Інституція трансX

формації з допомогою специфічних методів, правил (формальна її складова) і професійних навиків і судX

жень (неформальна складова інституції) фактів землегосподарювання на мову цифр для порозуміння і

керованості усіх суб'єктів соціальноXекономічного простору. В широкому сенсі землевпорядна діяльність

як Інституція формує певне обличчя землеволодінь і землекористувань, державних земельних установ,

громадських та інших організацій (Інститутів), що організовують та здійснюють управління викорисX

танням і охороною земель та інших природних ресурсів й забезпечують важливе інформаційне наповX

нення місцевих, регіональних, національних і глобальних соціальноXекономічних просторів. Інституція

землевпорядкування передусім характеризується станом неформальної складової, її здатністю через

"організаціїXінститути" (в першу чергу об'єднання професійних землевпорядників) впливати на прийX

няття і дотримання "правил гри". Впливати на ефективне представлення управлінської та господарської

діяльності пов'язаною із землею в суспільстві. Цей приріст теоретичних уявлень відкриває нові шляхи

розвитку землевпорядкування, а відповідно і заходів земельної реформи. Його наукова і нормативноX

правова складові ("правила гри") все в більшій мірі базуються на ідеях, впливі професійного середовища,

що має стати все більш організаційно об'єднаним. З іншого боку, інституціональна теорія землевпорядX

кування відкриває можливість та обгрунтовує потребу застосування в земельній політиці державних

регуляторних органів, наукових шкіл, професійних об'єднань землевпорядників, ідеології "землевпорядX

ного інжинірингу" та "землевпорядного імперіалізму".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Сьогодні на практиці землеустрій та землевпоряд$

кування зведено до землемірства (геодезичних і кадас$
трових зйомок), а не формування ринково$орієнтова$
ного земельного устрою, науково$обгрунтованого роз$
поділу (перерозподілу) земель, капіталізації та еколог$
ізації землекористування. Займаючи вагоме місце в
управлінні земельними ресурсами та землекористуван$
ням суб'єктів господарювання, землевпорядкування не
стало вагомим інструментом у прийнятті державних
рішень, рішень на земельному та ринку земельного кап$
італу. Зокрема, займаючи провідну роль у здійсненні
першого етапу земельної реформи (1990—2000 рр.), зем$
левпорядкування не переросло із системи межування
земель до системи капіталізації, екологізації та не$
від'ємної складової розвитку соціально$економічного
простору у межах територіальних громад, регіонів та
країни загалом. Землевпорядна спеціалізація земельних
відносин та системи землекористування значно посили$
ла роль і місце землевпорядної діяльності у розвитку
економіки країни і її територій. Проте інституціональ$
ний розвиток землеустрою та землевпорядкування не
встигає за запитами практики. Обмежено декларують$
ся функції, предмет і об'єкти землеустрою та землевпо$
рядкування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика сучасного розвитку землеустрою та

землевпорядкування в Україні на засадах інститу$
ціональної економічної теорії розглядається в працях
А.М. Третяка, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.О. Капінос
[1; 2; 3], де підкреслюється необхідність запроваджен$
ня системного, інституціонального підходу до аналізу
та розвитку теорії землеустрою та землевпорядкуван$
ня.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування розвитку зем$

леустрою та землевпорядкування в Україні на засадах
новітньої інституціонально$поведінкової економічної
теорії.

It is substantiated that land planning activity is a socioXeconomic institution that provides trust,

understanding and in the socioXeconomic area, through professional processing, submission and interpretation

for users of land information about the facts and processes of organizations (institutions). In the narrow sense

the land planning is the Institution of transformation using specific methods, rules (its formal component) and

professional skills and judgments (informal component of the institution) of land managing facts in the language

of numbers for understanding and manageability of all subjects of the socioXeconomic area. In a broad sense,

land planning as an institution forms a certain face of landXtenure and landXuse, state land institutions, public

and other organizations (institutes) who organize and manage the use and protection of land and other natural

resources and provide important informational content of local, regional, national and global socioXeconomic

areas. The institution of land planning is primarily characterized by the state of the informal component, its

ability to influence the adoption and compliance with the "rules of the game" through "organizationsXinstitutions"

(primarily associations of professional land surveyors). Influence the effective representation of management

and economic activities related to land in society. This increase in theoretical ideas opens up new ways to develop

land planning and, consequently, land reform measures. Its scientific and legal components ("rules of the game")

are increasingly based on ideas, the influence of the professional environment, which should become more and

more organizationally united. On the other hand, the institutional theory of land planning opens the possibility

and substantiates the need for the use of state regulatory bodies, scientific schools, professional associations of

land surveyors, the ideology of "land planning engineering" and "land planning imperialism" in land policy.

Ключові слова: інституціолізаця, новітня інституціонально�поведінкова теорія, землеустрій, землевпо�
рядкування, землевпорядна наука, землевпорядна діяльність.

Key words: іnstitutional theory, land organization, land planning, land planning science, land planning activities.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Невідповідність практики і теорії є передусім про$
блемою землевпорядної науки, яка залишається зі слаб$
кою версією теорії. Розвиток землевпорядної науки ло$
гічно пов'язується з розвитком соціально$поведінкової
науки. Економічна наука, як складова соціально$пове$
дінкової, на сьогодні також має слабку версію теорії.
Проте вона значно потужніша, ніж землевпорядна на$
ука, та генерує нові підходи і бачення. Інституціональ$
ний аналіз та поведінковий підхід зайняв вагоме місце у
розвитку економічної науки. Початкові дослідження за
інституціональними спрямуваннями є і в науковців$зем$
левпорядників. Але до цього часу не було сформовано
відповідної парадигми, що дозволяла б говорити про
нову — інституціональну теорію розвитку землеустрою
та землевпорядкування.

Вперше в Україні про базовість саме оновленого те$
оретичного обгрунтування реформування вітчизняної
системи землеустрою та землевпорядкування заявлено
у 2008 році в Концепції вдосконалення земельних відно$
син в Україні [4]. Зокрема, в ній було відмічено, що го$
ловною причиною слабкої результативності земельної
реформи залишається не розвиненість економічних і
екологічних відносини власності на землю, системи зем$
левпорядкування загалом, та зокрема землеустрою і зе$
мельного кадастру. Такий стан обумовлений виключно
обмежено$стандартним, техніко$інформаційним проце$
сом управління земельними відносинами та землекори$
стуванням, а не як більш, впливового економічного ок$
ремого явища, ефективність якого передусім залежить
від соціокультурних психотипів політиків, економістів,
екологів, юристів, землевпорядників та інших фахівців,
рівня їх здатності до самоорганізації й впливу на вико$
нання та формування "правил гри".

З'ясування важливості соціального впливу на зем$
левпорядну практику і науку спонукає до розбудови
теорії землеустрою та землевпорядкування на засадах
економічної інституціонально$поведінкової теорії [3].
Такий напрям дослідження обумовлений близькими
дослідженнями ряду провідних вчених західних науко$
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вих шкіл [5]. Формуючи філософську платфор$
му розбудови інституціонально$поведінкової
теорії землеустрою та землевпорядкування, ми
врахували і сучасні тенденції практики та фун$
даментальні напрацювання наукових шкіл, які
досліджують землеустрій та землевпорядкуван$
ня від "замкнутої" інформаційно$технічної сис$
теми до вагомого явища національних та гло$
бальних соціально$економічних просторів.

На рисунку 1 приведено узагальнену основу
гіпотези нашого дослідження — класичні та су$
часні теорії землеустрою сформували базовість
сприйняття явища землевпорядкування як тех$
ніко$економічної "Системи", а позитивістські та
інституціональні теоретичні новації мають по$
яснити його сьогоднішнє зростання до рівня
соціально$економічної "Інституції".

Саме рух землеустрою та землевпорядку$
вання від однієї із функцій управління земель$
ними ресурсами до більш вагомішого і само$
стійнішого явища в економіці та екології яке об$
грунтовує інституціонально$поведінкова теорія земле$
устрою та землевпорядкування. У рамках нормативних
теорій наявний на практиці розвиток соціально$еконо$
мічної сутності землеустрою та землевпорядкування не
пояснюється, та більше того, обмежується теоретични$
ми догмами. Застосувавши методи аналізу та синтезу до
розгляду сучасного землеустрою та землевпорядкуван$
ня як суспільного явища, ми прийшли до висновків, що
землевпорядна наука відповідає всім теоретичним оз$
накам соціально$поведінкової науки в цілому, так і еко$
номічної інституції зокрема.

У таблиці 1 наведено основні критерії інституцій у
цих теоріях, кожна з яких цілком відповідає явищу
"землеустрій та землевпорядкування". Більше того,
явище "землевпорядкування" відповідає і всім харак$
терним для соціальних інституцій рисам (табл. 2). Ви$
ходячи з положень, викладених у таблицях 1 і 2, мо$
жемо говорити, що землевпорядна діяльність є особ$
ливим явищем у соціально$економічному просторі та
є окремою Інституцією і Інститутом цього простору.
У науковій літературі широко застосовуються понят$
тя "інститут освіти", "інститут медицини", "інститут
судочинства" та інші.

Настав час пояснити та вживати і поняття "Інститу$
ція та Інститут землевпорядкування" (рис. 2). У соціаль$
них і економічних теоріях поняття "Інституція" та
"Інститут" є складним і багатогранним явищем. Кожний

науковий напрям інституціональної теорії ("старий",
"новий" інституціоналізм, різні його доктрини) допов$
нюють і поглиблюють сутність поняття Інституція та
Інститут. Одне із ємних та найбільш сприйнятих визна$
чень дав основоположник цієї теорії Джеффрі Ходж$
сон: "Інституції — це одночасно і об'єктивно існуючі ут$

ІНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ (ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ) 

базовість неокласичних та інституціональної теорії землевпорядкування 

                        Інституціональна                                          Неоінституціональна                   
                               economic                                                          economic 
                                теорія                                                                  теорія 
 
 
                        Неокласична                                                  Сучасна модель  
                               теорія                                                 землевпорядкування  
                земельних відносин, землеустрою           (формування земельних відносин 
                          та землекористування                (в т.ч.відносин власності  на землю),   
 (А. Подолинського, П. Першина, В. Парето,       землеустрій та землекористування) 
 І. Кауфманна,  Пауля Ван дер Молена) 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
базовість «нормативних» теорій земельних відносин, землеустрою та 

землекористування 

Рис. 1. Теоретичні складові зростання сутності землевпорядкування
від "Системи" до "Інституції" (гіпотеза дослідження)

Характерні риси інституцій та інститутів 
Ролі Від рядового землевпорядника до 

головного та керівника землевпорядного 
підприємства 

Утилітарні риси Елементи методів землевпорядного 
проектування, державної реєстрації 
земельних ділянок, кадастрового обліку 
земель та земельних ділянок, оцінки 
земель та земельних ділянок 

Культурні символи День землевпорядника, специфічні 
сертифікати та свідоцтва і ін. 

Письмові кодекси Земельний та інші кодекси, закони, 
методики, порядки, стандарти, інструкції, 
методичні рекомендації  

Усні кодекси Неформальні норми поведінки 
професійних землевпорядників 

Установки та 
зразки поведінки 

Кодекс етики професійних 
землевпорядників 

Таблиця 2. Відповідність землевпорядкування критеріям
ідентифікації соціальних інститутів

Таблиця 1. Відповідність явища "землеустрій
та землевпорядкування" критеріям інституцій в економічних

та соціальних теоріях

Основні критерії інституцій в теоріях 
Соціології: 
1) формування відносин між людьми в 
межах економічного простору 
власності та землекористування; 
2) соціальна практика є регулярною і 
довгостроковою (безстроковою); 
3) деперсоналізована система; 
4) нормативна і стабільна але складна 
практика, що підлягає широкому 
соціальному контролю 
 

Економіки: 
1) максимізація корисності від 
функціонування заходів землеустрою та 
землекористування; 
2) зменшення невизначеності (через 
формування земельно-інформаційного 
простору); 
3) вплив землеустрою та 
землевпорядкування на економіку 
землекористування; 
4) чітке визначення функцій і завдань 
землеустрою та землевпорядкування; 
5) складність явища «землеустрій та 
землевпорядкування» - сукупність 
інституцій і інститутів, які історично 
функціонують як єдине ціле 
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ворення, які є "десь зовні", і суб'єктивні "пружини"
людської діяльності "в головах людей" [6].

Спрощено Модель соціально$економічної Інсти$
туції можна розглядати як двополюсне явище. З однієї

сторони, це стійкі соціокультурні пси$
хотипи причетних до нього людей, що
у теорії називається неформальною
інституцією ("в головах людей"). З
іншої — це формальні інституції —
так звані "правила гри", що формалі$
зовані у законодавстві, кодексах та
інших прийнятих документах. Для ха$
рактеристики Інституції, її розвитку
визначальною за теорією є нефор$
мальна складова. Вона важко
піддається змінам та є впливовішою
на загальний стан Інституції.

Взаємодія цих полюсових складо$
вих Інституції, формує в її всередині
певні організації (інституціональні
утворення "десь зовні"). Успішність
роботи останніх базується на зрілості
та відповідності одна одній формаль$
ної та неформальної інституції. Разом
це єдина система, що формує соціаль$
но$економічну інституцію та інсти$
тут. За збалансованого і розвинутого
стану усіх складових ця Інституція та
Інститут є успішною або навпаки.

Так економічна інституціональна
теорія пояснює успішність чи занепад
тих чи інших країн у глобальній еко$
номіці, тих чи інших Інституцій та
Інститутів всередині країни [6]. Зап$
ропонована нами теорія пояснює
ефективність інституції землевпоряд$
кування в соціально$економічній си$
стемі України.

Модель інституції землевпоряд$
кування (розроблена з позиції інсти$
туціональної теорії) також виділяє
"полюсові" неформальні та фор$
мальні складові та сформовані під їх
впливом організації (або інституціо$

нальні утворення — інститути) (табл. 3).
Запропонована Модель класифікує, встановлює

ієрархію і взаємодію всіх складових Інституції земле$
впорядкування. В ній, звичайно, визначальною є скла$

дова неформальної інституції як стійких
соціокультурних психотипів, перш за все,
самих землевпорядників та, крім того, лю$
дей, що мають вплив на їх роботу і резуль$
тати (землевпорядні заходи та дії й земель$
но$кадастрову інформацію). У Моделі ево$
люційний поштовх розвитку виходить з не$
формальної інституції і через організації
(інституційні утворення — інститути) або за
їх допомогою формує "правила гри" — фор$
мальну інституцію (шлях І табл. 3). За тако$
го підходу до нових "правил гри" готові усі
складові Інституції, і у першу чергу — самі
землевпорядники. За таких умов "правила
гри" будуть виконуватися. В інституціо$
нальній теорії цей феномен отримав назву
"path dependence" — залежність від традицій,
ментальності, стійких соціокультурних пси$
хотипів. Саме цим ми можемо пояснити на$
явність та відмінності англосаксонської,
німецької, американської та інших систем
(інституцій) землевпорядкування.

З іншого боку, інституціональна теорія
не відкидає і революційний поштовх розвит$
ку через стимулювання необхідного розвит$
ку Інституції шляхом прийняття і насаджу$
вання бажаних "правил гри" (шлях ІІ табл.
3). Проте такий шлях має бути виваженим
щодо наявного потенціалу до змін у нефор$
мальній складовій (неврахуванням цього і

Рис. 2. Характеристика видів інституцій та інститутів

ІНСТИТУЦІЇ та ІНСТИТУТИ 

За рівнем дії є макро- і 
мікроструктурні, тобто діють на 
рівні усієї економіки країни або 
окремого землекористування. 

Закріплені в законодавчих та інших 
нормативних актах і означають 
обов’язковість дотримання, що 

забезпечується системою державних 
органів, дією різних форм примусу 

У системі неформальних інституцій 
значну роль відіграють історичні та 

етнічні традиції, рівень правосвідомості, 
ціннісні орієнтири. Сукупність норм і 

правил соціально-культурного й морально-
психологічного типу. До них належать 
також інституції ділової поведінки, що 
регулюють відносини людей у процесі 
земельних відносин, землеустрою та 

землекористування 

Формальні Неформальні 

Інституції: 
• Конституція України. 
• Земельне законодавство. 
• Державні та галузеві стандарти. 
• Правила землекористування 
Інститути: 

 Верховна Рада України. 
 Кабінет Міністрів України. 
 Міністерство аграрної 

політики. 
 Міністерство екології та 

природних ресурсів. 
 Держгеокадастр України. 
 Територіальні громади 

Інституції: 
 Історичні та етнічні традиції 

земельних відносин, землеустрою та 
землекористування. 

 Освітня та просвітницька діяльність 
у сфері економіки й права земельних 
відносин, землеустрою та 
землекористування. 

 Ціннісні орієнтири щодо земельних 
активів, земельного та природного 
капіталів, екологізації 
землекористування, культура 
землекористування тощо. 

 Культура ділової поведінки 
Інститути: 
• Громадські професійні організації 
землевпорядників, селян, садоводів 
тощо 

Таблиця 3. Функціональна модель інституції землевпорядкування
(класифікація, ієрархія і взаємодія складових)

Шлях І Шлях ІІ 
1.1. Професійні землевпорядники та оцінювачі 
земельної власності 
1.2. Землевласники та землекористувачі 

1. Неформальні інститути та 
інституції (те що в «головах 
людей», стійкі соціокуль-
турні психотипи) 1.3. Користувачі земельно-кадастрової інформації 
2. Професійні землевпорядні 
організації 

2.1. Всеукраїнська громадська організація «Спілка 
землевпорядників України», асоціації 
землевпорядних організацій та оцінювачів тощо 
3.1. Наука 
3.2. Вища освіта 

3. «Виховні» інституціона-
льні утворення (методичні 
та інформаційні) 3.3. Професійні землевпорядні видання, проекти 

4.1. Земельна політика 
4.2. Організаціно-управлінські структури органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо 
4.3. Методичне забезпечення 

4. Землевпорядні структурні 
підрозділи в установах та 
організаціях 

4.4. Організаційно-технічне забезпечення 
5.1. Регулятори загального призначення (КМУ та ін.)
5.2. Регулятори галузевого призначення 
(Держгеокадастр України та ін.) 

5. Регуляторні інституціо-
нальні утворення 

5.3. Регулятори професійного призначення 
(саморегулівні  організації  у  сфері землеустрою та 
оцінки земель) 
6.1. Законодавство (кодекси, закони, методики, 
порядки тощо) 
6.2. Концепції, Програми 
6.3., Інструкції, Стандарти 

6. Формальні інституції 
(«правила гри») 

6.4. Методичні рекомендації, землевпорядна 
політика галузевих регуляторів тощо 
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пояснюється слабка результативність реформи управ$
ління земельними ресурсами та землекористуванням в
сучасній Україні).

Відтак уміле поєднання еволюційних та революцій$
них підходів інституційної моделі формує та забезпе$
чує ефективність земельних політик держави чи еконо$
мічних систем. Таким чином, на відміну від класичних
нормативних теорій, інституціональна теорія землевпо$
рядкування створює науковий фундамент ефективного
забезпечення реформування земельних відносин та зем$
лекористування і відповідно розвитку землеустрою та
землевпорядкування, земельного кадастру і в підсумку
управління земельними ресурсами та землекористуван$
ням, через використання знань про стан, ієрархію і взає$
модію всіх складових Інституції землевпорядкування.

Нова теорія розглядає землевпорядну діяльність не
обмеженою, "технічно$економічною" чи "нормативно$
технічною" Системою, а багатогранною суспільною соц$
іально$економічною Інституцією, яка, на відміну від те$
оретичних уявлень про "Систему землевпорядкування",
проростає не просто новими, а визначальними для себе
організаційними та соціальними компонентами "Інсти$
туції землевпорядкування".

У Швейцарському федеральному політехнічному
інституті Цюріха (проф. Кауфманн І. та ін.) вважають,
що землеустрій (Land Management) належить до видів
просторово$регулювальної діяльності й методів (інстру$
ментів) політичних дій [8]. Водночас як інструмент дер$
жавної та муніципальної діяльності, на їхню думку, зем$
леустрій повинен включати: планування використання
землі; заходи щодо консолідації земельних ділянок,
зміни прав на землю, меліорацію земель і ландшафтне
проектування, трансформацію угідь; моніторинг земель,
навігацію, геоінформаційні, реєстраційні й картог$
рафічні системи; межування земель, геодезичні дослід$
ження. Більш деталізовану модель, яка визначає роль і
місце землеустрою в здійсненні земельної політики сто$
совно регулювання земельних відносин та організації
використання й охорони земель у зарубіжних країнах
наводять учені Міжнародної федерації землемірів (FIG)
під керівництвом віце$президента Пауля Ван дер Моле$
на [9].

У своїх ранішніх дослідженнях А.М. Третяк [10]
звертав увагу на те, що на основі системного підходу до
реалізації земельної політики з організації використан$
ня землі та її багатств здійснюється управління земель$
ними ресурсами: планується розвиток землекористуван$
ня, регулюються земельні відносини, перерозподіляють$
ся земельні ділянки, встановлюються сервітути,
здійснюється державне втручання в ринок продажу й
оренди земельних ділянок, оподаткування земель та
іншої нерухомості. Проте необхідно звернути увагу на
тому, що інституціональна теорія наголошує: визначаль$
ною в Інституції завжди залишається її неформальна
складова. Під час розгляду землевпорядкування як "Си$
стеми" попередні теорії не розглядали цей визначаль$
ний чинник землевпорядної діяльності. Не акцентува$
лась увага на класифікації, ієрархії та взаємодії широ$
кого різноманіття організаційних складових землевпо$
рядкування. В кращому випадку коло цих складових
розширювалось державним (нормативним та адмініст$
ративним) регулюванням.

Для прихильників нормативних теорій наші інсти$
туціональні новації можуть виглядати як певне збага$
чення сучасної сутності "Системи землевпорядкування".
Проте дане теоретико$прикладне збагачення сутності
явища землевпорядкування є вкрай вагомим та важли$
вим, щоб розглядати його уже не стільки "Системою",
скільки "Інституцією".

Водночас, звичайно, не заперечується наявність ба$
зових системних основ організації землевпорядкуван$
ня на макро— та мікрорівні управління. Це викладено
А.М. Третяком у праці "Землеустрій в Україні: теорія,
методологія" [2], де виділяючи логічні зв'язки та синер$

гетичний ефект взаємодії елементів Системи. Проте для
нас більш важливим є те, що явище "землевпорядкуван$
ня" зростає з його замкнутої cуб'єктно$техніко$еконо$
мічної до соціально$економічної площини, а відтак ви$
знається у теорії соціально$економічною інституцією.

Життя змінює уявлення про явище "землевпоряд$
кування", розширюючи його складові за межі земель$
ної ділянки та землекористувань підприємств, за межі
організаційного, методичного, технічного, еколого$еко$
номічного, правового до соціального і професійно$пси$
хологічного поля. Такий приріст якості складових "зем$
левпорядкування" пояснюється лише інституціональ$
ною теорією землевпорядкування. Теорією, яка перед$
усім позиціонує свою сутність з відкриттям і пояснен$
ням явища Інституції землевпорядкування (землевпо$
рядної діяльності).

Отже, землевпорядна діяльність (землевпорядку$
вання) є соціально$економічною інституцією, що забез$
печує довіру, порозуміння і керованість у соціально$
економічному просторі, через професійну обробку, по$
дачу і інтерпретацію для користувачів земельної інфор$
мації про факти і процеси життєдіяльності організацій
(інститутів). У вузькому сприйнятті землевпорядкуван$
ня — це Інституція трансформації з допомогою специ$
фічних методів, правил (формальна її складова) і про$
фесійних навичок і суджень (неформальна складова
інституції) фактів землегосподарювання на мову цифр
для порозуміння і керованості усіх суб'єктів соціально$
економічного простору. В широкому сенсі землевпоряд$
на діяльність як Інституція формує певне обличчя зем$
леволодінь і землекористувань, державних земельних
установ, громадських та інших організацій (Інститутів),
що організовують та здійснюють управління викорис$
танням і охороною земель та інших природних ресурсів
й забезпечують важливе інформаційне наповнення
місцевих, регіональних, національних і глобальних соц$
іально$економічних просторів.

Відтак стає зрозумілим, що явище Інституція вби$
рає у себе явище "Системи" землевпорядкування (рис.
3).

Зовні це виглядає як процес поглинання. Водночас
проходить інституціоналізація методичного, технічно$
го і організаційного рівнів "Системи" землевпорядкуван$
ня шляхом покращення її якісних характеристик. Це
відбувається за рахунок синергії можливостей більшої
сукупності складових в "Інституції" порівняно з "Сис$
темою".

Інституція землевпорядкування перш за все харак$
теризується станом неформальної складової, її здатні$
стю через "організації$інститути" (передусім об'єднан$
ня професійних землевпорядників) впливати на прий$
няття і дотримання "правил гри". Впливати на ефектив$
не представлення управлінської та господарської діяль$
ності в суспільстві (поєднання І, рис. 3). Цей приріст те$
оретичних уявлень відкриває нові шляхи розвитку зем$
левпорядкування, а відповідно і заходів земельної ре$
форми. Його наукова і нормативно$правова складові
("правила гри") все в більшій мірі базуються на ідеях,
впливі професійного середовища, що має стати все більш
організаційно об'єднаним. З іншого боку, інституціо$
нальна теорія землевпорядкування відкриває мож$
ливість та обгрунтовує потребу застосування в зе$
мельній політиці державних регуляторних органів, на$
укових шкіл, професійних об'єднань землевпорядників,
ідеології "землевпорядного інжинірингу" та "землевпо$
рядного імперіалізму" (поєднання ІІ, рис. 3). Європейсь$
ка економічна комісія ООН пов'язує інжиніринг з інно$
ваційним розвитком будь$якої діяльності.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Інституціолізація землеустрою та землевпорядку$

вання — це перехід від "Системи", або з однієї з функцій
управління, землевпорядна діяльність зростає до окре$
мого важливого сегменту в економічному просторі —
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до соціально$економічної "Інституції". Це відбуваєть$
ся на вимоги сучасної землевпорядної практики та інших
викликів національної і глобальної економіки. У земле$
впорядній діяльності визріла необхідність перегляду
фундаментальних орієнтирів подальшого розвитку. В
науці і практиці розвиненого світу в об'єктивній основі
такого перегляду немає сумнівів. В Україні зміни більше
мотивовані незаслуженою другорядністю професії зем$
левпорядника в управлінському середовищі і в еко$
номічній науці. Так підготовка фахівців$землевпоряд$
ників здійснюється тільки в галузі технічних наук. Про$
те і там зміна теоретичних уявлень мотивована потре$
бою адекватної наукової відповіді на процес зростання
вагомості землевпорядної діяльності в сучасному со$
ціально$економічному просторі. Останнє вимагає пере$
ходу до підготовки фахівців$землевпорядників у галузі
соціально$поведінкових наук та здійснення подальших
досліджень.

Перспективи подальших розвідок заключаються в
науковому обгрунтуванні наукової гіпотези трактуван$
ня та розвитку землевпорядкування як соціально$еко$
номічної інституції.
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DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN CIVIL AVIATION

У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти впровадження цифровізації бізнесXпроцесів у

цивільній авіації. Визначено основні сучасні тенденції цифрової трансформації, які актуальні для авіацX

ійної галузі на сьогодні. Авторами відображено основні перспективні напрями запровадження цифроX

вих технологій в діяльність провідних авіапідприємств світу. В процесі дослідження проаналізовано заX

гальні трансформаційні процеси, що відбуваються в авіації за рахунок впровадження цифрових інноX

вацій. Проведено аналіз основних ефективних ITXрішення, які використовуються в сфері обслуговуванX

ня пасажирів під час здійснення авіаперельоту. Також авторами визначено, як цифрові технології вплиX

вають на безпеку польотів та оптимізацію роботи персоналу авіаційних підприємств. У результаті дослX

ідження встановлено, що впровадження цифровізації бізнесXпроцесів суттєво впливає на загальну ефекX

тивність діяльності авіакомпаній та аеропортів. Визначено, що використання сучасних цифрових техноX

логій дає можливість підвищити якість обслуговування пасажирів, підвищити пропускну спроможність

аеропортів, а також підвищити рівень безпеки під час перельотів.

During research the authors detected that the digital transformation of business processes helps to increase

the company efficiency in any industry. It was also found that the introduction of digital technologies has got a

positive impact on the functioning and development of aviation enterprises. It was determined that a lot of coming

information with a need to be processed quickly causes the increase in financial investments into the digital

technologies introduction in the world's leading airports. It was stated that this leads to the business model

modification within many international airports.

The Article covers analyzing the main theoretical aspects of introduction of business processes digitalization

in civil aviation. It identifies the general modern trends of digitalization, which are relevant for the aviation

industry nowadays. The authors showed the main forwardXlooking areas for the introduction of digital

technologies in the activities of the world's leading airlines. In the course of the research the general transformation

processes taking place in aviation due to the introduction of digital innovations were analyzed. Analysis of the

main effective IT solutions used in the field of passenger service during the flight was conducted. The authors
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростаюча глобалізація і широке поширення техно$

логій аналізу даних радикально змінюють організацію
управління повітряним простором і ринок повітряного
транспорту загалом. За останні 10 років високотехно$
логічні рішення в цивільній авіації дозволили запропо$
нувати споживачам нові стандарти безпеки польотів,
якості обслуговування та комфорту повітряних пере$
везень.

Завдяки запровадженню цифрових технологій з'яв$
ляється можливість підвищити ефективність діяльності
підприємств авіаційної галузі. Такі технології дають
змогу збільшити швидкість обслуговування пасажирів,
одночасно зменшивши вартість такого обслуговування,
а також підвищити пропускну спроможність аеропортів
і забезпечити додаткову безпеку в авіації. Саме тому
тема цифровізації бізнес$процесів у цивільній авіації
останнім часом набуває все більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні питання цифровізації економіки є досить

популярною темою досліджень серед науковців. Знач$
ну увагу проблемам становлення цифрової економіки
приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема:
Р. Акофф, С. Войтко, В. Геєць, А. Глушенкова, О. Гусє$
ва, П. Дойль, П. Друкер, Б. Кінг, І. Ковшова, Л. Лаза$
ренко, Р. Ліпсі, Л. Лямін, І. Малик, П. Стецюк, А. Томп$
сон, Е. Тоффлер, та багато інших. Попри численні нау$
кові дослідження майже поза межами обговорення за$
лишаються проблеми, що стосуються впливу цифрові$
зації на умови господарювання й управління авіаційни$
ми підприємствами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних аспектів впровад$

ження цифрових технологій в діяльність підприємств
авіаційної галузі, визначення основних тенденцій
цифровізації бізнес$процесів, які характерні для цивіль$
ної авіації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Цифрова трансформація — це впровадження сучас$

них інформаційних технологій у бізнес$процеси
підприємства. Цей підхід передбачає не тільки викори$
стання інноваційного програмного забезпечення або
встановлення сучасного обладнання, але і грунтовні
зміни в підходах до управління підприємством, у фор$
муванні корпоративної культури та в зовнішніх кому$
нікаціях.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифровізація бізнес�процесів, авіаційна галузь, аеропорт, циф�
рові технології, ефективність діяльності авіакомпанії.

Key words: digital transformation, digitalization of business processes, aviation industry, airport, digital
technologies, efficiency of airline activities.

Цифровізація бізнес$процесів актуальна не тільки
на рівні окремих підприємств. Цілі галузі обирають для
себе цей шлях розвитку як єдину можливість відповіда$
ти умовам навколишнього середовища, що постійно
змінюються. Завдяки цьому цифрова трансформація
промисловості, роздрібної торгівлі, державного секто$
ра та інших сфер вже сьогодні змінює життя кожної
людини і кожної компанії.

Цифрова трансформація бізнес$процесів спрямова$
на на те, щоб компанії оперативно ухвалювали рішен$
ня, швидко адаптували свою роботу до вимог сьогоден$
ня та задовольняли потреби своїх клієнтів [1].

Процес цифровізації не оминув і авіаційну галузь.
Цифровізація бізнес$процесів у цій галузі відбувається
досить активно та ефективно. Провідні авіакомпанії
світу успішно реалізують власні програми інновацій в
цьому напрямку. Інформаційні технології охоплюють
практично всі аспекти авіаційної галузі: технічне обслу$
говування, ремонти, організацію повітряного руху, на$
земне обслуговування, комерційну діяльність в аеропор$
тах, підтримку пілотів і наземного персоналу.

Впровадження цифрових технологій дозволяє
підвищити ефективність операційної діяльності аеро$
порту, збільшити швидкість обслуговування пасажирів,
а також підвищити пропускну здатність і забезпечити
додаткову безпеку роботи повітряної гавані. Адже су$
часний аеропорт — це ціла складна система, в якій на
перше місце виходить робота з даними, а взаємодія всіх
елементів цієї системи має здійснюватися з максималь$
ною ефективністю [2].

З кожним роком обсяг фінансових інвестицій у зап$
ровадження цифрових технологій в діяльність аеро$
портів зростає. Цей ріст передусім пов'язаний із необ$
хідністю обробки все більшої кількості інформації.

Згідно з прогнозами міжнародної консалтингової
фірми Frost & Sullivan вже до 2023 року витрати на розви$
ток ІТ$інфраструктури аеропортів зростуть до 4,6 мільярдів
доларів. З кожним роком витрати на цифровізацію в аеро$
портах ростуть швидше ніж експлуатаційні витрати, і в
більшості з них складають в середньому 6—9 % від загаль$
ного об'єму операційних витрат (рис. 1).

Рушійною силою цифрової трансформації аеро$
портів є тенденція до перетворення терміналів з логі$
стично$торговельних в великі економічні центри з усією
необхідною інфраструктурою. Яскравим прикладом
цього процесу сьогодні служить аеропорт м. Франкфур$
та$на$Майні (Німеччина), який, завдяки своєму геогра$
фічному положенню поступово перетворюється на ве$
ликий економічний центр Європейського регіону.

also identified how digital technologies affect flight safety and optimization of personnel's work being a part of

aviation companies. The research found that the introduction of business processes digitalization significantly

influences the overall efficiency of airlines and airports. It is determined that the use of modern digital technologies

makes it possible to improve the quality of passenger service, increase the capacity of airports as well as increase

the level of safety during flights.

Also during research the main digitalization trends which are relevant to domestic aviation companies were

studied. It is determined which directions within introduction of digital technologies in the aviation industry

have been already actively developing in our state. A number of factors that negatively affect the process of

digitalization in this industry were identified. It was established that the introduction of modern information

technologies would allow the Ukrainian airports and airlines to increase their competitiveness level and to meet

the growing needs of their customers properly.
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Водночас можна говорити про зміну бізнес$моделі
роботи багатьох міжнародних аеропортів. На сьогодні
вони успішно переходять від надання мінімального на$
бору послуг, що включає в себе забезпечення безпеч$
ного перевезення пасажирів і вантажів, до комплексно$
го клієнторієнтованого обслуговування. Така транс$
формація бізнес$моделі дозволить підвищити ступінь
задоволеності і лояльність клієнтів аеропортів. Як ре$
зультат, вони будуть надавати перевагу таким аеропор$
там і частіше користуватися їх послугами та інфраст$
руктурою при здійсненні перельотів [4].

Основними тенденціями цифровізації в авіаційній
галузі є безпека, персоніфікований підхід до пасажира
і оптимізація роботи персоналу [3].

Безпека завжди була, є і буде основним пріоритет$
ним напрямком розвитку цивільної авіації. Високі тех$
нології вивели безпеку польотів на новий рівень. По$
стійно запроваджуються передові рішення для забезпе$
чення безпеки в аеропортах, які не заважають комфор$
ту пасажирів. Цифрові технології комунікації та конт$
ролю скорочують час перебування пасажира в аеропор$
ту і час "розвороту" повітряного судна, підвищують уз$
годженість дій технічних служб.

Більшість традиційних радарних систем і систем уп$
равління повітряними потоками вже не забезпечують
належну безпеку польотів і перестають бути економіч$
но вигідними. Однією із сучасних та ефективних техно$
логій управляння в повітряному просторі є технологія
ADS$B. Технологія управління повітряним рухом ADS$
B (Automatic Dependent Surveillance$Broadcast) — це тех$
нологія спостереження, в якій повітряне судно визна$
чає своє місце розташування за допомогою супутнико$
вої навігації і періодично транслює, передає дані про
політ в наземні центри для диспетчерів дозволяючи
відслідковувати його. Така технологія може працюва$
ти як на малих висотах, так і на землі, тому вона також
використовується для моніторингу руху на злітно$по$
садочних смугах та доріжках аеропорту. Окрім того,
ADS$B працює навіть там, де радар безсилий — у відда$
лених або гірських районах. За її масового використан$
ня можливо підвищити безпеку, гнучкість і ефективність
управління повітряним рухом, зменшити інтервали по$
здовжнього ешелонування між літаками, шум, випром$
інювання і витрати палива.

Ще одним важливим напрямком діяльності який не
оминула цифровізація це обслуговування пасажирів.
Цифровізація в сфері обслуговування пасажирів авіа$
компанії — одна з першорядних завдань, яка спрямова$
на на модернізацію управління та створення для клієнтів

зручної і практичної системи обслуго$
вування.

Технології на основі аналізу вели$
ких даних і моделі машинного навчан$
ня дозволяють авіапідприємствам вив$
чати переваги своєї аудиторії, прово$
дити сегментацію клієнтів за різними
параметрами і пропонувати найбільш
підходящий варіант перельоту, борто$
вого харчування, а також супутніх
сервісів [3].

На сьогодні оператори аеропортів
все частіше інвестують кошти в розви$
ток і впровадження біометричних тех$
нологій, рішення на основі технології
блокчейн, VR (augmented reality) і AR
(virtual reality), хмарні сервіси, техно$
логії для обробки та аналізу "великих
даних", системи автоматизації, ство$
рення операційних центрів. У найб$
лижчі роки особливий розвиток отри$
мають рішення, спрямовані на
збільшення швидкості і якості обслу$
говування пасажирів. Якщо зараз реє$
страція пасажирів здійснюється пере$

важно на стійках і займає в середньому 1—1,5 хвилини
на людину, то до 2030 року, використовуючи відповідні
сервіси та мобільні додатки велика частина пасажирів
буде проходити процедуру реєстрації онлайн з дому або
будь$який інший точки, де є Інтернет.

Наявність спеціальних RFID$міток і сенсорів дозво$
лить пасажирам відстежувати переміщення багажу в
режимі реального часу. При цьому на його реєстрацію і
здачу буде йти не більше 15—20 секунд. Подальший роз$
виток Інтернету речей призведе до більш комфортабель$
ного перебування пасажирів в аеропортах, підвищення
якості наземного обслуговування і поліпшення регуляр$
ності польотів.

Процеси виходу на посадку і паспортного контро$
лю будуть спрощуватися за рахунок використання біо$
метричних паспортів і посадкових талонів з вбудовани$
ми мікроелектронними елементами. Ще один перспек$
тивний напрям цифровізації — впровадження блокчейн$
технологій. Сьогодні вони застосовуються для зберіган$
ня даних про пасажирів, інформації про рейси і для
здійснення фінансових транзакцій. Рішення на основі
блокчейн$технологій можуть бути інтегровані в біомет$
ричні і мобільні пристрої для забезпечення безпеки і
швидкості ідентифікації пасажирів. Оператори аеро$
портів також інвестують в розвиток цифрових техно$
логій, що застосовуються, наприклад, для управління і
оплати паркувальних місць на території терміналу.

Також авіакомпанії впроваджують ефективні IT$
рішення в сферу обслуговування пасажирів на борту.
Нині вже активно використовуються розробки, які
спрямовані на поліпшення якості обслуговування і пол$
іпшення сервісу на бортах повітряних суден: оператив$
на передача інформації про статус рейсу для сайту авіа$
компанії; інформаційна система управління замовлен$
нями бортового харчування на рейсах авіакомпанії; IT$
забезпечення сервісу надання дитячих наборів для дітей
у залежності від їх вікових категорій. Ці технології да$
ють можливість підвищити оперативність і якість підго$
товки рейсу, що загалом сприятливо впливає на рівень
сервісу авіакомпанії.

Проблема планування екіпажів і організації роботи
наземного персоналу залишається однією з найбільш
актуальних для цивільних авіаперевезень. Спеціалізо$
вані технологічні рішенні і розробки зможуть істотно
полегшити процес планування діяльності авіапідп$
риємств, і водночас оптимізують їх витрати.

Вже сьогодні оператори аеропортів впроваджують
спеціальне обладнання з оптичними RFID$сенсорами
для виявлення та перевірки багажу, а також спеціальні

Рис. 1. Прогноз витрат на розвиток ІТMінфраструктури аеропортів

Джерело: [4].
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технологічні лінії для забезпечення швидкого наванта$
ження, сортування та доставки багажу в межах термі$
налу. Запровадження мережі 5G збільшить швидкість і
обсяг передачі даних, відкриє нові можливості для впро$
вадження Інтернету речей, предиктивної аналітики і
діагностики технічного стану повітряних суден.

Провідні авіакомпанії і великі аеропорти активно
впроваджують технологію Інтернету речей, підключа$
ючи до нього все більшу кількість елементів фізичної
інфраструктури і розробляючи спеціальні навігаційні
програми, які аналізують інформацію від датчиків про
місцезнаходження об'єктів. Технологія дозволяє управ$
ляти зростаючим пасажиропотоком, покращувати
якість обслуговування, скорочувати витрати і в цілому
оптимізувати галузь. Інтернет речей — це безліч фізич$
них об'єктів, підключених до Інтернету і оснащених дат$
чиками — від смартфонів, планшетів до автомобілів і
реактивних двигунів, які збирають дані і обмінюються
ними по мережі, в тому числі локальної або бездрото$
вої. В аеропортах технології дозволяють комбінувати
системи оповіщення та моніторингу руху всіх об'єктів,
щоб зробити більш комфортним і безпечним перебуван$
ня пасажирів, передаючи дані на їх портативні елект$
ронні пристрої (смартфони, планшети і ін.), які важливі
для навігації. Водночас авіаційні вузли можуть більш
ефективно відстежувати кількість пасажирів в будь$
який точці аеропорту і запобігати скупченню великих
черг.

Не оминули цифрові технології і авіаційну галузь
України. Але розвиток їх і застосування не такий швид$
кий, як в інших країнах. Цифрові технології тільки по$
чинають запроваджуватися. Так, з кінця квітня 2020 ро$
ку, Україна запровадила цифровий паспорт, для
внутрішніх перельотів. В аеропорту Бориспіль з'явила$
ся можливість подорожувати по Україні з цифровим
паспортом в додатку "Дія". Електронний паспорт у "Дії"
формується автоматично, за умови наявності усіх не$
обхідних відомостей про відповідний документ в Єди$
ному державному демографічному реєстрі. Після при$
буття в аеропорт необхідно відкрити додаток "Дія" і
показати екран смартфона на пункті контролю авіабез$
пеки для зчитування QR$коду. Після цього пасажирові
буде дозволено здійснити політ. Така цифрова транс$
формація є "рятувальним кругом" для пасажирів, які
можуть перед вильотом забути документи вдома. На
сьогоднішній день цифрові паспорти "Дія" приймають
вже в 10 аеропортах України [7].

Для забезпечення сучасних вимог щодо використан$
ня повітряного простору постійно ведуться роботи по
модернізації та розширенню функціональних можливо$
стей автоматизованих систем керування повітряним
рухом. Також впроваджуються нові системи обміну
повідомленнями, які дозволяють зняти обмеження на
розмір та формат повідомлень, забезпечити швидку та
безпечну їх передачу з урахуванням зростаючого обся$
гу обміну даними відповідно до сучасних міжнародних
стандартів і вимог [8].

Окрім цього планується розпочати перехід до вико$
ристання систем ADS$B для забезпечення функції спо$
стереження у контрольованому повітряному просторі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, запровадження сучасних цифрових

технологій в діяльність підприємств авіаційної галузі
значно підвищить ефективність їх роботи, і поруч з цим,
дозволить знизити їх витрати. Це дасть змогу належ$
ним чином відповідати зростаючим потребам пасажирів,
а в результаті підтримувати конкурентоспроможність і
імідж компанії.

З вищесказаного можна зробити висновок, що пер$
спективи впровадження цифрових технологій у вітчиз$
няну авіаційну сферу є, і досить великі, але незважаючи
на всі переваги, які дає впровадження цифрових техно$
логій, є багато факторів, які стримують процес цифро$

візації в нашій країні. Зокрема, це так званий "опір
змінам", висока вартість впровадження, а також не$
обхідність зміни звичних процесів і пов'язані з цим труд$
нощі.
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ECONOMIC REGULATION OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING LINK
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У статті обгрунтовується доцільність формування сучасної системи економічного регулювання комплексX
ного розвитку переробноXхарчових виробництв з метою подолання галузевих та структурних перегинів між
сировинним та переробним сегментами національного АПК. Встановлено, що існуючий інструментарій регуX
ляторного впливу держави на аграрний сектор охоплює надмірно уніфікований набір методів, важелів та
інструментів, що не забезпечує належної мотивації підприємницьким структурам до підвищення рівня компX
лексності використання сільськогосподарської сировини. Обгрунтовано, що високий рівень ефективності реX
гуляторного впливу держави на відтворювальні пропорції у переробній ланці аграрного сектору буде забезпеX
чено на основі врахування комплексу принципів: принципу синергізму, принципу цілісності, принципу безX
відходності, принципу усунення структурних диспропорцій, принципу подолання сировинної спрямованості
національного АПК, принципу збереження продовольчої спрямованості аграрного сектора, принципу диверX
сифікації та розширеного відтворення потенціалу переробноXхарчових виробництв, принципу конвергенції,
принципу екологізації агропродовольчих ланцюгів. Доведено, що формування сучасної системи регуляторноX
го впливу на комплексний розвиток переробноXхарчових виробництв має, передусім базуватися на дотриманні
принципу синергізму, який передбачає максимізацію ефективності поєднання матеріальноXречової субстанції
сільськогосподарської сировини та допоміжних компонентів переробноXхарчових виробництв у відтворювальX
ному процесі. Встановлено, що суб'єктноXоб'єктна база економічного регулювання комплексного розвитку
переробної ланки аграрного сектора має охоплювати суб'єкти регуляторного впливу (міжнародні та державні
інститути, місцеве самоврядування, самоврядні організації, торговоXпромислові палати, об'єднання роботоX
давців, галузеві об'єднання), які здійснюють надання дорадницьких послуг, бюджетноXподаткову та фінансоX
воXкредитну підтримку різноманітним суб'єктам агропродовольчого підприємництва, а також забезпечують
імплементацію європейських технічних регламентів та стандартів якості і безпечності харчових продуктів.
Доведено, що основною метою регуляторного впливу держави на суб'єкти агропродовольчого підприємництX
ва є підвищення рівня прибутковості не за рахунок механічного нарощення обсягів виробництва, а за рахунок
комплексного використання сільськогосподарської сировини.

The article substantiates the expediency of forming a modern system of economic regulation of the integrated
development of food processing industries in order to overcome sectoral and structural excesses between the raw
materials and processing segments of the national agricultural and industrial complex. It is established that the existing
tools of regulatory influence of the state on the agricultural sector cover an excessively unified set of methods, levers
and tools, which does not provide proper motivation for business structures to increase the level of complexity of the
use of agricultural raw materials. It is proved that a high level of efficiency of regulatory influence of the state on the
reproduction proportions in the processing link of the agricultural sector will be provided on the basis of taking into
account a set of principles. These principles are the principle of synergy, the principle of integrity, the principle of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Переробна ланка аграрного сектору потенційно

здатна демонструвати значно вищий ніж нині рівень
ефективності виробничо$господарської діяльності за
умови зростання рівня комплексності використання
сільськогосподарської сировини. Водночас рівень ком$
плексності може бути підвищений за наявності відпові$
дного регуляторного впливу держави, який закладати$
ме необхідні стимули для суб'єктів агропродовольчого
підприємництва в напрямку забезпечення вищого рівня
безвідходності виробництва та результативнішої утил$
ізації відходів та залишків переробно$харчових вироб$
ництв. Регуляторний вплив має бути системним та зба$
лансованим, що стане можливим за наявності сучасної
системи економічного регулювання комплексного роз$
витку переробної ланки аграрного сектора, яка охоп$
люватиме широкий спектр методів, важелів та інстру$
ментів. Формування такої системи економічного регу$
лювання має базуватися на комплексі принципів, дот$
римання котрих дасть можливість повною мірою вра$
хувати виробничо$технічні та ресурсні особливості роз$
витку харчової промисловості, а також базові тренди
на глобальних ринках продовольства. З огляду на це
сьогодні надзвичайно актуальною проблемою для теорії
і практики управління національним господарством є
формування комплексу принципів та повноцінної су$
б'єктно$об'єктної бази економічного регулювання ком$
плексного розвитку переробно$харчових виробництв.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях вітчизняних вчених А. Андрейченко, І. Ба$

ланюка, І. Іртищевої, М. Кропивка, Ю. Майданевич,
Г. Тітаренко, О. Шеремета та інших [1—7] вже трива$
лий період піднімаються актуальні питання підвищення
рівня комплексності розвитку переробно$харчових ви$
робництв, зокрема організаційно$економічні аспекти
застосування безвідходних технологій та переробки
вторинної сировини [1; 7], впровадження сучасних сис$
тем планування комплексного розвитку агропромисло$
вого виробництва [4], застосування методів та інстру$
ментів регулювання переробних виробництв аграрної
сфери [2; 5; 6] та інвестиційно$фінансового забезпечен$
ня агропродовольчої сфери [3], однак не сформовано
цілісного підходу до формування системи економічно$
го регулювання комплексного розвитку переробної лан$
ки АПК з врахуванням екзогенних та ендогенних вик$
ликів. Зокрема, недостатньо обгрунтованими є підходи
стосовно імплементації міжнародних стандартів та рег$
ламентів якості і безпечності харчових продуктів у

wasteXfree, the principle of eliminating structural imbalances, the principle of overcoming the raw material orientation
of the national agricultural and industrial complex, the principle of preserving the food orientation of the agricultural
sector, the principle of diversification and expanded reproduction of the potential of processing and food production,
the principle of convergence, the principle of greening agricultural and food chains. It is proved that the formation of
a modern system of regulatory influence on the integrated development of food processing industries should, first of
all, be based on compliance with the principle of synergy, which provides for maximizing the efficiency of combining
the material and material substance of agricultural raw materials and auxiliary components of food processing
industries in the reproduction process. It is established that the subjectXobject base of economic regulation of the
integrated development of the processing link of the agricultural sector should cover subjects of regulatory influence
(international and state institutions, local selfXgovernment, selfXgoverning organizations, chambers of Commerce and
industry, employers' associations, industry associations), which provide advisory services, fiscal and financial and
credit support to various subjects of agricultural and food entrepreneurship, they also ensure the implementation of
European Technical Regulations and food quality and safety standards. It is proved that the main goal of the regulatory
influence of the state on the subjects of agricultural and food entrepreneurship is to increase the level of profitability
not by mechanically increasing production volumes, but by integrated use of agricultural raw materials.

Ключові слова: економічне регулювання, регуляторний вплив, переробна ланка, аграрний сектор, сільсько�
господарська сировина, диверсифікація.

Key words: economic regulation, regulatory impact, processing link, agricultural sector, agricultural raw
materials, diversification.

вітчизняну практику регулювання діяльності підприє$
мницьких структур та домогосподарств у переробних
фазах агропродуктового ланцюга. Потребують додат$
кових обгрунтувань фундаментальні принципи створен$
ня ефективного інструментарію регуляторного впливу
держави на відтворювальні пропорції у секторі перероб$
но$харчових виробництв, а також специфікація
суб'єктів та об'єктів економічного регулювання пере$
робної ланки аграрного сектора.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування набору принципів та

ідентифікація суб'єктно$об'єктної бази економічного
регулювання комплексного розвитку переробної лан$
ки аграрного сектора в умовах євроінтеграції та децен$
тралізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нарощення потужностей у сільськогосподарсько$
му виробництві формує сприятливі ресурсні передумо$
ви для розширеного відтворення і модернізації перероб$
но$харчових виробництв, які для регіонів із сприятли$
вими природнокліматичними умовами виробництва
сільськогосподарської продукції виступають базовими
ланками господарського комплексу та центрами тя$
жіння в інноваційній діяльності. Вагомим резервом
підвищення ефективності переробно$харчових вироб$
ництв є забезпечення комплексного використання
сільськогосподарської сировини та вторинних ресурсів,
що, з однієї сторони забезпечує диверсифікацію вироб$
ничої програми, а з іншої — підвищує рівень капіталі$
зації бізнесу загалом.

Водночас забезпечення належного рівня комплекс$
ності розвитку переробної ланки аграрного сектора
залежить від дотримання певного набору принципів
(рис. 1), які дозволяють забезпечувати поступальне та
невиснажливе використання агроресурсного потенціа$
лу. Саме виходячи з цих міркувань, і має формуватися
система економічного регулювання комплексного роз$
витку переробної ланки аграрного сектору. Формуван$
ня сучасної системи регуляторного впливу на комплек$
сний розвиток переробно$харчових виробництв має ба$
зуватися на дотриманні принципу синергізму, який пе$
редбачає максимізацію ефективності поєднання матер$
іально$речової субстанції сільськогосподарської сиро$
вини та допоміжних компонентів переробно$харчових
виробництв у відтворювальному процесі. За таких умов
виникає синергетичний ефект у формі позитивного
мультиплікативного впливу сектору переробно$харчо$
вих виробництв на суміжні ланки місцевого господарсь$
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кого комплексу та на рівень доходів зайнятих у агро$
продовольчому бізнесі, а також на відтворювальні про$
цеси у сировинному сегменті аграрного сектора.

Паралельно з принципом синергізму має дотриму$
ватися принцип цілісності, що означає забезпечення
максимальної кількості замкнених агропродовольчих
ланцюгів, а це дозволить максимально ефективно пере$
творити рослинницьку та тваринницьку первинну і вжи$
вану сировину у харчові напівфабрикати, готові харчові
продукти та продукти виробничо$технічного та енерге$
тичного призначення. Формування замкнених агропро$
довольчих ланцюгів створюватиме передумови для пе$
реробки сільськогосподарської сировини з метою ви$
робництва продукції з високою доданою вартістю, що
зменшить потребу сільськогосподарських товаровироб$
ників експортувати сільськогосподарську сировину. Це
необхідна передумова зростання рівня капіталізації аг$
рарного сектора загалом і підвищення його ролі у роз$
ширеному відтворенні регіонального капіталу. Лише за
таких умов сформуються передумови для соціально$
економічного піднесення сільських депресивних тери$
торій та структурної перебудови сільської економіки.

В умовах загострення конкуренції на глобальних
ринках продовольства та ринках товарів виробничо$тех$
нічного призначення, вироблених на основі переробки
сільськогосподарської сировини, важливого значення
набуває вирішення проблеми мінімізації втрат сировин$
них ресурсів та інших складових оборотних засобів, що
може бути досягнутим на основі дотримання принципу
безвідходності, який означає забезпечення утилізації та
рециклінгу сільськогосподарської сировини, рослинних
та тваринних відходів і мінімізацію їх втрат у всіх фазах
агропродуктових ланцюгів. Утилізація вживаної сіль$
ськогосподарської сировини та відходів переробно$хар$
чових виробництв дасть можливість збільшити обсяги
виробництва готової продукції і зменшити затратність
виробництва переважної більшості номенклатурних
позицій виробничої програми. Водночас дотримання

принципу безвідходності потребує додаткових інвести$
ційних витрат на придбання обладнання для утилізації
відходів сільськогосподарського виробництва, а також
відходів переробно$харчових виробництв.

Комплексний розвиток переробної ланки аграрно$
го сектора є неможливим без дотримання принципу усу$
нення структурних диспропорцій, оскільки в останні
роки відбувся значний перегин у бік збільшення рослин$
ницької підгалузі у зв'язку із зростанням попиту на гло$
бальних ринках на експортноорієнтовану рослинниць$
ку сировину, яка виступає ресурсною базою виробницт$
ва не лише харчових продуктів, а й різноманітних видів
біологічного палива. На фоні цього відбувалось скоро$
чення потенціалу тваринницької галузі, що призвело до
згортання органічної бази сільськогосподарського ви$
робництва і відповідно підвищення рівня його хімізації.
Зміст дотримання принципу усунення структурних дис$
пропорцій полягає в забезпеченні збалансованого на$
рощення тваринницької та рослинницької сировини як
ресурсної бази переробно$харчових виробництв. Наро$
щення потенціалу тваринницької галузі вже саме по собі
означає виробництво з високою доданою вартістю і
дасть поштовх розвитку як рослинництва, так і кормо$
виробництва.

Більше того, в останні роки внаслідок зміни сіль$
ськогосподарської спеціалізації окремих територій
відбулося розширення посівних площ зернових та олій$
них культур, що було зумовлено необхідністю зберегти
сільськогосподарських товаровиробників. Водночас
розширення посівних площ зернових та олійних куль$
тур призвело до посилення сировинної спрямованості
розвитку національного АПК. Тому вагомим принципом
забезпечення комплексного розвитку переробної лан$
ки аграрного сектора виступає дотримання принципу
подолання сировинної спрямованості сфери агропро$
мислового виробництва, що полягає в усуненні галузе$
вих перегинів між сировинним та переробним сегмен$
том аграрного сектора національної економіки через

Рис. 1. Набір принципів побудови регуляторного механізму забезпечення комплексності
у переробній ланці аграрного сектора
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введення додаткових переробно$харчових потужнос$
тей. Реалізація названого принципу може бути забез$
печена через налагодження переробки сільськогоспо$
дарської сировини безпосередньо на базі суб'єктів аг$
рарного бізнесу, створення нових та модернізацію існу$
ючих переробно$харчових виробництв, що дасть мож$
ливість урізноманітнити номенклатуру та асортимент
готових харчових продуктів, а також відновити вироб$
ництво товарів виробничо$технічного спрямування із
сільськогосподарської сировини.

Схвалення нових енергетичних індикаторів, які пе$
редбачають збільшення обсягів виробництва енергії з
відновних джерел, призвело до посилення енергетичної
спрямованості вітчизняного сільськогосподарського
виробництва, оскільки значна частина виробленої
сільськогосподарської сировини експортується в краї$
ни, де вона виступає ресурсною базою для виробництва
твердого та рідкого біологічного палива. Якщо такий
тренд збережеться у середньостроковій перспективі, то
дуже швидко значна кількість сільськогосподарських
товаровиробників переорієнтується на виробництво
сировини для біологічного палива. З огляду на це фор$
мування системи економічного регулювання комплекс$
ного розвитку переробної ланки аграрного сектора має
враховувати необхідність дотримання принципу збере$
ження продовольчої, а не енергетичної спрямованості
аграрного сектора через нарощення обсягів виробниц$
тва харчових продуктів та регульоване виробництво з
первинної та вживаної сільськогосподарської сирови$
ни різних видів біологічного палива.

В останні роки надзвичайно актуалізувалася не$
обхідність розширення спектра видів продукції пере$
робно$харчових виробництв з огляду на урізноманіт$
нення споживчих смаків та уподобань на глобальному
ринку продовольства. З огляду на це, під час формуван$
ня системи економічного регулювання комплексного
розвитку переробної ланки аграрного сектора необхі$
дно дотримуватися принципу диверсифікації перероб$
но$харчових виробництв через урізноманітнення вироб$
ничої програми виробництва харчових продуктів, вихо$
дячи з кон'юнктурних коливань на глобальному, націо$
нальному та регіональному ринках продовольства. Вод$
ночас диверсифікація переважної більшості переробно$
харчових виробництв потребує значних інвестиційних
вливань, що стане можливим за рахунок надання пря$
мої та непрямої державної підтримки у формі компен$
сації комерційним банкам частини відсотків за надані
кредити суб'єктам агропродовольчого підприємництва,
надання державних гарантій іноземним фінансовим
організаціям, що фінансують проекти налагодження пе$
реробки сільськогосподарської сировини, встановлен$
ня спеціального режиму відшкодування ПДВ.

Враховуючи те, що населення планети продовжує
збільшуватися і це однозначно призведе до зростання
попиту на готові харчові продукти та харчові напівфаб$
рикати, для українських виробників продовольства
створюються додаткові можливості для завоювання
надійних ніш на глобальному ринку харчових продуктів.
Тому важливого значення при формуванні регулятор$
ного механізму забезпечення комплексного розвитку
переробної ланки АПК набуває дотримання принципу
розширеного відтворення потенціалу переробно$харчо$
вих виробництв, що дасть можливість збільшити обся$
ги виробництва та споживання харчових продуктів, то$
варів виробничо$технічного призначення і зростання
обсягів їх використання у суміжних ланках національ$
ного господарства. Саме перманентне зростання гло$
бального попиту на українські харчові продукти висту$
пає основним стимулом для забезпечення введення
значних додаткових потужностей у переробну ланку на$
ціонального АПК.

Водночас глобальний ринок продовольства є достат$
ньо інституціонально упорядкованою системою відно$
син, побудованою на основі численних регламентів та

стандартів якості і безпечності харчових продуктів, які
є обов'язковими для виконання суб'єктами міжнарод$
ного агропродовольчого співробітництва. Не є винят$
ком і українські виробники продовольчих товарів, які
для входження у глобальні агропродовольчі ланцюги
доданої вартості мають імплементувати комплекс рег$
ламентів та стандартів якості та безпечності харчових
продуктів у вітчизняну практику регулювання діяль$
ності переробно$харчових виробництв. Тому важливо$
го значення набуває дотримання принципу конвергенції
при визначенні пріоритетів регуляторного впливу на
переробно$харчові виробництва, щоб забезпечити їх
комплексний розвиток.

У глобальному масштабі посилюються процеси еко$
логізації всіх фаз відтворювального процесу, що вима$
гає під час формування системи економічного регулю$
вання комплексного розвитку переробно$харчових ви$
робництв враховувати екологічні тренди та забезпечу$
вати використання методів та технологій органічного
сільськогосподарського виробництва через дотриман$
ня принципу екологізації агропродовольчих ланцюгів,
зокрема через впровадження методів та технологій еко$
логічного інжинірингу, реінжинірингу, франчайзингу,
бенчмаркінгу та аутсорсингу у всі фази відтворення пе$
реробно$харчових виробництв.

Саме на перерахованих принципах і має грунтува$
тися сучасна система економічного регулювання комп$
лексного розвитку переробної ланки національного
АПК та передбачати застосування комплексу регуля$
торних важелів та інструментів, в першу чергу фіскаль$
них (рис. 2). Ставки й пільги з ПДВ для переробної лан$
ки аграрного сектору були й залишаються головними у
забезпеченні комплексного розвитку АПК України в
цілому, як однієї з основних галузей економіки в кон$
тексті застосування бюджетно$податкових важелів сти$
мулювання. Мета регуляторного впливу — підвищення
ефективності виробничо$господарської діяльності не за
рахунок механічного нарощення обсягів виробництва,
а за рахунок комплексного використання сільськогос$
подарської сировини. Крім того, бюджетно$податкова
політика повинна стимулювати зменшення сировинно$
го характеру аграрної продукції (з низькою доданою
вартістю), ціна на яку падає на світових ринках. Це при$
зведе до вирівнювання негативного торгівельного ба$
лансу, оскільки податки забезпечують перерозподіл
створюваних багатств через сплату коштів фізичними
та юридичними особами до бюджетів і позабюджетних
цільових фондів.

В умовах ринкової економіки такий перерозподіл
забезпечує регулятивні й соціальні функції: зменшити
соціальну нерівність, стимулювати пріоритетні галузі
економіки, зокрема переробний сегмент аграрного сек$
тору. Водночас рівень оподаткування має бути таким,
щоб забезпечувати відтворення виробничих циклів і за$
лишати підприємствам агропереробки ресурси для мо$
дернізації.

У разі оподаткування єдиним податком підприємств
агробізнесу необхідно розподілити їх на певні групи,
передбачивши граничний розмір доходу, при переви$
щенні якого сільськогосподарський товаровиробник
втрачає право на застосування спрощеної системи опо$
даткування у вигляді єдиного податку та переходить на
загальну систему. Це обгрунтовується необхідністю
удосконалення механізму оподаткування в частині за$
безпечення рівності умов оподаткування та стимулю$
вання ефективного розвитку агроформувань малого
бізнесу, поєднанням інтересів держави та сільськогос$
подарських товаровиробників. У перспективі доцільно
оподатковувати ще й фінансові результати діяльності.

Щодо фінансово$кредитної політики для аграрно$
го сектору економіки необхідна часткова компенсація
ставок за короткостроковими кредитами за рахунок
держбюджету. Об'єктивним підгрунтям для цього є роз$
робка дієвого механізму застави при кредитуванні
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дрібних та середніх виробників, котра повинна надава$
ти використання аграрних розписок, що фіксують бе$
зумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується
заставою, здійснити поставку агропромислової про$
дукції або сплатити грошові кошти.

Кредитна підтримка переробного сегменту аграрно$
го виробництва повинна включати також систему лізин$
гового кредитування, що дає можливість одержати
устаткування в користування без повної оплати і без
витрачання великих обсягів фінансових ресурсів, що
сприятиме модернізації та інтенсифікації сільськогос$
подарського виробництва.

Крім того, у фінансово$кредитному механізмі дер$
жавної підтримки переробного сегменту аграрного ви$
робництва повинні займати бюджетні важелі, які по$
винні діяти за двома напрямами: надання субсидій і до$
тацій переробним аграрним виробникам та цільове бюд$
жетне фінансування програм розвитку агропромисло$
вого комплексу. Також інструментами бюджетної полі$
тики щодо переробного аграрного сектору економіки
також витупають виробничі дотації у тваринництві та
рослинництві, компенсація частини інвестицій на буді$
вництво ферм і тепличних комплексів, закупівля облад$
нання для АПК на основі фінансового лізингу, фінан$
сування за рахунок державного бюджету витрат Аграр$
ного фонду на об'єкти цінового регулювання, надання
державних кредитів фермерським господарствам,
фінансування соціальної інфраструктури у сільській
місцевості.

Удосконалення фінансово$кредитного забезпечен$
ня передбачає: обгрунтування критеріїв розподілу бюд$
жетних коштів; запровадження механізму участі
сільськогосподарських товаровиробників у програмах
державної фінансової підтримки на умовах рівного до$
ступу та ефективного використання бюджетних коштів;
збільшення обсягів фінансування наукових досліджень
і розробок, дорадчої діяльності, системи контролю за
безпечністю та якістю продуктів харчування; підвищен$
ня ефективності видатків державного бюджету для

підтримки аграрного сектору економіки шляхом запро$
вадження програмно$цільового методу формування та
використання бюджетних коштів.

В Україні необхідно створити експортно$кредитне
агентство з продуктовою лінійкою для потреб клієнта.
Ринок має чітко розуміти, які продукти є і які переваги
можна отримати, користуючись ними. Зокрема, це стра$
хування зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
страхування договірних банківських гарантій, страху$
вання експортних кредитів, консультаційні послуги. Під
оновлені продукти будуть напрацьовуватися відповідні
законодавчі зміни. Ключовими перевагами для агропе$
реробного бізнесу від діяльності експортно$кредитно$
го агентства має стати спрощення доступу до фінансу$
вання, вихід на нові ринки та нарощування обсягів екс$
порту, оптимізація обігового капіталу за умови вико$
ристання факторингових інструментів тощо.

Держава повинна також забезпечити надання до$
радницьких послуг для підвищення рівня знань і вдос$
коналення практичних навичок прибуткового ведення
переробного господарювання в аграрній сфері, які
здійснюють діяльність у сільській місцевості. Також
необхідно надавати суб'єктам господарювання, які
здійснюють діяльність у сільській місцевості, та
сільському населенню дорадчі послуги з питань еконо$
міки, технологій, управління, маркетингу, обліку, по$
датків, права, екології тощо.

У рамках виконання Угоди про асоціацію між Ук$
раїною та ЄС профільному міністерству Кабінету
Міністрів України необхідно імплементувати акти ЄС
щодо стандартів якості продуктів переробки тваринниц$
тва і рослинництва. Впровадження європейських вимог
до виробництва харчових продуктів дозволить забезпе$
чити прозорі правила гри на ринку та належну поінфор$
мованість споживачів для здійснення ними свідомого
вибору продуктів харчування. Також це дасть змогу
значно розширити експортний потенціал вітчизняних
виробників та підвищити безпечність продукції на внут$
рішньому ринку.

Рис. 2. Суб'єктноMоб'єктна база економічного регулювання комплексного розвитку
переробної ланки аграрного сектора
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Уряду необхідно запроваджувати протекціоніські
заходи для підтримки вітчизняних переробно$аграрних
підприємств, оскільки на ринках України знаходиться
багато іноземної продукції, котра є дешевшою за
вітчизняну, однак поступається за якісними характе$
ристиками. Тим не менше попит на неї є і досить
стійкий, тому вона витісняє вітчизняну продукцію че$
рез низьку купівельну спроможність населення в Ук$
раїні.

Крім того, в переробному сегменті агропромисло$
вого комплексу потрібно збільшувати масштаби аутсор$
сингу через виконання сторонньою організацією певних
завдань або деяких бізнес$процесів, які не є профільним
для бізнесу агрокомпанії, але, тим не менш, вони не$
обхідні для повноцінного функціонування бізнесу. Тоб$
то аутсорсинг є способом оптимізації діяльності
підприємств за рахунок зосередження зусиль на основ$
ному предметі діяльності і передачі непрофільних
функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізо$
ваним компаніям. Аутсорсинг бізнес$процесів повинен
включати передачу сторонній організації окремих
бізнес$процесів, які не є для компанії основними, бізнес$
утворюючими. На аутсорсинг може бути передана ути$
лізація рослинних та тваринних відходів.

Залучаючи аутсорсингові компанії до співпраці,
суб'єкт господарювання переробно$аграрного комплек$
су залучає зовнішні ресурси, високопрофесійні кадри,
інформаційні ресурси, напрацювання в наданні послуг
вузької спеціалізації, як$от: IT$сервіс, бухгалтерські по$
слуги, COOL$центри, продаж.

Також потрібно застосовувати реінжиніринг бізнес$
процесів, якщо поточний стан переробно$харчового
підприємства вважається задовільним, а прогнози на
майбутнє є несприятливі — відсутність ринків збуту,
застаріле обладнання, зниження обсягів виробництва та
реалізації, доходів, попиту тощо. Коли поточний стан
переробно$харчового підприємства є прибутковим, то
для створення конкурентних переваг використовують
реінжиніринг, реалізацією якого займаються прогре$
сивні та швидкозростаючі організації.

Крім того, переробно$харчові виробництва можуть
суттєво підвищити ефективність виробничо$госпо$
дарської діяльності і при цьому зменшити негативний
вплив на довкілля і життєдіяльність населення за умо$
ви зростання рівня результативності утилізації відходів
тваринного і рослинного походження, а також зміша$
них харчових відходів. Формування сучасної індустрі$
альної бази утилізації відходів потребує значних інве$
стицій. Пріоритетами нарощення інвестицій в утиліза$
цію відходів виступають механізми спільного інвесту$
вання у рамках реалізації міжнародних екологічних
проектів, залучення фінансових ресурсів міжнародних
фінансово$кредитних інституцій, а також укладання
угод державно$приватного партнерства в частині реа$
лізації проектів ресурсозбереження та підвищення
енергоефективності на основі переробки вторинної
сировини.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Підвищення рівня комплексності розвитку перероб$
ної ланки національного АПК потребує формування
сучасної системи економічного регулювання, яка має
базуватися на наборі принципів, що враховують ендо$
генні та екзогенні детермінанти, а також охоплювати
широкий спектр методів та інструментів регуляторно$
го впливу. Першочергового значення набуває не$
обхідність умонтування в систему економічного регу$
лювання розвитку переробно$харчових виробництв
інструментів бюджетно$податкової та фінансово$кре$
дитної підтримки, які стимулюватимуть суб'єктів агро$
продовольчого підприємництва впроваджувати мало$
відходні та безвідходні технології та максимальною
мірою утилізувати вживану сільськогосподарську сиро$

вину, а також тваринні та рослинні відходи. Виходячи з
того що в теперішніх умовах численні проекти з підви$
щення комплексності розвитку переробно$харчових
виробництв не реалізуються через інформаційний ва$
куум, необхідно забезпечити більш результативне
інформування суб'єктів агропродовольчого підприєм$
ництва шляхом підвищення якості надання дорадниць$
ких послуг. Більше того, ємнісний ринок ЄС повною
мірою відкриється для українських виробників харчо$
вих продуктів та продуктів на основі утилізації тварин$
них і рослинних відходів, якщо будуть імплементовані
європейські регламенти та стандарти якості і безпеч$
ності харчової продукції. Тому інструментарій такої
імплементації має стати важливою складовою системи
економічного регулювання комплексного розвитку пе$
реробної ланки аграрного сектора національної еконо$
міки.
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COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE METALLURGICAL ENTERPRISES

Вирішення проблем вітчизняної металургії в умовах глобальної конкуренції можливе лише за умов

подальшої консолідації металургійної галузі шляхом створення високотехнологічних виробництв у рамX

ках інтегрованих структур, що об'єднують активи і можливості своїх профільних підприємств з метою

досягнення взаємовигідних цілей у довгостроковій перспективі. Подальший розвиток цих підприємств

має відбуватися через посилення інноваційної складової металургійного виробництва, втілення енергоX і

ресурсозберігаючих технологій, створення продукції з високою доданою вартістю, орієнтацію переважX

но на виробництво високоякісних сталей і спеціальних видів продукції.

У цьому контексті доцільно насамперед суттєво поліпшити кризовий стан металургійної галузі УкX

раїни та її профільних підприємств, що характеризується технікоXтехнологічним занепадом виробництX

ва з високим рівнем мартенівської сталі в загальному обсязі виплавки сталі та невисокою часткою безпеX
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність металургійного комплек$

су набуває величезного значення, оскільки від неї зале$
жить підвищення ефективності економіки країни зага$
лом на основі впровадження нових технологій вироб$
ництва та всеосяжного використання людського капі$
талу, орієнтованого на постійне оновлення залізовмі$
сткої продукції, що випускається, значне підвищення її
якості. Важливість металургійного комплексу для на$
ціональної економіки потребує об'єктивної оцінки його
конкурентоспроможності та шляхів її покращення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням конкурентоспроможності підприємств
металургійного комплексу України присвячено праці
таких науковців: Амоша О., Волков В., Горошкова Л.,
Драчук Ю., Кулицький С., Пасхавер О., Чернобров$
кін С. та інші. Проте є питання, які невирішені науко$
вцями, одним з них є формулювання системи умов та
факторів конкурентоспроможності підприємств мета$
лургійного комплексу України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз кон'юнктури ринку метало$

продукції країн світу, які мають тенденції до розвитку
та розбудови, для визначення доцільності експорту до

рервного розливання сталі в загальному обсязі її випуску; високим рівнем зносу основних промисловоX

виробничих фондів, завищеною енергоX і ресурсомісткістю виробництва, значним екологічним навантаX

женням на довкілля; незбалансованою структурою експорту та імпорту металопродукції, коли продукX

ція з низькою доданою вартістю складає практично весь обсяг експорту, а продукція з високою доданою

вартістю (готова продукція) надходить від закордонних виробників, знижуючи прибутковість вітчизняX

них металургійних підприємств; обмеженістю внутрішнього ринку збуту металургійної продукції і, як

наслідок, чутливості до коливань політичного та економічного середовища країни. Вирішити зазначені

проблеми можна за рахунок запропонованого в роботі організаційноXекономічного механізму підтриX

мання конкурентоспроможності на сучасному металургійному підприємстві. В рамках дослідження спраX

ведливим твердженням можна вважати те, що підвищення міжнародної конкурентоспроможності

підприємств ГМК України виступає логічним продовженням досягнення конкурентних переваг на внутX

рішньому ринку залізовмісткої продукції.

Solving the problems of domestic metallurgy in conditions of global competition is possible only with further

consolidation of the metallurgical industry by creating highXtech industries within integrated structures that

combine the assets and capabilities of their core companies to achieve mutually beneficial goals in the end.

Further development of these enterprises should take place through the strengthening of the innovative

component of metallurgical production, the implementation of energy and resourceXsaving technologies, the

creation of products with high benefit, focusing mainly on the production of high quality steels and special

products.

In this context, it is advisable to significantly improve the crisis of the metallurgical industry of Ukraine and

its enterprises, which is characterized by technical and technological decline in production with a high level of

openXhearth steel in total steelmaking and low share of continuous steel casting in total output; high level of

depreciation of fixed assets, overestimated energy and resource consumption of production, significant

environmental impact on the environment; unbalanced structure of exports and imports of metal products, when

low valueXadded products account for almost the entire volume of exports, and high valueXadded products

(finished products) come from foreign producers, reducing the profitability of domestic metallurgical enterprises;

limited domestic sales of metallurgical products and, as a consequence, sensitivity to fluctuations in the political

and economic environment of the country. These problems can be solved due to the proposed organizational

and economic mechanism for maintaining competitiveness in a modern metallurgical enterprise. In the framework

of the study, it can be considered a fair statement that increasing the international competitiveness of MMC

enterprises in Ukraine is a logical continuation of achieving competitive advantages in the domestic market of

ironXcontaining products.

Ключові слова: конкурентоспроможність, залізовмістка продукція, інноваційний розвиток, організацій�
но�економічний механізм, металургійні підприємства.

Key words: competitiveness, iron�containing products, innovative development, organizational and economic
mechanism, metallurgical enterprises.

них вітчизняної сталі, що призведе до забезпечення кон$
курентних переваг для металургії України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Металургія є однією з основних галузей українсь$

кої економіки, яка створює близько 30% ВВП та забез$
печує 40% валютних надходжень в економіку. Важ$
ливість металургійної промисловості в економіці краї$
ни пов'язана з тим, що саме ця галузь виготовляє сиро$
вину для машинобудування, транспортної та будівель$
ної промисловості. Потенціал гірничо$металургійного
комплексу базується на наявності в Україні достатньої
власної сировинної бази, наявності великої кількості
виробничих потужностей, а також високим рівнем нау$
ково$технічного потенціалу. Проте останнім часом ряд
негативних економічних, виробничих та політичних
факторів призвели до занепаду металургійної промис$
ловості країни [1, с. 213].

Українські металурги за квітень 2020 року скороти$
ли виробництво сталі на 30,9% у порівнянні з аналогіч$
ним періодом 2019 року, до 1,339 млн тонн, опустившись
при цьому з 12$го на 15$те місце в списку світових ви$
робників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціа$
ція виробників сталі (World Steel Association). Загальне
виробництво сталі в світі продемонстровано у таблиці 1 [2].

За даними організації, лідером рейтингу за підсум$
ками квітня залишився Китай із показником у 85,033 млн
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тонн (зростання на 0,2%). До першої п'ятірки та$
кож увійшли Японія (6,617 млн тонн, падіння на
23,5%), Південна Корея (5,5 млн тонн, падіння
на 8,4%), США (4,968 млн тонн, падіння на 32,5%)
та Росія (4,7 млн тонн, скорочення виробництва
на 19,4%).

Далі в квітневому рейтингу йдуть Індія (3,137 млн
тонн, падіння на 65,2%), Німеччина (3 млн тонн, па$
діння на 10,7%),Туреччина (2,245 млн тонн, знижен$
ня на 26,3%), В'єтнам (1,946 млн тонн, зростання
на 4,2%) та Бразилія (1,811 млн тонн, падіння на
39%). Важливим показником є використання сталі
на душу населення (табл. 2) [2].

Серед сучасних тенденцій в розвитку ГМК
варто відзначити, що попри війну на Сході Ук$
раїни, пандемію Covid 19, високу енергоємність

виробництва середньодобове виробництво за 2 місяці
2021 р. перевищило аналогічні місяці 2020 року за раху$
нок: переорієнтації ринків збуту у зв'язку з євроінтег$
рацією, зростання попиту на вітчизняну сталь з боку
близько розташованих країн (Румунія) за рахунок роз$
витку галузей, де сталь виступає сировиною; збільшен$
ня попиту, а відповідно і поставок до ОАЕ через масове
будівництво.

За даними ОП "Укрметалургпром", за 12 місяців 2020 р.
українськими металургійними підприємствами виробле$
но 18,43 млн т металопрокату, з яких, експортовано по$
рядка 14,75 млн т, або 80,0%. При цьому за аналогічний
період 2019 р. частка експорту становила близько 82,0%
(табл. 4).

Основними експортними ринками української ме$
талопродукції за січень$грудень 2020 р., за даними
В.С.К.ГРУП, є країни Європейського Союзу (28,5%),
іншої Європи (14,5%) та країни Азії (14,2%).

Серед металургійних імпортерів за 12 місяців 2020
р. перше місце обіймає СНД (38,5%), на другому ЄС$28
(24,5% ), на третьому — країни Азії (20,5%).

Сучасний стан металургійної галузі України та її
профільних підприємств характери$
зується [4]:

— техніко$технологічним занепа$
дом виробництва з високим рівнем мар$
тенівської сталі в загальному обсязі
виплавки сталі та невисокою часткою
безперервного розливання сталі в за$
гальному обсязі її випуску;

— високим рівнем зносу основних
промислово$виробничих фондів, зави$
щеною енерго$ і ресурсомісткістю ви$
робництва, значним екологічним наван$
таженням на довкілля;

— незбалансованою структурою
експорту та імпорту металопродукції,
коли продукція з низькою доданою
вартістю складає практично весь обсяг
експорту, а продукція з високою дода$
ною вартістю (готова продукція) над$
ходить від закордонних виробників,
знижуючи прибутковість вітчизняних
металургійних підприємств;

— обмеженістю внутрішнього рин$
ку збуту металургійної продукції і, як

Країни 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ЄС (28) 168589 166390 169215 166238 162164 168455 167119 157078 
СНД 110739 108408 106079 101552 102108 101195 101002 100759 
Північна Америка 121586 118978 121093 110938 110638 115355 120879 119683 
Південна Америка 46379 45822 45043 43900 40587 44106 44947 41656 
Африка 15337 15963 14885 13701 13099 14818 17610 17175 
Близький Схід 25029  27017  30086  29579  31660  34655  43204  44310 
Азія 1028952 1125537 1143762 1117739 1129087 1209102 1281962 1349427 
Світ 1562332 1652329 1674003 1625141 1632780 1735875 1825486 1875155 

Таблиця 1. Виробництво сталі в світі, 2010—2019 рр.

 2 міс. 2020 2 міс. 2021 
Чавун 55,9 59,4 
Сталь 59,2 59,6 
Прокат 52,3 53,4 

Джерело: [3].

Таблиця 3. Середньодобове виробництво в Україні,
тис. тонн

 2016 2017 2018 2019 2020 
Експорт (всього) 17709 14585 14415 14936 14751 
Сортовий прокат 4795 3465 3094 2990 2465 
Плоский прокат 5167 4828 5030 4899 4796 
Напівфабрикати 7747 6292 6291 7047 7490 
Імпорт (всього) 1056,2 1302 1442,0 1419,3 1227,9
Сортовий прокат 383,2 559,9 661,9 594,2 527,1 
Плоский прокат 654,7 720,1 736,2 784,7 685,7 
Напівфабрикати 18,3 22,0 43,9 40,4 15,1 

Таблиця 4. Структура експорту та імпорту металопрокату
в Україні за 2016—2020 рр, тис. тонн

Таблиця 5. Пріоритети формування конкурентних переваг вітчизняних
металургійних підприємств

Джерело: [5].

Потреби 
споживачів 

(Аналіз попиту) 

Способи виживання у 
конкурентній боротьбі 

металургійних 
підприємств 

(Аналіз конкуренції) 

Ключові пріоритети у формуванні  
та розвитку конкурентних переваг  

на міжнародному ринку металургійної 
продукції (Стратегії) 

Низькі ціни. Попит 
залежить від якості 
продукції і 
швидкості надання 
послуг. Покупці 
готові додатково 
заплатити за 
ексклюзивність і 
якість продукції та 
послуг (наприклад, 
транспортних) 

Високий рівень 
конкуренції. Обмежені 
можливості 
зростанняконкурентосп
роможності; усі 
компанії мають 
практично однакові 
виробничі витрати. 
Конкуренція має як 
ціновий, так і неціновий 
характер. Значні 
перешкоди при виході 
на ринок 

Швидкість адаптації до змін у тенденціях 
розвитку ринків споживання 
металургійної продукції та металургійних 
технологіях, купівельної спроможності 
підприємств-забудовників. Інновації, які 
дозволяють зменшити собівартість 
металургійної продукції. Комплексність 
реалізації продукції, надання пакетів 
продукція/послуги за вартістю, нижчою 
ніж сума окремих товарів/послуг. 
Освоєння нових видів діяльності на основі 
наявних переваг (досвід взаємодії з 
учасниками ринку). Вихід на нові ринки 
(нові країни) 

Країни 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ЄС (28) 326  345  306  310  322  334  339  350  359  336 
СНД 200  227  237  239  228  203  197  204  206  215 
Північна 
Америка 

244  261  276  268  302  273  263  276  278  265 

Південна 
Америка 

122  128  129  135  126  115  98  103  104  100 

Африка 32  30  33  35  35  36  34  30  31  32 
Близький 
Схід 

244  253  246  249  251  244  236  233  215  204 

Азія 233  250  254  276  271  259  263  286  301  316 
Світ 204  217  219  231 230  220  220  233 241 245

Таблиця 2. Використання сталі на душу населення,
(кг еквівалента сирої сталі), 2010—2019 рр.
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наслідок, чутливості до коливань політичного та еко$
номічного середовища країни.

До негативних чинників, що мають вплив на конку$
рентоспроможність можна віднести:

— ринок: відсутність достатньо розвинутої системи
збуту товарів за кордоном (дилерських, власних мереж,
зарубіжних представництв та філій;

— виробництво: недостатня інвестованість у вдос$
коналення продукту, раціональне використання фінан$
сових ресурсів, спрямованих на поліпшення виробничо$
го процесу;

— організація: недостатньо ефективна система
організації господарської діяльності та система обліку
(управлінського та фінансового), розповсюдження си$
стеми менджменту якості на усі структурні підрозділи.

Серед шляхів підвищення конкурентоспроможності
варто виокремити: акумуляція інноваційних ресурсів
підприємств$виробників за для покращення споживчих
якостей власної продукції, формування нових та збе$
реження утворених національних вертикально$інтегро$

ваних корпоративних систем і утворень,
відповідність вітчизняної продукції міжна$
родним стандартам якості (табл. 5).

Принципово важливо в процесі забезпе$
чення умов переходу вітчизняної металургії
на більш високий рівень розвитку зважати на
те, що рівень кожної з підсистем інновацій$
ного процесу може бути за розвитком більш
високим, ніж інші, тільки обмежений період
часу. Тобто, якщо не розвиваються технології,
то і підвищення конкурентоспроможності
рано чи пізно припиниться (з обмеженням
розвитку технологічних знань). Без розвитку
технологічних знань і технології, використо$
вуючи вже наявний базис, металургійні
підприємства певний час можуть розвивати$
ся, але з вичерпанням наукового базису їх
просування вперед сповільнюватися до повної
зупинки. Отже, для забезпечення міжнарод$
ної конкурентоспроможності підприємств ме$
талургії однаково важливі усі три складові: на$
ука, виробництво (технологічні знання) і ри$
нок [5].

Міжнародна конкурентоспроможність
металургійного підприємства в значній мірі
визначатиметься генеральним напрямком
його розвитку, стратегічним планом, спроек$
тованою та реалізованою новою технологією
ведення бізнесу, яка буде відповідати вимогам
ринку і принесе найбільшу цінність зацікавле$
ним сторонам [6]. При виявленні "проблемних
місць" у процесі оцінки міжнародної конку$
рентоспроможності конкретного підприєм$
ства доцільно спрямовувати фінансові, орга$
нізаційні та управлінські ресурси на модерні$
зацію тих сфер, які матимуть найбільший
ефект для розвитку цього підприємства в май$
бутньому і підвищення його конкурентоспро$
можності [5].

До сучасних проблем конкурентоспроможності ук$
раїнських металургів можна віднести невелику кількість
капітальних інвестицій (рис. 1).

З рисунка видно, щоза останні десять років металур$
гійне виробництво отримує в середньому 10 млрд грн ко$
жен рік. У 2010—2019 рр. капітальне інвестування ме$
талургії збільшилося в 1,9 раз (на 6,1 млрд грн). Питома
вага металургії в капітальних інвестиціях країни стано$
вить 3—5%. Питома вага металургійної індустрії в кап$
італьних інвестиціях промисловості з кожним роком
зростає і досягла рівня 14,23% у 2015 р., але в 2016 р.
дещо знизилась. Загалом капітальне інвестування має
позитивні динамічні тенденції. Сучасний стан чорної ме$
талургії України, незважаючи на значні інвестиції в роз$
виток галузі в останні кілька років, продовжує відпові$
дати відсталій структурі виробництва сталі (частка мар$
тенівської сталі в загальному обсязі виплавки за підсум$
ками 2015 р. перевищила 22,6%).

Технологічний фактор останніми роками все більше
чинить вплив на конкурентоспроможність металургій$

них підприємств України. Це підтверджує така
інформація. Динаміку основних країн вироб$
ників сталі (виходячи зі способу виробництва)
наведено в табл. 6.

Залишилося дві країни у світі, які викорис$
товують мартенівський спосіб виплавки сталі—
Україна та Росія. Найбільші країни — виробни$
ки сталі використовують киснево$конверторне
виробництво та електричний спосіб. Співвідно$
шення названих способів залежить від країни:
Китай має 93,9% виробництв із киснево$конвер$
торним способом; Індія має 57,3% промислових
підприємств з електричним способом виробниц$
тва; США теж виробляє майже 65% сталі на ос$
нові електричних печей. Україна, як і країни
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Рис. 1. Капітальні інвестицiї за видами економічної діяльності
промисловості за 2010—2019 роки, млн грн

Способи виробництва сталі,  
% до загального обсягу Країни Киснево- 

конверторни Мартенівський Електросталь

Китай 93,9 - 6,1 
ЄС 60,6 - 39,4 
Японія 77,1 - 22,9 
США 37,3 - 62,7 
Індія 42,7 - 57,3 
Південна 
Корея 69,6 - 30,4 

Росія 67,7 2,4 25,5 
Україна 71,8 22,6 5,6 

Таблиця 6. Виробництво сталі за способом виробництва,
2020 р.

Джерело: [2].

У тому числі з них 

 
 
 

Усього 

впроваджували 
нові 

технологічні 
процеси 

нові або суттєво 
поліпшені 

маловідходні, 
ресурсозберігаючі 

впроваджували 
види інноваційної 

продукції  
(товарів, послуг) 

з них 
нові для 
ринку 

2016 54 36 17 36 7 
2017 60 44 27 32 7 
2018 65 48 30 54 12 
2019 67 50 16 10 1 

Таблиця 7. Кількість підприємств (металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів,

крім виробництва машин і устаткування), що впроваджували
інновації (продукцію та/або технологічні процеси),
за видами економічної діяльності у 2016—2019 рр.
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Азії, на 72% використовує киснево$конверторне вироб$
ництво та має найменший відсоток електричного вироб$
ництва сталі у світі. Причиною відсталості металургій$
ного комплексу є повільне зменшення темпів інновац$
ійного розвитку [2].

Останнім аналіз проблематики в конкурентоспро$
можності підприємств металургії завершує інновацій$
ний фактор. Згідно з офіційною статистикою, іннова$
ційна активність металургійних підприємств України має
тенденції до зниження (табл. 7).

У сучасній науці дедалі більше вчених звертають увагу
на інноваційний фактор конкурентоспроможності, адже
він найбільше впливає на конкурентні переваги. До ос$
танніх можна віднести більш досконалу технологію вироб$
ництва, систему менеджменту (персоналу, систему менед$
жменту якості, систему взаємодії із контрагентами та сус$
пільством), наявність впровадження наукових розробок,
патентування технічних рішень, у тому числі і з енергое$
фективності, ресурсозбереження, екологічності, страте$
гію корпоративної соціальної відповідальності.

Дослідивши тенденції, що чинять вплив на конкурен$
тоспроможність підприємств гірничо$металургійного ком$
плексу України, перейдемо до безпосередньої діагности$
ки стану конкурентоспроможності як галузі в цілому, так
і базового підприємства, з метою виявлення вузьких місць,
які впливають на рівень конкурентоспроможності з метою
подальшої розробки попереджувальних заходів із забез$
печення стратегічної стійкості, а також заходів із забез$
печення гідного рівня конкурентоспроможності.

З урахуванням вищенаведеного, можна запропону$
вати організаційно$економічний механізм підтримання
конкурентоспроможності на сучасному металургійно$
му підприємстві, який включає 12 ключових складових
(рис. 2).

Аналіз існуючих систем детермінантів КП показав,
що, по$перше, провідними факторами є інформація, інте$
лектуальний потенціал, капітал, інновації, технології; по$
друге, ключовою відмінністю у класифікаціях є спосіб по$
дання: схематично або як функціональна залежність.

ВИСНОВКИ
Металургія виступає однією з основних бюджето$

утворюючих галузей української економіки, формує
суттєву частину ВВП, забезпечує високу долю валют$
них надходжень в державу. Особливість металургійної
промисловості України пов'язана з тим, що саме ця га$
лузь виготовляє сировину для машинобудування, транс$
портної та будівельної промисловості. Потенціал гірни$
чо$металургійного комплексу базується на наявності в
Україні достатньої власної сировинної бази, наявності
великої кількості виробничих потужностей, а також
високим рівнем науково$технічного потенціалу.

До шляхів підвищення конкурентоспроможності
металургії віднесено: акумуляція та впровадження
інноваційних ресурсів, формування нових та збережен$
ня утворених національних вертикально$інтегрованих
корпоративних систем і утворень, відповідність вітчиз$
няної продукції міжнародним стандартам якості тощо.

Основними управлінськими рекомендаціями щодо
покращення рівня конкурентоспроможності металур$
гійних підприємств в умовах економічної нестабільності
та невизначеності є запровадження ресурсозаощадли$
вих та екологічних технологій, а також збільшення ви$
робництва частки технологічно закінченої продукції та
продукції із високою доданою вартістю.
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EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MANAGERIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Стаття містить результати досліджень еволюційного розвитку управлінського потенціалу підприємX

ства відповідно до його життєвого циклу. Реальність господарської діяльності підприємств, різноманітні

зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі свідчать про те, що кожне підприємство проходить

свій життєвий цикл. Хвилі кризових етапів розвитку підприємства потребують спеціальних процедур

оновлення стабільного періоду функціонування підприємства залежать від рівня його управлінського

потенціалу. Активний розвиток віртуальних та проєктних організацій свідчить про необхідність запроX

вадження динамічних змін, диверсифікації напряміві розвитку підприємств. Це здійснюється шляхом

запровадження різноманітних проєктів. Для таких підприємств управлінський потенціал є основою для

їх діяльності.

Еволюційний розвиток управлінського потенціалу полягає в процесах його розвитку разом з розвитX

ком підприємства, процесах адаптації підприємства та його менеджменту на всіх рівнях до ринкових

ситуацій, особливостей життєвого циклу підприємства тощо.

Відомий життєвий цикл розвитку підприємства відносно управлінського потенціалу може бути предX

ставлений за такими етапами: зародження, створення, зростання,

На етапі зародження виявляються можливості управлінського потенціалу персоналу підприємства

та необхідні ресурсні та підтримуючі складові для розвитку управлінського потенціалу. Серед них інноX

ваційна та інформаційна складові, корпоративна культура, наявність ресурсів для виробництва товарів

та послуг.

Крім бюрократичних процедур реєстрації підприємства на етапі створення, необхідно сформувати

місію організації, систему комунікацій, структури організації, систему цінностей та мотивації управлінX

ня.

Етап зростання передбачає формування сучасної організаційної структури управління, активного

розвитку рівня управлінських навичок у кожного з фахівців, ефективне делегування повноважень, заX
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провадження інновацій, активний розвиток корпоративної культури та запровадження сучасного інструX

ментарію для цифрових комунікацій, роботи в онлайновому середовищі, підтримки процесів прийняття

управлінських рішень.

Стабільний етап розвитку підприємства на етапі зрілості передбачає стабільний прибуток, працюX

ють системи планування, контролю, мотивації, здійснюється диверсифікація діяльності, постійний монX

іторинг конкурентної позиції на ринку тощо.

Етап спаду передбачає зменшення прибутку (або наявність збитків), наявність кризових ситуацій,

невідповідність місії, цінностей потребам споживачів та цінностям управлінської команди, застаріле

обладнання та інформаційна підтримка тощо.

Різноманітні підходи до трактування життєвого циклу передбачають використання різноманітного

інструментарію для зменшення ризиків кризових ситуацій. Розвиток управлінського потенціалу може

бути розглянутий як розвиток внутрішнього підприємництва для підвищення ефективності діяльності.

Етап управління якістю передбачає запровадження системи управління якістю відповідно до всіх бізнесX

процесів. Розвиток управлінського потенціалу підприємства передбачає активний розвиток потенціалу

персоналу (професійне та особисте навчання, ініціативи, активні комунікації, інноваційні методи управX

ління); запровадження інновацій; автоматизація бізнесXпроцесів з моніторингом та контролем шляхом

інтеграції інформаційної екосистеми та системи управління якістю. Вихід із кризових ситуацій для

підприємства може бути у вигляді оновлення напрямів діяльності або банкрутства та ліквідації підприєX

мства. Управлінський потенціал підприємства на кожному етапі життєвого циклу підприємства має свій

рівень розвитку і повинен відповідати особливостям розвитку підприємства, його зовнішньому та внутX

рішньому середовищу. Сучасними формами підприємств з високим рівнем управлінського потенціалу є

віртуальні підприємствата проєктні організації.

The article contains the results of research on the evolutionary development of the managerial potential of

the enterprise in accordance with its life cycle. The reality of economic activity of enterprises, various changes in

the external and internal environment indicate that each enterprise goes through its life cycle. Waves of crisis

stages of enterprise development require special procedures to update the stable period of operation of the

enterprise depend on the level of its management potential. The active development of virtual and design

organizations indicates the need for dynamic change, diversification in the direction of enterprise development.

This is done through the implementation of various projects. For such enterprises, management capacity is the

basis for their activities.

The evolutionary development of managerial potential consists in the processes of its development together

with the development of the enterprise, the processes of adaptation of the enterprise and its management at all

levels to market situations, the peculiarities of the life cycle of the enterprise and so on.

The known life cycle of the enterprise in relation to management potential can be represented at the following

stages: origin, creation, growth,

At the stage of origin, the possibilities of managerial potential of the enterprise staff and the necessary resource

and support components for the development of managerial potential are revealed. Among them are innovation

and information components, corporate culture, availability of resources for the production of goods and services.

In addition to the bureaucratic procedures of enterprise registration at the stage of creation, it is necessary to

form the mission of the organization, the system of communications, the structure of the organization, the system

of values and motivation of management.

The growth stage involves the formation of a modern organizational structure of management, active

development of management skills of each specialist, effective delegation of powers, innovation, active

development of corporate culture and introduction of modern tools for digital communications, online work,

support for management decisionXmaking processes.

The stable stage of enterprise development at the stage of maturity provides a stable profit, operating systems

of planning, control, motivation, diversification of activities, constant monitoring of the competitive position in

the market and more.

The recession phase involves a decrease in profits (or losses), the presence of crisis situations, the mismatch

of mission, values to the needs of consumers and the values of the management team, outdated equipment and

information support, and so on.

Different approaches to the interpretation of the life cycle involve the use of various tools to reduce the risk

of crisis situations. The development of managerial capacity can be seen as the development of internal

entrepreneurship to improve efficiency. The quality management stage involves the introduction of a quality

management system in accordance with all business processes. The development of managerial potential of the

enterprise involves the active development of staff potential (professional and personal training, initiatives, active

communication, innovative management methods); introduction of innovations; automation of business processes

with monitoring and control through the integration of information ecosystem and quality management system.

The way out of crisis situations for the company can be in the form of renewal of activities or bankruptcy and
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liquidation of the company. The managerial potential of the enterprise at each stage of the life cycle of the

enterprise has its own level of development and must correspond to the peculiarities of the development of the

enterprise, its external and internal environment. Modern forms of enterprises with a high level of management

potential are virtual enterprises and design organizations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність питання досліджень розвитку управ$

лінського потенціалу підприємства полягає в гіпотезі
кожного власника та топменеджера підприємства, що
напрями його діяльності повинні привести до успіху.
Але реальність господарської діяльності підприємств,
різноманітні зміни у зовнішньому та внутрішньому се$
редовищі свідчать про те, що кожне підприємство
проходить свій життєвий цикл з хвилями кризових си$
туацій та періодів і процеси відтворення стабільного
періоду функціонування підприємства залежать від
рівня його управлінського потенціалу. Сьогодні ак$
тивно розвиваються проєктні організації, які працю$
ють як підприємства різних напрямів діяльності, зап$
роваджуючи різноманітні проєкти шляхом знаход$
ження та інтеграції інших підприємств, проєктних
команд, окремих фахівців. Для таких підприємств уп$
равлінський потенціал є основою для їх діяльності і
він має особливості щодо розвитку проєктних команд,
сучасних методологій управління, інформаційна
підтримка тощо.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз результатів досліджень розвитку управлінсь$
кого потенціалу представлені в низці наукових праць та$
ких авторів: І.Ансофф [1], П. Друкер [2], М. Мелоун,
К. Нордстрем, М. Портер [3], О. Тайіті [4] та інші.

Серед українських науковців можна виділити робо$
ти таких авторів: В.Я. Маречик [5], Н.Г. Калюжна [6],
Сіменко [7] та інші. Частіше всього автори розглядають
управлінський потенціал як потенціал управлінського
персоналу та наявність необхідних ресурсів. Але випад$
ки банкрутства підприємств, що були створені успіш$
ною командою менеджерів за умови наявності потуж$
ної ресурсної бази свідчать про те, що на різних етапах
розвитку підприємства управлінський потенціал може
бути оцінений за різними рівнями і повинен відповідати
різним умовам та потребам розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета досліджень — виявити особливості еволю$

ційного розвитку управлінського потенціалу підприє$
мства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Еволюційний розвиток управлінського потенціалу
полягає в процесах його розвитку разом з розвитком
підприємства. Навіть коли підприємство створено ко$
мандою, яка має високий рівень потенціалу управлінсь$

Ключові слова: управлінський потенціал підприємства; потенціал управлінського персоналу; потенціал
системи управління; потенціал інфраструктури управління; цифровий потенціал управління, еволюційний
розвиток управління.
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potential of management infrastructure; digital potential of management, evolutionary development of management.

кого персоналу як на рівні окремих менеджерів, так і на
рівні команди, розвиток управлінського потенціалу по$
лягає у процесах адаптації підприємства та його менед$
жменту на всіх рівнях до ринкових ситуацій, особливо$
стей життєвого циклу підприємства тощо.

Відомий життєвий цикл розвитку підприємства
відносно управлінського потенціалу може бути пред$
ставлений за такими етапами:

1. Етап зародження може бути реалізований од$
ним або командою власників, які мають або шукають
інвестиції під власну ідею виробництва або/і послуг,
визначають цілі, продукти та послуги, необхідні ре$
сурси. На цьому етапі виявляються можливості уп$
равлінського потенціалу персоналу підприємства та
необхідні ресурсні та підтримуючі складові для роз$
витку управлінського потенціалу. Серед них іннова$
ційна та інформаційна складові, корпоративна куль$
тура, наявність ресурсів для виробництва товарів та
послуг.

2. Етап створення. Крім бюрократичних процедур
реєстрації підприємства, необхідно сформувати місію
організації, систему комунікацій, структури організації,
систему цінностей та мотивації управління. Цей період,
як правило передбачає директивний стиль управління.
При створенні місії та цінностей підприємство ідеаль$
ною ситуацією є аналіз цінностей управлінського пер$
соналу для максимально можливої відповідності цінно$
стей управлінської команди та підприємства. Якщо на
цьому етапі працює лідерська управлінська команда, яка
є автором створення підприємства, головної ідеї його
функціонування, то це, як правило свідчить про зістав$
лення цінностей.

3. Етап зростання передбачає формування сучасної
організаційної структури управління, активного розвит$
ку рівня управлінських навичок у кожного з фахівців,
ефективне делегування повноважень, запровадження
інновацій, активний розвиток корпоративної культури
та запровадження сучасного інструментарію для циф$
рових комунікацій, роботи в онлайновому середовищі,
підтримки процесів прийняття управлінських рішень. На
цьому етапі управлінський персонал повинен мати ви$
сокий рівень навичок делегування та комунікацій, зап$
ровадження змін на основі глибокого аналізу ринкових
та виробничих ситуацій, звітності, прогнозування роз$
витку тощо.

4. Етап зрілості. Стабільний етап розвитку підприє$
мства, на якому є стабільний прибуток, працюють сис$
теми планування, контролю, мотивації, здійснюється
диверсифікація діяльності, постійний моніторинг кон$
курентної позиції на ринку тощо. Такий етап передба$
чає активну аналітичну інформаційну підтримку для
прийняття управлінських рішень.
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5. Етап спаду передбачає зменшення прибутку (або
наявність збитків), наявність кризових ситуацій, не$
відповідність місії, цінностей потребам споживачів та
цінностям управлінської команди, застаріле обладнан$
ня та інформаційна підтримка тощо. Такий етап потре$
бує оновлення місії, розробки нової стратегії для
відродження. Управлінський потенціал персоналу ба$
зується на антикризових навичках та можливостей ви$
ходу з кризових ситуацій.

У таблиці 1 представлено особливості розвитку уп$
равлінського потенціалу підприємства за такими стаді$
ями, як народження, дитинство, отроцтво, рання
зрілість, розквіт. Розвиток управлінського потенціалу
відповідно до цих стадій може здійснюватись за двома
напрямами:

1. Управлінська команда має високий рівень знань
та практичного досвіду; може мати власні ресурсні мож$
ливості для розвитку або шукати інвестора. Успіх залу$
чення інвестора полягає у інформованості суспільства
щодо попердніх проєктів команди, її успіху в роботі з
іншими підприємствами тощо. У випадку створення
підприємства на основі інших успішних підприємств,
інвестування здійснюється за рахунок підприємства$
засновника.

2. Управлінська команда не має досвіду та ресурсів
для розвитку і розвивається разом із підприємством.
Позитивні моменти такого розвитку, як правило, поля$
гають у ентузіазмі молодої команди, наявності велико$
го обсягу ідей, зіставлення цінностей в команді та відпо$
відно у новоствореного підприємства. Негативні момен$
ти щодо відсутності досвіду можуть привести до небез$
печних кризових ситуацій в періоди народження, дитин$

ства та отроцтво. Саме тому доцільно сформувати ко$
манду досвідчених консультантів, що стануть гарантом
за умови пошуку інвестицій та поєднувати власний енту$
зіазм з досвідом управлінської консультативної команди.

Таке балансування сприяє також розвитку управ$
лінського потенціалу за умови запровадження коучін$
гу, навчання персоналу консультантами, активного роз$
витку новоствореного підприємства, запровадження
інновацій, розвитку корпоративної культури та соціаль$
ної відповідальності. На етапах від розквіту сил до онов$
лення підприємство, як правило, працює приблизно од$
наково як для досвідченої команди, так і у випадку, коли
управління здійснюють початківці, і має власні внутрішні
інвестиції для розвитку.

Різноманітні підходи до трактування життєвого цик$
лу передбачають використання різноманітного інстру$
ментарію для зменшення ризиків кризових ситуацій.
Так, розвиток управлінського потенціалу може бути
розглянутий як розвиток внутрішнього підприємницт$
ва для підвищення ефективності діяльності. Такий підхід
передбачає активне запровадження ініціативи управлі$
нського потенціалу, оновлення стратегії розвитку
підприємства і продовжується етапом управління які$
стю, на якому підприємство запроваджує систему уп$
равління якістю відповідно до всіх бізнес$процесів,
охоплює всіх учасників управління та акцентує увагу на
можливих кризових ситуаціях. Розвиток управлінсько$
го потенціалу підприємства передбачає активний роз$
виток потенціалу персоналу (професійне та особисте на$
вчання, ініціативи, активні комунікації, інноваційні ме$
тоди управління; запровадження інновацій; автомати$
зація бізнес$процесів з моніторингом та контролем шля$

Таблиця 1. Стадії розвитку управлінського потенціалу підприємства за етапами життєвого циклу
від дитинства до ранньої зрілості

Управлінські 
команди 
створення 

підприємства 

Народження Дитинство Отроцтво Рання зрілість 

Досвідчена 
команда 
управлінців з 
наявними 
ресурсами /без 
наявних 
ресурсів 

Створює 
підприємство 
відповідно до 
ринкової ситуації, 
вкладаючи грошові 
та інші ресурси для 
позиціонування на 
ринку. / Пошук 
інвестора з 
використанням 
власного досвіду 
попередніх 
успішних проектів 

Отримує 
короткостроковий 
прибуток, який 
вкладає для адаптації 
та подальшого 
зростання, 
концентруючи увагу 
на конкурентних 
позиціях / Інвестиції 
для розвитку  

Прискорене 
зростання 
прибутку,  
розвиток 
додаткових 
ринкових ніш, 
оновлення місії та 
цінностей 
/Часткова 
окупність 
інвестицій 

Систематичне зростання 
прибутку, свідоме 
розуміння місії, цілей та 
цінностей, диверсифікація 
діяльності, регулярне 
навчання персоналу, 
активне використання 
інструментарію 
інформаційної, 
інноваційної та 
корпоративної складових / 
Окупність інвестицій, 
можливості використання 
внутрішніх інвестицій для 
розвитку управлінського  
потенціалу  

Команда 
початківців з 
наявними 
ресурсами /без 
наявних 
ресурсів 

Створює 
підприємство 
відповідно до ідеї 
підключаючи 
консультантів для 
аналізу ринкової 
ситуації, 
вкладаючи грошові 
та інші ресурси для 
позиціонування на 
ринку. / Пошук 
інвестора  

Отримує 
короткостроковий 
прибуток, який 
використовується 
для забезпечення 
команди 
консультантів та 
підтримки 
виробництва товарів 
та послуг для 
подальшого 
зростання, 
концентруючи увагу 
на конкурентних 
позиціях / Інвестиції 
для розвитку  

Прискорене 
зростання 
прибутку,  
розвиток 
додаткових 
ринкових ніш, 
оновлення місії та 
цінностей за 
допомогою 
команди 
консультантів та 
активне навчання 
персоналу 
управління 
/Часткова 
окупність 
інвестицій 

Систематичне зростання 
прибутку, свідоме 
розуміння місії, цілей та 
цінностей, 
диверсифікація 
діяльності за допомогою 
команди консультантів, 
регулярне навчання 
персоналу, активне 
використання 
інструментарію 
інформаційної, 
інноваційної та 
корпоративної складових 
/ Окупність інвестицій, 
можливості використання 
внутрішніх інвестицій 
для розвитку 
управлінського  
потенціалу  
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хом інтеграції інформаційної екосистеми та системи
управління якістю.

ВИСНОВКИ
Кожне підприємство має традиційні етапи життєво$

го циклу та особливості реалізації процесів відтворен$
ня. Вихід із кризових ситуацій для підприємства може
бути у вигляді оновлення напрямів діяльності або банк$
рутства та ліквідації підприємства. Управлінський по$
тенціал підприємства на кожному етапі життєвого цик$
лу підприємства має свій рівень розвитку і повинен
відповідати особливостям розвитку підприємства, його
зовнішньому та внутрішньому середовищу. Одною із
складових управлінського потенціалу є його інновацій$
на складова, яка повинна бути активною на етапі вияв$
лення перших ознак спаду життєвого циклу розвитку
підприємства. Її активізація дозволяє запровадити інно$
ваційні продукти для виробництва та продажу, внести
зміни в структурну організацію підприємства та його си$
стему управління. Підтримкою розвитку управлінсько$
го потенціалу в цифровій економіці є сучасні інфор$
маційні екосистеми та корпоративна культура підприє$
мства. Сучасними формами підприємств з високим
рівнем управлінського потенціалу є віртуальні підприє$
мства, проєктні організації.
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Таблиця 2. Стадії розвитку управлінського потенціалу підприємства за етапами життєвого циклу
від дитинства до ранньої зрілості

Рівень 
кризових 
ситуацій 

Розквіт сил Повна 
зрілість Старіння Оновлення 

Кризові 
ситуації, що 
можуть бути 
вирішені 
управлінською 
командою 

Збалансоване 
функціонування 
підприємства, 
корпоративне управління 
відповідно до цінностей, 
регулярне оновлення 
знань та навичок 
управлінського 
персоналу, постійна 
інформаційна підтримка 
для прийняття 
управлінських рішень, 
запровадження сучасних 
методів управління / 
використання внутрішніх 
інвестицій для розвитку 
управлінського  
потенціалу, розвиток 
соціальної 
відповідальності 

Збалансований 
розвиток 
підприємства з 
високим 
рівнем 
корпоративної 
культури та 
соціальної 
відповідальніс
тю, активні 
інвестиції в 
розвиток 
управлінського 
потенціалу та 
інструментарі
ю підтримки 
управлінських 
рішень  

Зменшення 
прибутку,  
недостатність 
диверсифікація 
напрямів, рівня 
позиціонування 
на ринку, 
потреба у 
запровадженні 
змін для 
оновлення за 
рахунок 
внутрішніх 
інвестицій 

Систематичне 
зростання прибутку, 
свідоме розуміння 
місії, цілей та 
цінностей, 
диверсифікація 
діяльності, регулярне 
навчання персоналу, 
активне 
використання 
інструментарію 
інформаційної, 
інноваційної та 
корпоративної 
складових / 
Окупність 
інвестицій, 
можливості 
використання 
внутрішніх 
інвестицій для 
розвитку 
управлінського  
потенціалу  

Кризові форс-
мажорні 
ситуації  

Зменшення прибутку та недостатня 
рівновага у збалансованому розвитку 
підприємства, потреба у кризовому 
менеджменті для підтримки 
збалансованого зростання  

Банкрутство 
підприємства та 
його ліквідація 
або перехід до 
оновлення 

Відродження 
підприємства за 
допомогою 
кризового 
менеджменту 
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У статті аргументовано роль розвитку інноваційної діяльності як фундаменту, що визначає економічX

ну потужність країни та її перспективи на світовому ринку. Метою проведеного дослідження є статисX

тичний аналіз динаміки і структури інноваційних процесів в економіці України, виявлення особливосX

тей, тенденцій і шляхів активізації інноваційної діяльності підприємств. Вивчення літературних джерел

і підходів до вирішення проблеми інноваційного розвитку показали, що багато її аспекти вимагають поX

стійного моніторингу та аналізу. Необхідним та актуальним є подальше дослідження стану, тенденцій,

структурних змін, результативності інноваційної діяльності в усіх сферах економіки. Дослідження проX

цесів інноваційної діяльності у статті проведено у наступній логічній послідовності: розглянуто міжнаX

родний досвід визначення рейтингу інноваційних країн світу; проведено аналіз динаміки та структури

показників інноваційного розвитку в усіх сферах економіки, у тому числі в промисловості. МетодологічX

ним інструментарієм проведеного дослідження стали методи статистичного аналізу, періодом дослідX

ження обрані роки з 2010 по 2019. Об'єктом дослідження обрано інноваційну діяльність в Україні, оскільX

ки ефективність інноваційної сфери є вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності

економіки. У статті представлені результати статистичного дослідження, які свідчать про те, що в УкX

раїні не спостерігається чітка тенденція розвитку інноваційної діяльності, позитивні зміни в динаміці

змінюються різким падінням інноваційної активності. Такі коливання інноваційних процесів пояснюX

ються багатьма причинами: скороченням фінансування у відсотках до ВВП, зменшенням інвестицій, скоX

роченням кількості промислових підприємств та іншими. Результати проведеного дослідження можуть

бути корисними для управлінських структур, що займаються питаннями відновлення та розвитку націоX

нальної економії, для підприємців та бізнесменів, які вирішують питання залучення інвестицій й розшиX

рення виробництва, для економістів, що займаються проблемами інноваційного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічне зростання держав забезпечується про$

відною роллю науково$технічного прогресу та інтелек$
туалізацією основних складових виробництва в усіх
сферах економіки. Частка нових або вдосконалених тех$
нологій, продукції, обладнання, в які вкладені нові знан$
ня, в розвинених країнах становлять від 70 до 85% при$
росту ВВП.

Зараз для України особливо актуальним є розвиток
інноваційної діяльності підприємств, підвищення ефек$
тивності інноваційних витрат на впровадження новітніх
технологій, розробку і виробництво нових, конкурен$
тоспроможних видів продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічні процеси в галузі інноваційного розвит$

ку привертають увагу багатьох зарубіжних та вітчизня$
них вчених та економістів. Багато праць присвячено пи$
танням інноваційного розвитку, значенню інноваційної
діяльності. Серед вчених, що займаються дослідженням
питань інноваційної діяльності, слід відмітити таких
науковців: В.М. Геєць, Є. Лібанова, А.М. Єріна, Н.В. Бон$
дарчук, А.О. Князевич, О.В. Крайчук, С.М. Ілляшенко
та ін.

Виділення невирішених раніше питань, які є части$
ною загальної проблеми. Попри численні дослідження
цієї проблеми, багато її аспекти вимагає постійного мо$
ніторингу та аналізу. Необхідними та актуальними є по$
дальші дослідження стану, тенденцій, структурних змін,
оцінки результативності інноваційної діяльності в усіх
сферах національної економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження інноваційних процесів

в економіці України, міжнародні зіставлення розвитку
науково$дослідної та інноваційної діяльності, статис$
тичний аналіз динаміки та структури інноваційних ви$
трат, розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах

The article argues the role of the development of innovation as a foundation that determines the economic

power of the country and its prospects in the world market. The purpose of the study is a statistical analysis of

the dynamics and structure of innovation processes in the economy of Ukraine, identifying features, trends and

ways to intensify the innovative activities of enterprises. The study of literature sources and approaches to solving

the problem of innovative development has shown that many aspects of it require constant monitoring and

analysis. It is necessary and relevant to further study the state, trends, structural changes, the effectiveness of

innovation in all sectors of the economy. Research of processes of innovative activity in article is carried out in

the following logical sequence: the international experience of definition of a rating of the innovative countries

of the world is considered; the analysis of dynamics and structure of indicators of innovative development in all

spheres of economy, including in the industry is carried out. The methodological tools of the study were the

methods of statistical analysis, the study period selected years from 2010 to 2019. The object of study is selected

innovation in Ukraine, as the efficiency of the innovation sphere is a decisive factor in ensuring the competitiveness

of the economy. The article presents the results of a statistical study, which show that in Ukraine there is no clear

trend in the development of innovation, positive changes in the dynamics are replaced by a sharp decline in

innovation activity. Such fluctuations in innovation processes are explained by many reasons: reduced funding

as a percentage of GDP, reduced investment, reduced number of industrial enterprises and others. The results of

the study can be useful for management structures dealing with the recovery and development of the national

economy, for entrepreneurs and businessmen who deal with attracting investment and expanding production,

for economists dealing with innovation development.

Ключові слова: глобальний індекс інновацій, динаміка, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток,
інноваційні підприємства, результативність інновацій, тенденції.

Key words: global Innovation Index, dynamics, innovation activity, innovation development, innovative
enterprises, innovation performance, trends.

економіки, в тому числі в промисловості, виявлення
особливостей, тенденцій та шляхів активізації іннова$
ційної діяльності підприємств.

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час проведення дослідження індикаторів інно$

ваційного розвитку та інноваційних процесів в економіці
України використовувалися методи системного аналі$
зу, який дозволяє розглядати інноваційну діяльність як
об'єкт для дослідження з великим діапазоном причин$
но$наслідкових зв'язків; методи статистичного аналізу,
що дозволяють оцінити стан, виявити тенденції та за$
кономірності інноваційного розвитку; порівняльний та
графічний методи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі інноваційний тип економічного
розвитку стає фундаментом, який визначає економічну
потужність країни і її перспективи на світовому ринку.
Ефективність та динамізм інноваційної сфери перетво$
рилися на вирішальний чинник забезпечення конкурен$
тоспроможності економіки та значною мірою визнача$
ють місце кожної країни в світі.

У міжнародній практиці накопичений певний досвід
визначення рівня розвитку інноваційної діяльності країн
світу, окремих регіонів або компаній.

Одним з найважливіших показників, що характери$
зують розвиток наукової та інноваційної діяльності в
державі, є питома вага витрат на науково$дослідні ро$
боти у відсотках до валового внутрішнього продукту.
Цей показник також називають інтенсивністю "R&D",
він відображає ступінь розвитку досліджень і інновацій,
які здійснюються в країні, з точки зору ресурсів.

 З метою поліпшення конкурентоспроможності та
продуктивності європейської економіки країнами ЄС
була прийнята стратегія "Європа 2020", одним із завдань
якої є збільшення до 2020 року державних і приватних
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інвестицій в науково$дослідні роботи до рівня 3% об$
сягу ВВП [1].

У таблиці 1 наведено питома вага витрат на науко$
во$дослідні роботи у відсотках до ВВП по окремих краї$
нах Європейського Союзу та в Україні за період 2010—
2017 роки.

Дані таблиці 1 свідчать, що в цілому по країнах ЄС
питома вага витрат на науково$дослідні роботи за пе$
ріод з 2010 року до 2017 року постійно зростала. Якщо
у 2010 році питома вага становила 1,92% до ВВП, то за
7 років вона зросла до 2,06%. За окремим країнам, на$
веденими в таблиці 1, спостерігаються різні тенденції.
У більшості країн інтенсивність витрат на науково$
дослідні роботи у 2017 році в порівнянні з 2010 роком
збільшилася. До цієї групи належать: Болгарія, Данія,
Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Фран$
ція, Швеція та Чехія. Причому у трьох країнах таких,
як Данія, Німеччина та Швеція, спостерігається найви$
щий рівень інтенсивності витрат на науку та інновації,
який становить більше 3% від обсягу валового внутрі$
шнього продукту, що вже перевищує рівень, закладе$
ний в стратегії "Європа 2020". Також інноваційними
лідерами є Франція та Фінляндія.

Водночас в групі країн, в яку входять Словенія, Ес$
тонія, Іспанія, Латвія витрати на науково$дослідні ро$
боти у відсотках до ВВП скоротилися. До цієї ж групи
належить й Україна, де, починаючи з 2010 року, спосте$
рігається тенденція до зниження інтенсивності витрат
на наукові дослідження й розробки від обсягу ВВП. Слід
зазначити, що у 2010 році в Україні сума витрат на нау$
ково$дослідні роботи становила 0,75% від обсягів ВВП
та перевершувала за цим показником такі країни, як
Болгарія, Латвія, Польща, Румунія та Словаччина. За
7 років рівень питомої ваги витрат на науково$дослідні
роботи в Україні істотно скоротився й склав у 2017 році
лише 0,45% від ВВП. Це найнижчий показник інтенсив$
ності витрат на науку та інновації в порівнянні з країна$
ми Європейського Союзу, що, безумовно, впливає на
можливості розвитку інноваційної діяльності в країні.
У 2018 році питома вага витрат на науково$дослідні ро$
боти в Україні дещо збільшилась, але лише на 0,02% $х
пунктів та склав 0,47% від обсягів ВВП, що загалом не
змінило загальну ситуацію [3, с. 62].

Графічно динаміка питомої ваги витрат на науково$
дослідні роботи у відсотках до обсягу ВВП України на$
ведена на рисунку 1.

Сума загальних витрат на наукові дослідження й
розробки в Україні за останні роки збільшувалася. У
2017 році в порівнянні з 2016 роком вона зросла на
16,0% й склала 13379,3 млн грн, А у 2018 році зросла
ще на 25,4% та склала 16773,7 млн грн. Попри таке знач$

не зростання, питома вага витрат на наукові досліджен$
ня й розробки, як зазначалося вище, склала у 2018 році
лише 0,47% до обсягів валового внутрішнього продук$
ту.

Обсяги та структура витрат на науково$дослідні
роботи в Україні за джерелами фінансування у 2016—
2018 роках наведені у таблиці 2.

Роки Країни 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ЄС 28 1,92 1,97 2,01 2,02 2,03 2,04 2,04 2,06 
Болгарія 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 0,78 0,75 
Угорщина 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,20 1,35 
Німеччина 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,91 2,92 3,02 
Данія 2,92 2,94 2,98 2,97 2,91 3,06 3,09 3,05 
Іспанія 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,20 
Латвія 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 0,51 
Литва 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,84 0,89 
Польща 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,96 1,03 
Румунія 0,46 0,50 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 0,50 
Словаччина 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,17 0,79 0,88 
Словенія 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,01 1,86 
Фінляндія 3,71 3,62 3,4 3,27 3,15 2,87 2,72 2,73 
Франція 2,18 2,19 2,23 2,24 2,23 2,27 2,22 2,21 
Чехія 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 1,79 
Швеція 3,17 3,19 3,24 3,27 3,11 3,23 3,25 3,37 
Естонія 1,58 2,31 2,12 1,72 1,43 1,47 1,25 1,29 
Україна 0,75 0,65 0,67 0,70 0,60 0,55 0,48 0,45 

Таблиця 1. Питома вага витрат на науковоMдослідні роботи
у ВВП по окремим країнам ЄС та в Україні, %

Джерело інформації [2; 3, с. 62].
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Рис. 1. Питома вага витрат на науковоMдослідні роботи в
Україні, % до ВВП

Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 62].

Витрати на виконання 
науково-дослідних робіт, 

млн грн 

Структура витрат 
за джерелами 

фінансування, % Джерела фінансування 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Всього 11530,7 13379,3 16773,7 100,00 100,00 100,00 
Кошти бюджету 3910,8 4896,4 6222,7 33,92 36,60 37,10 
з них державного бюджету 3700,9 4740,1 6020,9 32,10 35,43 35,90 
Власні кошти 1146,0 1340,8 1610,0 9,94 10,02 9,60 
Кошти організацій 
державного сектора 

361,6 718,7 1141,5 3.14 5,37 6,80 

Кошти організацій 
підприємницького сектору 

3369,5 3007,8 3947,4 29,22 22,48 23,52 

Кошти організацій сектору 
вищої освіти 

7,4 8,9 6,8 0,06 0,07 0,04 

Кошти приватних 
некомерційних організацій 

2,8 2,8 21,3 0,02 0,02 0,13 

Кошти іноземних джерел 2550,3 3262,8 3642,6 22,12 24,39 21,72 
Кошти інших джерел 182,3 141,1 181,4 1,58 1,05 1,08 

Таблиця 2. Обсяг та структура витрат на виконання наукових досліджень
й розробок за джерелами фінансування

Джерело: розраховано авторами за даними [3, с. 49].
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Аналіз даних таблиці 2 свідчить про те, що в
структурі джерел фінансування витрат на науково$
дослідні роботи переважають кошти бюджету, пито$
ма вага яких збільшився з 33,9% у 2016 році до 37,1%
у 2018 році. При цьому основну частину складають
кошти державного бюджету: у 2018 році — 35,9%.
Друге місце серед джерел фінансування науково$
дослідних робіт в Україні займають кошти органі$
зацій підприємницького сектора. Але треба зазначи$
ти, що питома вага витрат за рахунок цього сектора
знизилася з 29,2% у 2016 році до 23,5% у 2018 році.
Також значну частину складають витрати за раху$
нок коштів іноземних джерел — у 2018 році 21,7%.
Але у порівнянні з двома попередніми роками част$
ка витрат за рахунок цих коштів зменшилася.

Серед позитивних змін у структурі джерел фінан$
сування витрат на науково$дослідні роботи слід зазна$
чити збільшення питомої ваги коштів організацій дер$
жавного сектора з 3,1% у 2016 році до 6,8% у 2018 році.
Питома вага фінансування витрат на наукові досліджен$
ня й розробки за рахунок власних коштів підприємств

та організацій за період 2016—2018 роки змінювалася
незначно та знаходиться на рівні близько 10%.

Необхідно відзначити вкрай низьку частку витрат
на науково$дослідні роботи за рахунок коштів закладів
вищої освіти, у 2018 році вона становила лише 0,04%
загальної суми фінансування. А також низька питома
вага витрат за рахунок коштів приватних некомерцій$
них організацій, яка хоч і збільшилася в порівнянні з
попередніми роками, але склала у 2018 році всього
0,13%.

Графічно структура витрат на наукові дослідження
й розробки в Україні у 2018 році представлена на ри$
сунку 2.

Результативність інноваційної діяльності в країні
визначається обсягом виробленої та реалізованої інно$
ваційної продукції. Відносним показником результатив$
ності інноваційної діяльності є питома вага нової кон$
курентоспроможної продукції в загальному обсязі ре$
алізованої продукції. У 2018 році у 15 країнах Євро$
пейського Союзу питома вага інноваційної продукції у
загальному обсязі реалізованої продукції перевищува$
ла 10%. Лідерами за цим показником є Словаччина
(20,3%), Іспанія (19,3%), Ірландія (17,0%), Греція
(16,8%), Великобританія (15,5%), Литва (14,7%), Німеч$
чина (14,0%), Бельгія (13,6%). Найнижчий рівень пито$
мої ваги інноваційної продукції у загальному обсязі ре$
алізованої продукції серед країн Європейського Союзу
спостерігався в Румунії — 4,7%.

Зараз в Україні рівень результативності інновацій$
ної діяльності порівняно з країнами ЄС є дуже низьким.
Аналізуючи динаміку цього показника, можна відзна$
чити, що у 2000 році питома вага інноваційної продукції
в загальному обсязі реалізованої промислової продукції
була досить високою і становила 9,4%. У наступні роки
відбувалося її постійне зниження та у 2010 році вона вже
становила 3,8%, а у 2018 році — лише 0,8%. Тобто у за$
гальному обсязі реалізованої продукції промисловості
інноваційна продукція становить менше 1% [4].

Як бачимо, за двома такими важливими показника$
ми розвитку науково$технічної та інноваційної діяль$
ності, як інтенсивність витрат на науку та інновації та

Кошти бюджету
37,1%

Власні кошти
9,6%

Організації 
державного 
сектора  6,8%

Підприємницьки
й сектор
 23,5%

Сектор вищої 
освіти
0,04%

 

Приватні 
некомерційні 
організації

0,13%

Інші джерела
1,1%Кошти 

іноземних 
джерел 21,7%

Рис. 2. Структура витрат на виконання наукових
досліджень й розробок за джерелами фінансування

в Україні у 2018 році, %

Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 49].

Таблиця 3. Показники структури та динаміки інноваційних підприємств
у всіх сферах економіки України

Джерело: розраховано авторами за даними [3, с. 83—84, 94—95].

2016 рік 2018 рік 

Показники Кількість, 
одиниць 

% до 
загальної 
кількості 

підприємств 

Кількість, 
одиниць 

% до загальної 
кількості 

підприємств 

Індекс 
динаміки, % 

Структурні 
зміни,  

% - пункти 

Кількість підприємств 
з чисельністю 
працівників 10 чол. та 
більше 

27726 100,0 29129 100,0 105,1 0 

У тому числі: 
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результативність інноваційної діяльності, Україна силь$
но відстає від усіх країн Європейського Союзу.

Розвиток інноваційної діяльності в усіх сферах еко$
номіки й передусім у промисловості є найважливішим
ресурсом економічного зростання в Україні. Основни$
ми завданнями є залучення інвестицій та поліпшення
умов для наукових досліджень й розробок, збільшення
кількості інноваційно активних підприємств та
підприємств, які впроваджують інновації, створення й
реалізацію нових, конкурентоспроможних продуктів.

Нині момент в Україні відповідно до міжнародної
методології ведеться моніторинг інноваційної діяль$
ності підприємств з чисельністю працюючих 10 осіб та
більше у всіх сферах економіки. Водночас виділяють
інноваційно активні підприємства та підприємства, які
впроваджують інновації, у тому числі за видами інно$
вацій: технологічні інновації, з них продуктові й проце$
сові; нетехнологічні інновації, з них маркетингові та
організаційні [6, с. 11].

Технологічні інновації — це впровадження технологіч$
но нових або значно технологічно вдосконалених продуктів
(продуктові інновації) і процесів (процесові інновації).

До нетехнологічним інновацій відносяться:
— маркетингові інновації, які включають суттєві

зміни у дизайні або упаковці продукту, його складу$
ванні, просуванні на ринок;

— організаційні інновації, тобто впровадження но$
вих методів й форм організації всіх видів діяльності
підприємства, удосконалення організаційної структу$
ри підсистем підприємства, удосконалення організації
праці та організації використання всіх видів ресурсів на
підприємстві.

Кількість інноваційних підприємств та підприємств,
які впроваджують інновації у всіх сферах економіки Ук$
раїни, а також показники їх структури та динаміки пред$
ставлені в таблиці 3.

Результати таблиці 3 показують, що за 2 роки у ди$
наміці та структурі інноваційних підприємств в еко$
номіці України відбулися значні зміни.

Якщо загальна кількість підприємств з чисельністю
працюючих 10 осіб та більше у всіх сферах економічної
діяльності у 2018 році порівняно з 2016 роком збільши$
лася лише на 5,1%, то кількість інноваційно активних
підприємств серед них збільшилася на 60,4% або на 3078
одиниць, при цьому на 90,6% збільшилася кількість
підприємств, які впроваджують інновації. Значно
збільшилася також питома вага інноваційно активних
підприємств у загальній кількості підприємств з чисель$
ністю працівників 10 осіб і більше: з 18,4% у 2016 році до
28,1% у 2018 році, тобто на 9,7%$х пунктів.

Аналізуючи динаміку та структуру інноваційно актив$
них підприємств за видами інновацій, слід зазначити, що
за 2 роки зменшилася кількість підприємств з технологіч$
ними інноваціями (продуктовими і процесовими) — на
10,4% або на 341 підприємство, водночас майже у 3 рази
зросла кількість підприємств з нетехнологічними, тобто
маркетинговими та організаційними інноваціями, питома
вага яких у загальній кількості підприємств збільшилася з
6,6% у 2016 році до 18,0% у 2018 році.

У структурі кількості підприємств, що впроваджу$
ють інновації, також відбулися зміни в бік збільшення
кількості та питомої ваги підприємств з нетехнологіч$
ного інноваціями. Для економіки України зменшення
кількості та питомої ваги інноваційно активних
підприємств та підприємств, які впроваджують саме тех$
нологічні інновації, є явно негативним фактом, оскіль$
ки саме такі підприємства виробляють та реалізують
інноваційну продукцію, впроваджують інноваційні тех$
нологічні процеси в виробництво.

Графічно динаміка кількості інноваційно активних
підприємств в економіці України представлено на ри$
сунку 3.
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Рис. 3. Кількість інноваційно активних підприємств в економіці України, одиниць

Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 83—84].

У тому числі за кошти 

власні державного 
бюджету 

інвесторів- 
нерезидентів інших джерел Роки 

Витрати на 
інновації, 
млн грн 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 
2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 
2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,2 
2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 
2018 12180,1 10742,0 88,2 639,1 5,2 107,0 0,9 692,0 5,7 

Таблиця 4. Інноваційні витрати промислових підприємств
за джерелами фінансування

Джерело: розраховано авторами за даними [3, с. 65].
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Для економіки країни найбільш важливим є розроб$
ка й впровадження технологічних інновацій, тобто но$
вих, конкурентоспроможних видів продукції, нових та
вдосконалених технологічних процесів для виробницт$
ва такої продукції. Насамперед це стосується галузей
промисловості. Інноваційна активність промислових
підприємств багато в чому залежить від можливостей
фінансування розробок й впровадження інновацій.

Динаміка та структура інноваційних витрат промис$
лових підприємств, в тому числі за джерелами фінансу$
вання представлена в таблиці 4.

Як видно з таблиці 4, промислові підприємства в
Україні основну частину витрат на інновації забезпечу$
ють власними коштами. Ця тенденція спостерігається
протягом останніх років. Водночас у структурі загаль$
них інноваційних витрат за період 2015—2018 роки
відбулися певні зміни. Відзначимо, що питома вага вит$
рат на інновації за рахунок власних коштів підприємств
за цей період дещо знизився — з 97,2% до 88,2%. При
цьому зросла частка витрат за рахунок державного
бюджету — з 0,4% до 5,2%, за рахунок коштів інвес$
торів$нерезидентів — з 0,4% до 0,9% та за рахунок інших
джерел фінансування (коштів місцевих бюджетів, інве$
сторів$резидентом, кредитів банків та інших) — з 2,0%
до 5,7%. Такі зміни у структурі джерел фінансування
інноваційної діяльності промислових підприємств безу$
мовно є позитивними, але загалом підприємства як і ра$
ніше розраховують в основному на власні сили.

Структура джерел фінансування інноваційної діяль$
ності підприємств в промисловості України за період
2015—2018 роки графічно представлена на рисунку 4.

Стан та розвиток інноваційної діяльності в промис$
ловості України характеризується такими показника$
ми:

— кількість інноваційно активних промислових
підприємств;

— кількість промислових підприємств, які впровад$
жують інновації та реалізують інноваційну продукцію;

— загальний обсяг інноваційних витрат, у тому числі
за джерелами фінансування;

— загальна вартість реалізованої інноваційної про$
дукції, у тому числі продукції нової для ринку;

— вартість реалізованої інноваційної продукції в
середньому на одну гривню інноваційних витрат;

— кількість найменувань виробленої інноваційної
продукції, у тому числі нової для ринку та нової для
підприємства;

— кількість впроваджених принципово нових або
вдосконалених технологічних процесів, у тому числі ма$
ловідходних та ресурсозберігаючих.

Проаналізуємо показники інноваційної діяльності
промислових підприємств в Україні за період 2015—2018
роки (табл. 5). Дані в таблиці 5 наведені та розраховані
без урахування тимчасово окупованій території Авто$
номної Республіки Крим, міста Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій в Донецькій і Лу$
ганській областях.

 Дані таблиці 5 показують, що за період 2015—2018
роки кращим з точки зору інноваційної діяльності про$
мислових підприємств був 2016 рік. У порівнянні з по$
переднім 2015 роком в промисловості України кількість
інноваційно активних підприємств та підприємств, які
впроваджують інновації, збільшилася відповідно на 1,2%
та 1,7%. Значно суттєвіше зросла кількість промисло$
вих підприємств, що реалізують інноваційну продукцію
— на 10,9%, при цьому на 30,0% збільшилася кількість
підприємств, які реалізовували нову для ринку продук$
цію.

Необхідно відзначити, що у 2016 році значно
збільшилися інноваційні витрати у промисловості: так,
у порівнянні з 2015 роком вони зросли на 68,2% та скла$
ли 23229,5 млн грн. При цьому сума інноваційних вит$
рат в середньому на одне інноваційно активне підприє$
мство склала у 2016 році 27,9 млн грн проти 16,8 млн грн
у 2015 році, тобто збільшилася на 66,1%.

Таке збільшення інноваційних вкладень призвело до
значного зростання технологічних інновацій в промис$
ловості. У 2016 році на промислових підприємствах Ук$
раїни було освоєно 4139 найменувань інноваційних видів
продукції, що було на 32,0% більше, ніж у 2015 році,
прицьому на 78,5% більше було освоєно нової для рин$
ку продукції. Майже у 3 рази збільшилася кількість
впроваджених нових технологічних процесів, у тому
числі кількість маловідходних та ресурсозберігаючих
технологій зросла на 63,3%.

Поліпшення інноваційної діяльності у промисло$
вості України у 2016 році змінилося різким знижен$
ням інноваційної активності підприємств у 2017 році.
У першу чергу треба відзначити значне скорочення за$
гального обсягу інноваційних витрат — на 60,8%, при
цьому сума витрат в середньому на одне інноваційно
активне підприємство зменшилася на 57,0% і склала
12,0 млн грн проти 27,9 млн грн у 2016 році. Кількість
інноваційно активних промислових підприємств змен$
шилась на 11,4%, а підприємств, які впроваджують
інновації — на 9,6%. Ще більше скоротилася кількість
промислових підприємств, що реалізують інновацій$
ну продукцію — на 28,2%, серед них стало на 39,6%
менше підприємств, які реалізовували нову для рин$
ку продукцію.
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Рис. 4. Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
у промисловості України, %

Джерело: побудовано авторами за даними [3, с. 65].
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Зниження інноваційних витрат відбилося на резуль$
татах діяльності промислових підприємств. У 2017 році
порівняно з 2016 роком було освоєно на 42,3% менше
нових інноваційних видів продукції, у тому числі нової
для ринку продукції менше на 51,2%.

Скоротилася й кількість впроваджених нових тех$
нологічних процесів — на 45,5%, серед них кількість ма$
ловідходних та ресурсозберігаючих технологій зменши$
лася на19,3%.

Як бачимо 2017 рік характеризувався зниженням
всіх ресурсних та результативних показників іннова$
ційної діяльності промислових підприємств.

У 2018 року ситуація змінилася, інноваційна ак$
тивність підприємств промисловості стала зростати.
Дані таблиці 5 показують поліпшення всіх показників
інноваційної діяльності. У порівнянні з 2017 роком на
3,4% збільшилася кількість інноваційно активних
підприємств, на 10,0% зросла кількість підприємств, які
впроваджували інновації. Серед них кількість під$

приємств, що реалізують інноваційну продукцію
збільшилася на 224 одиниці або на 49,8%, при цьому на
74,5% зросла кількість підприємств, що реалізують нову
для ринку продукцію.

У 2018 році відзначається значне зростання загаль$
ного обсягу інноваційних витрат — на 35,6%, що відра$
зу позначилося на показниках впровадження техноло$
гічних інновацій. На промислових підприємствах за рік
було освоєно 3843 найменувань інноваційних видів про$
дукції, що на 61,0% більше, ніж у 2017 році, при цьому у
2 рази збільшилося виробництво нової для ринку про$
дукції. Також зросла кількість впроваджених нових тех$
нологічних процесів, серед яких на 51,6% збільшилася
кількість маловідходних та ресурсозберігаючих техно$
логій.

Промисловими підприємствами України у 2018 році
було реалізовано інноваційної продукції на 24861,1 млн
грн, що на 40,3% більше, ніж у 2017 році. Вартість реалі$
зованої нової для ринку продукції збільшилася на 75,3%

Таблиця 5. Показники інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Примітка 1 Розрахунок показника не проводився.
Джерело: розраховано авторами за даними [3, с. 65, 73, 79, 81].

Роки Індекси динаміки, % 
Показники 2015 2016 2017 2018 2016 р. 

до 2015 р. 
2017 р.  

до 2016 р. 
2018 р.  

до 2017 р. 
1. Кількість інноваційно- 
активних промислових 
підприємств, одиниць. 
Питома вага в загальній 
кількості промислових 
підприємств, % 

 
824 
 
 
17,3 

 
834 
 
 
18,9 

 
759 
 
 
16,2 

 
777 
 
 
16,4 

 
101,2 
 
 
- 

 
88,6 
 
 
- 

 
103,4 
 
 
- 

2. Кількість промислових 
підприємств, що 
впроваджують інновації, 
одиниць. 
Питома вага в загальній 
кількості інноваційно- 
активних підприємств, % 

 
 
723 
 
 
87,7 

 
 
735 
 
 
88,1 

 
 
672 
 
 
88,5 

 
 
739 
 
 
95,1 

 
 
101,7 
 
 
- 

 
 
91,4 
 
 
- 

 
 
110,0 
 
 
- 

3. Кількість підприємств,  
що реалізують інноваційну 
продукцію, одиниць у т. ч. 
нову для ринку 

 
570 
 
140 

 
632 
 
182 

 
450 
 
110 

 
674 
 
192 

 
1109 
 
130,0 

 
71,2 
 
60,4 

 
149,8 
 
174,5 

4. Загальний обсяг 
інноваційних витрат у 
промисловості, млн грн 

13813,7 23229,5 9117,5 12180,1 168,2 39,2 135,6 

5. Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції,  
млн грн у т. ч. нової для ринку 

 
23050,1 
7284,2 

 
…¹ 

 
17714,2 
4484,6 

 
24861,1 
7863,7 

 
… 

 
… 

 
140,3 
175,3 

6. Питома вага реалізованої 
нової для ринку продукції в 
загальному обсязі 
реалізованої інноваційної 
продукції, % 

31,6 … 25,3 31,6 - - - 

7. Освоєно виробництво 
інноваційних видів продукції, 
найменувань у т. ч. нової для 
ринку 

 
3136 
 
548 

 
4139 
 
978 

 
2387 
 
477 

 
3843 
 
968 

 
132,0 
 
178,5 

 
57,7 
 
48,8 

 
161,0 
 
202,9 

8. Кількість впроваджених 
нових технологічних процесів 
у т. ч. маловідходних і 
ресурсозберігаючих 

 
1217 
 
458 

 
3489 
 
748 

 
1831 
 
611 

 
2002 
 
926 

 
286,0 
 
163,3 

 
54,5 
 
81,7 

 
109,3 
 
151,6 

9. Вартість реалізованої 
інноваційної продукції в 
середньому на 1 грн 
інноваційних витрат, грн 

1,67 … 1,94 2,04 … … 105,2 

10. Рівень інноваційних 
витрат у середньому на 1 грн 
реалізованої інноваційної 
продукції, грн 

0,60 … 0,51 0,49 … … 96,1 

11. Обсяг інноваційних витрат 
у середньому на одне 
інноваційно активне 
підприємство, млн грн 

16,8 27,9 12,0 15,7 166,1 43,0 130,8 
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і склала 7863,3 млн грн. Збільшився й питома вага вар$
тості нової для ринку продукції у загальній вартості
реалізованої інноваційної продукції: з 25,1% у 2017 році
до 31,6% у 2018 році.

У 2018 році підвищився показник ефективності інно$
ваційних вкладень. Якщо у 2017 році на 1 грн інновацій$
них витрат приходилося 1,94 грн вартості реалізованої
інноваційної продукції, то у 2018 році — 2,04 грн, тобто
ефективність інноваційних вкладень зросла на 5,2%. При
цьому рівень інноваційних витрат на 1 грн реалізованої
інноваційної продукції знизився з 0,51 грн до 0,49 грн.

Кількість інноваційно активних промислових
підприємств, а також підприємств, які впроваджують
інновації та реалізують інноваційну продукцію, за пе$
ріод 2015—2018 роки графічно наведено на рисунку 5.

На рисунку 6 графічно зображено кількість освоє$
них видів інноваційної продукції та впроваджених но$
вих технологічних процесів у промисловості України за
період 2015—2018 роки.

Як показують результати дослідження, в промисло$
вості України за останні 4 роки не спостерігається чітка
тенденція розвитку інноваційної діяльності. Позитивні
зміни і зростання показників інноваційної активності
підприємств у 2016 році змінилися їх різким падінням в
2017 році. У 2018 року знову почався підйом інновацій$
ної активності промислових підприємств, який характе$
ризується збільшенням кількості інноваційних під$
приємств, зростанням обсягу видатків на інновації,
збільшенням кількості технологічних інновацій і обсягу
реалізованої інноваційної продукції. Такі зміни і різкі
коливання цих процесів пояснюється багатьма причина$
ми політичного та економічного характеру, зміною га$
лузевої структури формування валового внутрішнього
продукту, скороченням загальної кількості промислових
підприємств, падінням промислового виробництва.
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Рис. 5. Кількість інноваційних підприємств
у промисловості України, одиниць

Джерело: складено авторами за даними [3, с. 65].
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Рис. 6. Кількість впроваджених технологічних інновацій
на промислових підприємствах України

Джерело: складено авторами за даними [3, с. 65].

Обстеження інноваційної діяльності в економіці
України в 2017 році дозволило виділити причини, що
перешкоджають можливого впровадження інновацій на
підприємствах, основними з яких є [5]:

— відсутність власних коштів на підприємстві;
— відсутність кредитів або приватного капіталу;
— високі витрати на інновації;
— відсутність кваліфікованих кадрів;
— відсутність партнерів по співпраці;
— труднощі в отриманні державної допомоги або

субсидій для інновацій;
— невизначений попит на інноваційні ідеї;
— велика конкуренція на ринку;
— законодавчі / нормативні акти, які створюють

додаткове навантаження.

ВИСНОВКИ
Досвід найбільш розвинених країн світу свідчить про

те, що в сучасних умовах стабільне економічне зростан$
ня може бути досягнуто тільки на базі інноваційного
розвитку. Тому необхідно приділяти особливу увагу
стану і розвитку інноваційної діяльності в Україні. Акти$
візація інноваційної діяльності вимагає комплексного
підходу. Передусім слід чітко визначити державні пріо$
ритети інноваційної діяльності в Україні та розробити
всебічний комплекс заходів по їх реалізації, який вклю$
чає: фінансові стимули, підготовку фахівців, створення
умов для проведення модернізації виробництва, залу$
чення науково$дослідних структур до реалізації інно$
ваційних проектів, значне поліпшення загального інве$
стиційного клімату в країні.

До перспективних напрямів слід віднести досліджен$
ня процесів формування і реалізації інноваційних проектів
на підприємстві, подальше вдосконалення державної інно$
ваційної політики, пошук дієвих механізмів забезпечення
інноваційної діяльності фінансовими ресурсами.
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ються найбільш істотним очікуваним ефектом реалізації для регіонів і територій. Однак органи влади на місцях
та інвестори поки не дуже розуміють, як працювати з таким типом проєктів, багато навіть не розглядають
таку форму для реалізації публічноXприватних партнерства. Тому питання маркетингу цифрових інновацій в
контексті цифрової трансформації розвитку регіонів і територій є актуальним завданням. Проведений аналіз
досліджень і аналітичних оглядів дав змог зробити висновок, що питання стимулювання цифрової трансфорX
мації в контексті вирішення завдань сталого розвитку регіонів і територій потребують деталізації як у теореX
тичному, так і в практичному аспектах. Метою дослідження є аналіз маркетингових основ впровадження цифX
рових інновацій в контексті сталого розвитку регіонів і територій. Узагальнена роль ІКТXінновацій для досягX
нення цілей сталого розвитку. Визначено, що з огляду завдань розвитку на рівні регіонів і територій постає
завдання вибору найбільш ефективних інновацій (пакетів інновацій) та їх просування для стейколдерів. ПроX
аналізовано статистику використання інструментів електронної демократії в Україні як інструменту формуX
вання структурноXорганізованої діяльності органів влади. В контексті впровадження цифрових інновацій розX
глянуто маркетинг взаємодії. Визначено, що важливою сферою, в якій необхідне використання маркетингу
цифрових інновацій, є інтернетXмаркетинг території, що заснований на таких принципах, дотичних до цілей
сталого розвитку. Розглянуто кейси еXрішень для територіальних громад і регіонів.

A special place among the potential areas of ICT implementation is occupied by projects in the field of public
administration, including the provision of public services and public financial management. Such projects are
characterized by the most significant expected effect of implementation for regions and territories. However, local
authorities and investors do not yet understand how to work with this type of project, many do not even consider this
form for the implementation of publicXprivate partnerships. Therefore, the issue of marketing digital innovations in
the context of digital transformation of the development of regions and territories is an urgent task. The analysis of
research and analytical reviews allowed us to conclude that the issues of stimulating digital transformation in the
context of solving the problems of sustainable development of regions and territories need to be detailed in both
theoretical and practical aspects. The purpose of the study is to analyze the marketing foundations of digital innovation
in the context of sustainable development of regions and territories. The role of ICT innovations to achieve the goals of
________________________

* Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науково�дослідного проекту "Інно�
ваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення
і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впровадження цифрових технологій відбувається

швидше, ніж впровадження будь$яких інших інновацій$
них розробок: усього за два десятиліття цифровими тех$
нологіями охоплено близько 50% населення країн, що
розвиваються, і перетворено з їх допомогою суспіль$
ства. Використання технологій, що сприяють розширен$
ню комунікаційних можливостей і доступу до фінансо$
вих, комерційних і державних послуг, може привести до
значного зниження рівня нерівності населення. Водно$
час ті, хто ще не охоплений такими технологіями, не
мають можливості користуватися благами цифрового
століття та відстають у розвитку від інших [1].

Особливе місце серед потенційних сфер впровад$
ження інформаційно$комунікаційних технологій (ІКТ)
займають проєкти в сфері публічного управління, вклю$
чаючи надання публічних послуг і управління публічни$
ми ресурсами. Такі проєкти характеризуються найбільш
істотним очікуваним ефектом реалізації для регіонів і
територій. Однак органи влади на місцях та інвестори
поки не дуже розуміють, як працювати з таким типом
проєктів, багато навіть не розглядають цю форму для
реалізації публічно$приватних партнерств. Тому вирі$
шення питань маркетингу цифрових інновацій в кон$
тексті цифрової трансформації сталого розвитку ре$
гіонів і територій є актуальним завданням.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку цифрового публічного просто$

ру та використання трансформаційного потенціалу
цифрових технологій в контексті публічного управлін$
ня регіонами і територіями присвячені праці [2—4], по$
передні дослідження авторів [5; 6], а також аналітичні
огляди міжнародних організацій [7—9]. Зокрема у До$
повіді про людський розвиток 2019 р. [7, с. 201] відзна$
чається, що можливість доступу та використання циф$
рових технологій відіграє визначальну роль як у струк$
турі виробництва та споживання, так і в організації
суспільств, громад і домашніх господарств. У значній
мірі дедалі більше аспектів життя залежить від можли$
вості підключення до цифрових мереж. У зв'язку із цим
виділяються такі тенденції:

— групи з більш низьким рівнем людського розвит$
ку систематично мають менший доступ до широкого
спектра технологій;

— розриви в базових технологіях початкового рівня,
хоча й очевидні, ліквідуються, що відбиває конверген$
цію в базових можливостях;

— розриви в рівнях розвитку передових технологій
розширюються, що відбиває модель розширених мож$
ливостей.

Вказані обставини обумовлюють необхідність фор$
мування організаційно$економічних засад впроваджен$
ня цифрових інновацій. Необхідність їх впровадження
можна підтвердити результатами кореляційного аналі$

sustainable development is generalized. It is determined that in view of the development tasks at the level of regions
and territories, the task of choosing the most effective innovations (innovation packages) and their promotion for
stakeholders arises. The statistics of the use of eXdemocracy tools in Ukraine as a tool for the formation of structurally
organized activities of government agencies are analyzed. It was determined that the share of institutions that provided
the opportunity to use eXdemocracy tools ("EXappeal", "EXpetition", "EXconsultation", "Participation budget (public
budget)" and other eXdemocracy tools) in the total number of institutions, which had access to the Internet, is the
lowest at the level of local governments. This fact indicates the relevance of the use of digital innovation marketing at
the local level, taking into account the problems and challenges. In the context of the introduction of digital innovations,
interaction marketing is considered. It is determined that an important area in which the use of digital innovation
marketing is necessary is Internet marketing of the territory, which is based on such principles, relevant to the goals
of sustainable development. Cases of eXsolutions for territorial communities and regions are considered.

Ключові слова: цифрові інновації, маркетинг, регіональний розвиток, стратегія, цифрова трансформація.
Key words: digital innovations, marketing, regional development, strategy, digital transformation.

зу, що дозволили виявити сильний позитивний взаємоз$
в'язок між індексом цифровізації, з одного боку, і ря$
дом показників, що характеризують якість державного
управління, з іншого. Найбільш сильна кореляція відзна$
чається між рівнем розвитку електронного уряду та
показником результативності уряду, де коефіцієнт ко$
реляції складає 0,84 [3, с. 43].

На основі вищенаведеного впровадження цифрових
інновацій можемо розглянути в рамках ідей нобелівсь$
кого лауреата Дж. Стігліца про "вторинне відкриття
держави" як більш ефективної держави [10].

Водночас питання стимулювання та мотивації циф$
рової трансформації в контексті вирішення завдань ста$
лого розвитку регіонів і територій потребують деталі$
зації як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення маркетингових

основ впровадження цифрових інновацій в контексті ви$
рішення завдань сталого розвитку регіонів і територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Цифрові інновації можуть прискорити досягнення
всіх Цілей ОНН в області сталого розвитку [11]. Зокре$
ма, в рамках діяльності міжнародних організацій акцент
робиться на внеску ІКТ у досягнення цілі сталого роз$
витку 9 — створення стійкої інфраструктури, сприяння
всеохоплюючої та сталої індустріалізації та інновацій.
У цьому контексті ефективні та прийнятні в ціновому
відношенні ІКТ$інфраструктура та ІКТ$послуги дають
країнам можливість брати участь у цифровій економіці
й підвищувати загальне економічне благополуччя та
конкурентоспроможність. Експерти відзначають, що
більшість найменш розвинених країн значно просуну$
лися в досягненні цілі 9, і відзначається істотний вплив
в областях охоплення фінансовими послугами, скоро$
чення масштабів бідності та удосконалення системи охо$
рони здоров'я.

Для вирішення більшості екологічних проблем не$
обхідні нові "зелені" технології, що дозволяють форму$
лювати "розумні" моделі управління, підвищити якість
аналізу екологічного стану, скоротити обсяги відходів
і викидів та досягти максимального повторного вико$
ристання ресурсів.

Загалом специфіка маркетингу цифрових інновацій
визначається особливостями сфери їх впровадження.
Узагальнена роль ІКТ$інновацій для досягнення цілей
сталого розвитку, визначених Указом Президента Ук$
раїни "Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 р." [12], представлено в таблиці 1.

На основі таблиці 1 можна відзначити, що завдання
маркетингу цифрових інновацій на рівні регіонів і тери$
торій не можна зводити виключно до впровадження ІКТ
для електронного урядування, а включає широкий
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спектр завдань цифрової трансформації різних сфер
сталого розвитку.

З огляду завдань розвитку на рівні регіонів і тери$
торій постає завдання вибору найбільш ефективних
інновацій (пакетів інновацій) та їх просування для стей$
колдерів. Для вирішення цього завдання варто врахо$
вувати відповідні маркетингові особливості впровад$
ження цифрових інновацій:

— наявність високих психологічних бар'єрів сприй$
няття інноваційних продуктів потенційними спожива$
чами;

— ємність ринку залежить від стану економіки на мак$
ро і мікрорівнях та її загальної інноваційної активності;

— впровадження цифрових інновацій здійснюється
у рамках діючої фінансової, інформаційної та органі$
заційної інфраструктури;

— ефективність і привабливість інноваційних про$
дуктів складно встановити до моменту отримання
ефектів використання.

У контексті маркетингу інновацій для сталого роз$
витку в якості критеріїв доцільності впровадження тих
або інших цифрових технологій у дослідженні [3, с. 46—
47] пропонується розглядати такі:

— результативність — впровадження цифрової тех$
нології має сприяти задоволенню потреб підвищення
якості публічного управління в розглянутому аспекті й,

отже, забезпечувати підвищення результативності пуб$
лічного управління, його конкретні параметри (наприк$
лад, впровадження технології може привести до зни$
ження строків виконання тих або інших державних
функцій, появі нових суспільних благ, зниженню час$
тоти заподіяння шкоди тощо);

— економічна ефективність — впровадження циф$
рової технології в публічне управління має сприяти зни$
женню бюджетних витрат (як мінімум операційних вит$
рат) і/або витрат громадян і організацій у середньо$
строковій перспективі;

— зовнішня конкурентоздатність — наявність зада$
них зовнішніми сторонами умов і параметрів, стандартів,
очікувань (наприклад, рівень розвитку приватного сек$
тору та очікування громадян щодо якісних характерис$
тик надання державних послуг на основі досвіду їх взає$
модії з приватними компаніями (одержання послуг, на$
даних недержавними організаціями).

Згідно зі звітом Gartner 80% державних установ у
світі перебувають на початковій стадії цифрової транс$
формації. Сьогодні на ринку вже 25% стартапів орієн$
товані на державу порівняно з 1% в 2018 р. Експерти
відзначають ряд найбільш перспективних технологій для
публічного управління: предиктивна аналітика, хмарні
офіси і сервіси, платформи Іot, машинне навчання, мар$
кетплейси даних тощо [13].

Таблиця 1. Узагальнена роль ІКТMінновацій для досягнення цілей сталого розвитку

Джерело: узагальнено авторами.

Ціль сталого розвитку Роль ІКТ-інновацій 
Подолання бідності Забезпечення доступу до цифрових фінансових послуг 
Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 
поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку 
сільського господарства 

Орієнтація практики ведення сільського господарства більшою мірою на дані 
та ефективні рішення на базі ІКТ можуть допомогти підвищити врожайність і 
скоротити споживання енергії 

Забезпечення здорового способу життя та сприяння 
благополуччю для всіх у будь-якому віці 

Забезпечення прямої взаємодії з пацієнтами, цифровізація сфери охорони 
здоров’я, електронні додатки в сфері охорони здоров’я 

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти 
та заохочення можливості навчання впродовж усього життя 
для всіх 

Розвиток цифрових навичок, які дозволять одержати робочі місця без міграції 

Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчат 

Створення бази даних і удосконалення доступу до технологій, розвиток 
відповідних цифрових та інших навичок 

Забезпечення доступності та сталого управління водними 
ресурсами та санітарією 

«Розумне» водокористування і санітарія 

Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і 
сучасних джерел енергії для всіх 

Розвиток екологічно безпечних ІКТ, «розумні» електромережі, легше керовані 
та ефективні енергосистеми 

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості 
та гідній праці для всіх 

Прискорення цифрової трансформації, стимулювання орієнтованого на ІКТ 
інноваційного підприємництва та створення активних малих та середніх 
підприємств 

Створення стійкої інфраструктури, сприяння 
всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям 

Прискорення цифрової трансформації, стимулювання орієнтованого на ІКТ 
інноваційного підприємництва та створення активних малих та середніх 
підприємств 

Скорочення нерівності Зменшенням нерівності через забезпечення доступу до технологій і знання для 
прошарків суспільства, що перебувають у скрутному становищі 

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 
екологічної стійкості міст, інших населених пунктів 

Прискорення цифрової трансформації міського середовища, стимулювання 
орієнтованого на ІКТ інноваційного підприємництва та створення активних 
малих та середніх підприємств 

Забезпечення переходу до раціональних моделей 
споживання і виробництва 

Розвиток екологічно безпечних ІКТ 

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною 
клімату та її наслідками 

Скорочення обсягів енергії, необхідної для надання продуктів і послуг, 
впровадження «зелених» систем електроживлення 

Збереження та раціональне використання океанів, морів і 
морських ресурсів в інтересах сталого розвитку, захист та 
відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 
використанню, раціональне лісокористування, боротьба з 
опустелюванням, припинення і повернення назад 
(розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу 
втрати біорізноманіття 

Використання супутникових спостережень, які відіграють важливу роль у 
моніторингу екосистем 

Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в 
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях 

Розширення прав та можливостей громадян у рамках розвитку «розумних» 
сталих міст за ключовими показниками діяльності (KPІ), якими вимірюється 
соціальна інтеграція, наприклад активність виборців або число державних 
послуг, наданих за допомогою електронних засобів, забезпечення 
безкоштовного або недорогого цифрового доступу для шкіл, лікарень і груп 
населення 

Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 
глобального партнерства в інтересах сталого розвитку 

Розвиток державно-приватних партнерств для створення фізичної 
інфраструктури, необхідної для надання цифрових послуг, а також для 
сприяння інвестиціям, інтеграції та інноваціям 
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У таблиці 2 показано статистику використання
інструментів електронної демократії в Україні як
інструменту формування структурно$організованої
діяльності органів влади.

Дані, представлені в таблиці 2, свідчать про те, що
частка установ, які надавали можливість використання
інструментів електронної демократії ("Е$звернення",
"Е$петиція", "Е$консультація", "Бюджет участі (гро$
мадський бюджет)" та інші інструменти електронної
демократії) у загальній кількості установ, які мали дос$
туп до мережі Інтернет, є найменшою саме на рівні
органів місцевого самоврядування. Зазначений факт
свідчить про актуальність використання маркетингу
цифрових інновацій саме на локальному рівні з ураху$
ванням відповідних проблем та завдань.

Найбільш ефективною "точкою входу" в інновацій$
не публічне управління є локальний рівень. Саме місто
має найвищий потенціал суспільної мобілізації. Для
того, щоб розкрити потенціал суспільної експертизи,
необхідно створити середовище на засадах правила чо$
тирьох C — Connect, Communіcate, Collaborate, Create
(поєднувати, комунікувати, взаємодіяти, створювати)
[4]. З точки зору цього дослідження важливим є те, що
на сучасному етапі саме держава є ініціатором поши$
рення цифрових технологій в рамках концепцій лока$
лізації [15; 16].

У контексті впровадженні цифрових інновацій про$
понуємо розглянути маркетинг взаємодії. Актуальність
його використання обумовлена тим, що розвиток циф$
рового публічного простору включає широкий спектр
питань впровадження цифрових технологій, забезпе$
чення інформаційної безпеки, розвитку інформаційної
інфраструктури, нормативного регулювання цифрово$
го середовища, підготовки кадрів для цифрової еконо$

міки, цифрового публічного управлін$
ня, управління змінами. Відтак у цьо$
му випадку маркетинг інновацій —
поняття більш широке, ніж маркетинг
ІТ$продукту, оскільки інновації мо$
жуть торкатися не тільки товарів і
послуг, але також процесів управлін$
ня змінами системі публічного управ$
ління певною сферою.

Важливою сферою, в якій необхі$
дне використання маркетингу цифро$
вих інновацій, є інтернет$маркетинг
території, що заснований на таких
принципах, дотичних до цілей стало$
го розвитку:

— орієнтація на перспективи ста$
лого розвитку території;

— демократичність інформацій$
ної взаємодії внаслідок того, що
Інтернет надає кожному учаснику ме$
режі вільний доступ до інформації
про територію та її ресурси, мож$
ливість висловлюватися по відповід$
них до питань і поширювати інформа$
цію для широкого кола користувачів;

— доцільність вирішення в циф$
ровій формі тих завдань, пов'язаних
з сталими розвитком регіону, які кра$
ще вирішувати саме так з позиції
співвідношення витрат та можливого
ефекту.

Узагальнені завдання та інстру$
менти інтернет$маркетингу територій
представлено в таблиці 3. Практичне
втілення інтернет$маркетингу перед$
бачає такі елементи просування циф$
рових інновацій:

— створення сучасної інформа$
ційно$телекомунікаційної інфраст$
руктури, націленої на вирішення зав$

дань розвитку територій, що забезпечує функціонуван$
ня регіональної та муніципальних систем інтернет$мар$
кетингу на основі взаємодії;

— мотивація професійного розвитку фахівців в об$
ласті впровадження цифрових інновацій;

— забезпечення множинності джерел фінансового
забезпечення цифрової трансформації на рівні регіонів
і територій. Зокрема, у бюджетах територій усіх рівнів
управління (регіон, місто) необхідним є цільове спря$
мування частини засобів на розвиток інформаційно$те$
лекомунікаційної інфраструктури території (регіону);

— створення на кожній території суспільного орга$
ну з мережевою організаційною структурою управлін$
ня, покликаною об'єднати фахівців з маркетингу з
різних територіальних суб'єктів господарювання, вклю$
чаючи сферу інфраструктури, і суб'єктів регіонального
управління. Такий орган, зокрема, може бути створе$
ний з ініціативи підрозділу маркетингу адміністрацією
території.

Економічна доцільність використання інтернет$мар$
кетингу в процесі управління сталим розвитком тери$
торій полягає в економії зусиль, часу, фінансових ре$
сурсів на:

— підтримку контактів зі споживачами ресурсів те$
риторії, внутрішніми та зовнішніми стосовно регіону
партнерами, взаємодії з муніципальними, регіональни$
ми та центральними суб'єктами управління;

— поширення необхідної інформації, тому що
вартість процесу її копіювання незначна, а аудиторія
користувачів інформації добре структурована, відомі
цільові групи споживачів;

— збір необхідної інформації про споживачів то$
варів і послуг території, тому що можливості Інтернету
дозволяють проводити в online$режимі анкетування,

Таблиця 2. Кількість органів державної влади та місцевого самоврядування,
що надають можливість використання інструментів електронної демократії

у 2019 р., за угрупуваннями установ

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних [14].

З них 

Індикатор Усього органи 
державної 
влади 

органи 
судової 
системи

органи 
місцевого 

самоврядування

державні 
організації 
(установи, 
заклади) 

Кількість установ, які мали 
доступ до мережі Інтернет, од. 

17678 5102 695 10584 1297 

Частка установ, які мали доступ 
до мережі Інтернет, у загальній 
кількості установ, які взяли 
участь в обстеженні, % 

94,7 92,5 87,9 96,6 92,8 

Кількість установ, які надавали 
можливість використання 
інструментів електронної 
демократії «Е-звернення»,  
«Е-петиція», «Е-консультація», 
«Бюджет участі (громадський 
бюджет)» та інших інструментів 
електронної демократії, од. 

3853 1326 568 1818 141 

Частка установ, які надавали 
можливість використання 
інструментів електронної 
демократії «Е-звернення»,  
«Е-петиція», «Е-консультація», 
«Бюджет участі (громадський 
бюджет)» та інших інструментів 
електронної демократії, у 
загальній кількості установ, які 
мали доступ до мережі Інтернет, 
% 

21,8 26,0 81,7 17,2 10,9 

з них      
«Е-звернення» 3365 1253 565 1417 130 
«Е-петиція» 678 х х 659 х 
«Е-консультація» 358 145 – 210 3 
«Бюджет участі (громадський 
бюджет)» 

416 31 х 385 х 
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голосування, опитування, а також відслідковувати
відвідування сайту;

— обслуговування споживачів за рахунок скорочен$
ня особистих контактів і телефонних переговорів, тому що
тексти та ілюстративний матеріал допомагають спожива$
чам одержувати необхідну інформацію в online$режимі.

Однією з актуальних проблем цифровізації розвит$
ку регіонів і територій є запуск цифрових проєктів в
умовах недостатнього субсидування з боку держави.
Видатки на виконання соціальних зобов'язань обмежені,
особливо в сучасних умовах, і виходом стає більш ак$
тивне залучення приватних інвесторів або грантів. Вод$
ночас у результаті адміністративно$територіальної ре$
форми у більшості регіонах України спостерігається
зростаючий запит на розвиток державно$приватного
партнерства. Виключеннями є регіони, де несприятлива
економічна ситуація вносить свої обмеження у взаємо$
дію бізнесу і влади. Відтак постає необхідність викори$
стання селективної стратегії, що передбачає вибір
найбільш потрібних цільових інновацій.

Такі можливості надаються хмарою е$рішень та да$
них для територіальних громад і регіонів, що реалізуєть$
ся в рамках проєкту "Е$рішення для громад" [18], учас$
никами якого стали ОТГ практично всіх регіонів країни.

Важливим є те, що цифрові інновації в рамках про$
єкту "Е$рішення для громад" дають змогу практично
втілити методологічний підхід до визначення пріори$
тетів у рамках безпекового підходу [19]. З точки зору
маркетингу для впровадження такого роду рішень
найбільш важливим є зацікавлення й наступне залучен$
ня зацікавлених громад до масштабування цифрової
інновації, й допомогти цьому може прив'язка до
актуальних проблем сталого розвитку.

Наприклад, Лабораторія інноваційного розвитку
ПРООН в Україні разом з Центром розвитку інновацій
ініціювали челендж$проєкт "Не пали — компостуй!" [21]
для громад, які прагнуть ефективно запобігати випалю$
ванню стерні, опалого листя, органічних й інших садових
та сільськогосподарських відходів на своїх територіях.

Актуальність проєкту можна підтвердити даними
ДСНСУ, за якими в Україні щороку відбувається понад
50 тис. пожеж, зокрема у 2020 р. зафіксовано 25% зро$
стання. Пожежі завдають мільярдних збитків, забруд$

нюють повітря, знищують екосистеми та забирають
життя людей. У 2019 р. непрямі збитки від пожеж в
екосистемах склали близько 3,4 млрд грн; загину$
ло 84 людини. З урахуванням досвіду проєкту "Е$
рішення для громад" проаналізовано супутникові
дані за останні 5 років, за результатами чого вияв$
лено, що місця пожеж повторювалися на 80% [21].

Проблему пожеж неможливо подолати лише
штрафами — необхідно шукати інноваційні шляхи
її вирішення. Цю думку поділяють Міністерство
енергетики та захисту довкілля України та учасни$
ки проєкту до якого долучилося більше 200 громад
та сотні волонтерів/активістів.

Моніторинг пожеж на території громади прово$
диться в режимі, близькому до реального часу на
основі даних Національного управління США з аеро$
навтики і дослідження космічного простору. Циф$
рові рішення проєкту виконують завдання щодо:

— ретроспективного аналізу пожеж у громаді
за останні 5 років на основі супутникових даних
(аналіз свідчить, що близько 80% підпалів у окре$
мих громадах повторюються на тих самих місцях);

— даних місцевого моніторингу, проведеного
активістами громади.

У рамках проєкту забезпечується консультац$
ійна та експертна підтримка громад щодо викорис$
тання даних НАСА та е$рішень, ефективних шляхів
запобігання палінню, екологічних способів утилі$
зації органічних відходів, зокрема компостування,
комунікаційна підтримка громад щодо відмови від
практики паління та переходу до компостування

(матеріали для інформування та залучення мешканців,
місцевого бізнесу тощо). Участь у проєкті дає змогу
зміцнити імідж еко$відповідальних громад й бізнесу се$
ред інших громад, Уряду, інвесторів, міжнародних парт$
нерів, у медіа тощо.

Розглянутий кейс свідчить про значний потенціал
використання ІКТ для вирішень проблем сталого роз$
витку на локальному рівні.

ВИСНОВКИ
Цифрові інновації здатні забезпечити отримання

якісно нових результатів відносно масштабів, швидкості,
якості, точності й вартості проєктів регіонального роз$
витку. Вони являють собою способи надання якісних
послуг, у тому числі в сферах охорони здоров'я, освіти,
фінансів, торгівлі, управління та сільського господар$
ства. Також цифрові інновації можуть допомогти в ско$
роченні масштабів бідності, створенні нових робочих
місць, пом'якшенні наслідків зміни клімату, підвищенні
енергоефективності і переходу до сталого розвитку міст
й місцевих співтовариств.

У дослідженні маркетинг цифрових інновацій роз$
глянуто як інструмент, що спрямований на активізацію ре$
алізації цифрових ініціатив у регіонах з метою підвищення
якості публічного управління та управління ресурсами, роз$
виток інформаційних систем та інтерактивних сервісів.

Маркетингова складова має бути орієнтована на
демонстрацію користі цифрових інновацій городянам,
бізнесу та державі, а також на залучення ресурсів для
їх впровадження.
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У сучасних реаліях розвитку сфери туризму і рекреації маршрутизація розглядалася як процес виX

значення маршруту прямування інформації між мережами регіону. Водночас важливий саме маршрут

прямування інформації та його адресна складова системі регіонів. Закономірно мають задаватися базові

умовні для визначення адрес маршрутизації, що орієнтовані на забезпечення сталого розвитку у класX

тері. У таких умовах модуль розпорядчої аналітики буде адресно транслювати ідеальне розв'язання проX

блем практичного характеру, що сприятимуть сталому функціонуванню регіону загалом. Виходячи з наX

ведених положень метою статті є опис особливостей використання категорії "регіон" у адресації пакетів

керівних рішень у сфері кластерів туризму і рекреації. Для досягнення поставленої мети необхідно викоX

нати такі наукові завдання: 1) провести аналіз змісту категорії "регіон" та сформувати базис для його

використання, як основи маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації; 2) визначити базові умови

ідентифікації напрямі маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації.

За результатами дослідження констатовано, що у розвинених країнах галузевий принцип маршруX

тизації розвитку сфери туризму і рекреації поступово замінюється мережним. Це пов'язане з тим, що

його визнано більш ефективним, оскільки останній формує інтеграційну модель просторового розвитку

систем на територіальному рівні, грунтуючись на створенні мережних маршрутів прямування інфорX

мації, які складаються у єдину просторову картину. Мережний принцип маршрутизації забезпечує інтегX

рацію формуванням кластерів, які за своєю суттю є мережними структурами, що дозволяє побудувати

сталу інтеграційну модель просторового розвитку систем із гнучкими маршрутами прямування інфорX

мації. Такий підхід до процесу визначення маршруту прямування інформації між мережами демонструє

більше можливостей у фокусі переваг та перспектив трансляції пакетів керівних впливів.

In the current realities of tourism and recreation, routing has been seen as a process of identifying information

routes between the region's networks. The route of information in the system of regions is important. There

should be a legitimate set of basic conditional routing tasks aimed at ensuring sustainable development in the

cluster. Under such circumstances, the management analyst module will target the ideal solution to practical

problems that contribute to the sustainability of the region as a whole. Based on the above provisions, the purpose

of the article is to describe the usage of the category "region" as analogue to the address of the recipient of the

package of management decisions on development of tourism and recreation clusters. In order to achieve this

objective, the following objectives should be achieved: 1) To analyse the content of the category "region" and to

establish a basis for its use as a basis for the routing of tourism and recreation development; 2) To define basic

conditions for the determination of the addresses of the routing of tourism and recreation development. The



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

79www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних реаліях розвитку сфери туризму і рек$

реації маршрутизація розглядалася як процес визначен$
ня маршруту прямування інформації між мережами ре$
гіону. Водночас важливий саме маршрут прямування
інформації та його адресна складова (розташування у
системі регіонів). Стандартно маршрутизатор є систе$
мою управління, яка приймає рішення, що базується на
адресі отримувача пакету керівних впливів, щодо транс$
формації майбутнього стану певного об'єкта. Відтак у
системі маршрутизації базовою щодо визначення адре$
си отримувача є категорія "регіон". Та наразі використо$
вувалася як синонімічна до таких категорій, як локалі$
зація землі (адміністративної одиниці), краю (місцевості
або адміністративно$територіальної одиниці, значної за
простором області), князівство (історична суспільно$
політична і військова структура або територіальне ут$
ворення) тощо [11, с. 92—93]. Закономірно у практиці
регіонального управління різних держав, категорія "ре$
гіон", як адреса отримувача пакету керівних впливів, не
буде мати єдиного змісту. Тому маршрутизація розвит$
ку сфери туризму і рекреації, за своєю сутністю, є
різноспрямованим впливом, що має цільове призначен$
ня. Однак для того, щоб переслати пакет керівних
впливів від керівного органа до виконавця всі канали на
шляху слідування мають використовувати конкретне
позначення територіальних ділень держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пропоноване дослідження є продовженням теоре$

тичних й прикладних напрацювань учених, інтереси
яких, торкалися різних аспектів маршрутизації просто$
рового функціонування кластерів в регіонах України.
Питання щодо розвитку кластерів туризму і рекреації
для регіонів України присвячено праці відомих закор$
донних вчених, зокрема: А. Маршала (принципи еконо$
мічної науки), М. Портера (міжнародна конкуренція,
конкуренція, конкурентна перевага), Р. Патюрель (ство$
рення мережних організаційних структур), Пауелла У.,
Сміт$Дор Л. (мережі та господарське життя), Й. Рюeгг$
Штюрма (мережеві організаційно$управлінські форми —
мода чи необхідність?). Серед вітчизняних науковців ці
питання висвітлювали С.Г. Олексюк (економічний кла$
стер: поняття, сутність, структура. типи), О.Б. Письмен$
ної (основи кластеризації уранодобувного комплексу
України), Гріднєва М.А. (характерні риси кластероут$
ворення в регіонах України), Соколенко С.І. (кластери
в глобальній економіці), Стоянець Н. (регіональні клас$
тери як структурні ланки сталого розвитку національ$
ної економіки). Водночас аналіз основних положень ок$
реслених праць дозволяє дійти висновку, що у площині
розвитку регіональних кластерів туризму і рекреації має

theoretical basis of the research was philosophical, general scientific and specifically scientific principles and

provisions of modern system theory, theoretical platforms of management of development of tourism and

recreation clusters in regions.

The study found that, in developed countries, the industryXbased principle of routing tourism and recreation

is gradually being replaced by the network. This is because it is recognized as a more efficient approach, providing

an integrated model of spatial development of systems at the territorial level, based on the creation of network

paths for information, which form a single spatial picture. At the same time, the network principle of routing

ensures integration by forming clusters, which are essentially networking structures that allow the formation of

an integrative spatial development model for systems with flexible paths of information. This approach to the

process of determining the route of information between networks demonstrates more possibilities in focusing

the advantages and prospects of translating control packages.

Ключові слова: маршрутизація, кластер, туризм і рекреація, регіон.
Key words: routing, cluster, tourism and recreation, region.

необхідна маршрутизація як алгоритм маршрутизації
пошуку закономірностей у масивах інформації та
змістова інтерпретація отриманих фактів, що визначає
порядок керівних впливів з наближення кожного учас$
нику кластеру до параметрів оптимальності або прогно$
зованого абсолюту. Так, машинне навчання й інші ме$
тоди штучного інтелекту, вбудовані в хмару, аналізують
всі накопичені та оброблені дані, щодо кожного учас$
ника кластеру. Тільки Й. Рюєгг$Штюрма звертає увагу
на проблему пошуку адреси для отримувача найкращих
керівних рішень для конкретної ситуації, відповідно до
встановленого алгоритму. На нашу думку, для цього
мають задаватися граничні умовні задачі адрес марш$
рутизації, що орієнтовані на забезпечення сталого роз$
витку у кластері. У таких умовах модуль розпорядчої
аналітики буде адресно транслювати ідеальне розв'язан$
ня проблем практичного характеру, що сприятимуть
сталому функціонуванню регіону загалом.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є опис особливостей використання

категорії "регіон" у адресації пакетів керівних рішень в
сфері кластерів туризму і рекреації. Для досягнення
поставленої мети необхідно виконати такі наукові зав$
дання: 1) провести аналіз змісту категорії "регіон" та
сформувати базис для його використання, як основи
маршрутизації розвитку сфери туризму і рекреації;
2) визначити базові умови визначення адрес для марш$
рутизації розвитку сфери туризму і рекреації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нині категорію "регіон" багато країн розуміють оди$

ниці територіальних ділень держави. Зокрема, згідно із
законодавством Англії, регіон — це адміністративно$те$
риторіальна одиниця верхнього рівня, що включає одну
або декілька одиниць рівня графств. За законодавством
Данії регіон — це адміністративно$територіальна оди$
ниця вищого рівня, створена з 1 січня 2007 р. відповідно
до Данської Муніципальної реформи. В України, під
регіоном слід розглядати ту частину території, яка во$
лодіє сукупністю природних, соціально$економічних,
національних, культурних та інших умов [7, c. 101].
Згідно із законодавством Мальти — регіонів це частина
території, кожна з яких має свій окремий регіональний
комітет (у країні наявні 3$и регіони, що створені відпо$
відно до Закону про місцеві ради 1993 р. Два з цих ре$
гіонів розділені на більш дрібні, згідно з Законом № XVI
від 2009 р.). Нова Зеландія розділена на 17 регіонів, що
є адміністративно$територіальними утвореннями пер$
шого рівня з місцевими урядами. Поняття регіону закр$
іплене у законодавчому полі Перу, Чилі, Франції та ін.
У таких країнах регіон — це територія, що є не тільки
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окремою одиницею, із рядом істотних компонент, але й
елементом регіонального управління на який транслю$
ються пакети керівних впливів.

Є країни, що використовують категорію регіон ви$
ключно для статистичних цілей, для розмежовування те$
риторій за культурними показниками (такими, як тра$
диції краю, спосіб життя, пісні, казки тощо), розмежо$
вування територій за спільними або близькими історич$
ними, соціальними та географічними особливостями.
Так, Ісландія поділена на 8 регіонів, що виділені для ста$
тистичних цілей (хоча до 2003 р. регіони використову$
вались як виборчі округи для виборів до парламенту,
проте це було змінено поправкою до конституції).
Північна Македонія розділяється на 8 статистичних ре$
гіонів, а Португалія на 5. Угорщина поділена на 8 стати$
стичних регіонів (згідно з законом 1999/XCII). У Литві
виділено історичні та культурні (етнографічні) регіони,
які розмежовані культурними показниками, як$от: тра$
диції краю: спосіб життя, пісні, казки тощо. Регіони у
цій країні не є офіційними політичними чи адміністра$
тивними одиницями. В Сербії виділяються географічні
та історичні регіони, які не мають офіційного статусу,
тому їх кордони часто розпливчасті (хоча деякі регіони
є основою для округів), що створює проблеми маршру$
тизації їх розвитку. В Японії категорія регіон позначає
території, які мають спільні або близькі історичні, со$
ціальні та географічні особливості. У таких країнах
регіон — не є частиною сучасного адміністративного
поділу, однак традиційно вживається в урядовій доку$
ментації, спеціальній та навчальній літературі, як кате$
горія синонімічна до адреси розташування одиниці рег$
іонального управління.

У зв'язку із відсутністю єдності щодо практики зас$
тосування категорії регіон, він по$різному трактується
у довідниковій та економічній літературі (що обумов$
лено залежностями тлумачень від особливостей управ$
лінського впливу). Для умовної ідентифікації таких
об'єктів у просторі необхідне досягнення консенсусу у
визначеній площині.

Так, Н.І. Ценклер [10, с. 92—93] ідентифікує регіон
як окрему одиницю, що від'ємна від інших територій за
певними ознаками і характеристиками (щодо цілісності,
взаємозв'язку складових елементів та ін.), але знахо$
диться з ними у взаємозв'язку. Твердження пов'язане з
тим, що регіони виділяються з загальної території,
відповідно до певних цілей та завдань розвитку, основ$
ною яких, є формування адекватного управлінського
впливу та чинні міжрегіональні зв'язки. Закономірно
для позначення адрес маршрутизації розміри регіонів
мають бути варіативними. Наприклад, адреса отриму$
вача пакета керівних впливів може позначатися [10]:
територію сільської ради, міста чи району у великому
місті; територію агломерації або компактного скупчен$
ня населених пунктів; територію країни, групи країн
або навіть величезного простору всередині континен$
ту.

В.Т. Бусел розглядає регіон, суто як територіальну
одиницю (зокрема, як район, область, певний простір),
що вирізняють з поміж інших (таких самих одиниць)
спільні ознаки або специфічні риси [1]. Таке тверджен$
ня дозволяє звернути увагу на те, що за умови викорис$
тання регіону, як категорії маршрутизації необхідна
детальна їх конкретизація, за якої специфічним стає не
тільки процес визначення маршруту прямування інфор$
мації, але ї його зміст та прикладення. Це пов'язане з
тим, що об'єктом регіонального управління можуть бути
природні та неприродні явища (графічні, геологічні,
етнографічні, економічні та ін.).

Таким чином, регіон, як базова категорія маршру$
тизації розвитку складна, багатогранна за своєю сут$
ністю, а адрес маршрутизації має передбачати:

1) виділення з загальної території, відповідно до
цілей та завдань їх розвитку та певних ознак і характе$
ристик. Процес виділення регіонів при маршрутизації

може бути дещо відмінним від чинного політичного або
адміністративного поділу;

2) наявність міжрегіональних та внутрішньо регіо$
нальних зв'язків. Останні, ілюструють щільність взає$
модії суб'єктів бізнесу на окремій території та забезпе$
ченість виробничих процесів необхідними складовими,
що являють собою її інфраструктуру;

3) система управління регіоном, що характеризуєть$
ся наявністю відносин підпорядкованості між органами
управління і керованими ними об'єктами;

4) регіональні аспекти управління, до яких можна
віднести: рівень економічного розвитку; рівень доходів
населення; рівень розвитку малого бізнесу; освоєння
території та рівень розвитку інфраструктури.

В.В. Івасюк, Н.С. Чумак [5], Ценклер Н.І. [10] роз$
глядають регіон, не просто як категорію регіонального
управління, а як певну територію впливу, що має цільо$
ве призначення. Відтак для визначення адрес маршру$
тизації регіон можна деталізувати за об'єктивними про$
блемами розвитку, які зумовлено:

1) індивідуальними особливостями самих регіонів та
властивих йому аспектів управління. До цієї групи про$
блем можна віднести, зокрема: тенденції розвитку оди$
ниці території; неефективне використання ознак і ха$
рактеристик території; вузьку господарську спеціаліза$
цію, наявність застарілих неперспективних підходів до
управління регіоном; ігнорування доцільності комплек$
сного розвитку та необхідності створення конкурент$
них переваг; незначне місце регіону в системі терито$
ріального поділу праці, інтеграційних процесах і т.д;

2) наслідками фінансово$економічних криз та їх де$
структивних наслідків, що охоплюють всю соціально$
економічну систему або лише частину системи. В резуль$
таті таких явищ на перший план виходять питання, щодо
трансляції впливу, який за цілями може полягати у:
підвищенні ефективності використання обмежених ре$
сурсів. Об'єктом пильної уваги у маршрутизації розвит$
ку є сфери діяльності, що здатні викликати найбільший
мультиплікативний ефект в регіональній економіці [8];
зміцненні взаємозв`язків між виробництвом, природни$
ми умовами, ресурсами держави і певної території, на$
селенням [4, с. 43].

Цільова спрямованість маршруту прямування
інформації між мережами регіонів має сприяти підви$
щенню ефективності використання обмежених ресурсів.
Це забезпечується керівним впливом на сфери діяль$
ності, які продукують мультиплікативний ефект для
економіки регіонів, у т.ч. у "економічно відсталих". Вод$
ночас рекреація і туризм є найбільш вигідною, з точки
зору мультиплікативного ефекту для економіки регіонів
у порівнянні з галузями з перероблювання нафтопро$
дуктів, виробництва машин та обладнання. Окрім пря$
мого впливу на економіку регіонів, окреслена сфера має
непрямий вплив (який відомий, як ефект мульти$
плікації). Це додатковий дохід економіки, який фор$
мується з витрат туриста від купівлі товарів і послуг у
даному регіоні. Такий вплив синтезує також повторні
витрати туристів у цьому регіоні.

Зміцнення взаємозв`язків між виробництвом, при$
родними умовами, ресурсами держави і певної тери$
торії, населенням забезпечує маршрутизація розвитку
у межах інтеграційної моделі просторового розвитку
систем. Відтак, окреслюючи рамки маршрутизації роз$
витку сфери туризму і рекреації, слід зазначити, що:

— територію впливу доцільно розглядати як ту час$
тину простору, де необхідний мультиплікативний ефект
(фактично мова йде про туристичний комплекс, деталі$
зований в межах державних утворень);

— специфіку цільової спрямованості доцільно роз$
глядати як особистості, що формують інтеграційну мо$
дель просторового розвитку систем, які належать до
складу туристичного комплексу.

З огляду на це, у якості допоміжної категорії до$
слідження використано категорію "сфера туризму і рек$
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реації". Така сфера утворює форму просторової орга$
нізації на базі компактно розташованих на регіональ$
ному рівні туристичних об'єктів, серед яких [3, c. 9—10]:
природні, культурні чи спеціально створені; транспор$
тного обслуговування, харчування та готельного обслу$
говування, розважально$видовищна сфера, система роз$
дрібної торгівлі, послуги гідів; планування та управлін$
ня в галузі туризму, реклама та інформація; туристичні
агенції, організатори подорожей, одноденних екскурсій
та ін. Ураховуючи склад об'єктів маршрутизації розвит$
ку сфери туризму і рекреації, констатуємо, що такий
підхід орієнтований на системний характер розвитку
регіональних форм просторової організації туристич$
ної діяльності (відділення туристичних регіонів), що
передбачає їх відносно просту структуру, чітку просто$
рову локалізацію щодо регіонального розвитку та кон$
кретний природно ресурсний потенціал (далі — ПРП),
який характеризується запасами місцевих водних ре$
сурсів, лісовими, фауністичними ресурсами, площею
рекреаційних територій, придатних для створення са$
наторно$курортних установ, баз відпочинку, туристич$
них маршрутів та можливостями, щодо їх використан$
ня.

Якщо регіон зі значним ПРП не є привабливим для
туризму і рекреації, це пов'язане із неефективністю про$
цесів визначення маршрутів прямування інформації між
регіональними мережами, принципи яких не дозволя$
ють сформувати інтеграційну модель просторового роз$
витку. Така проблема властива галузевому принципу
регіонального управління, від якого з 60$х р. почало
відмовлятися керівництво більшості розвинених країн
світу, серед яких США, Великобританія, Німеччина.
Трансляція пакетів керівних вповів через регіональні
маршрути на галузевих принципах, полягало у підтримці
в регіонах відносин прямої підпорядкованості (а саме
лінійних) між органами управління і керованою сукуп$
ністю суб'єктів, що забезпечували: туристичний та сервіс
підтримки; планування та розвиток туризму. Однак на$
разі застосування галузевого принципу у маршрутизації
розвитку демонструє свою недостатню ефективність.

Наразі принцип галузевого управління частково або
повністю зберігся у практиці маршрутизації цілого ряду
державних утворень, серед яких країни СНГ, Україна,

значна кількість держав Східної Азії
та Африки. Галузеве управління в ре$
гіонах орієнтоване на формування
моделей розвитку окремих галузей,
захист внутрішнього ринку товарів та
послуг від конкуренції та допомогу
вітчизняним підприємствам. Відтак
принцип грунтується на відношенні
до підприємств сфери рекреації і ту$
ризму, як до важливого об'єкту тако$
го управління, створеного для вироб$
ництва туристичного продукту, з ме$
тою задоволення суспільних потреб
у відпочинку. Водночас протекці$
онізм гальмує розвиток регіональних
економік, коли спрямований на
підтримку підприємств тих галузей,
які не є конкурентоспроможним [2].
Поза увагою галузевого управління
залишається розвиток міжгалузевої
співпраці, що обумовлено вузькою
специфікою управління.

Відповідно до наукової літерату$
ри (зокрема праць Тищенко А.Н. [9]),
можна виділити наступну специфіку
управління сферою туризму і рекре$
ації, що грунтується на принципах
галузевого управління:

1) форма власності, на якій зас$
новане кожне конкретне підприєм$
ство, має значення лише для виявлен$

ня ступеня і форми галузевого впливу;
2) віднесення підприємства до відповідної галузі

здійснюється за однорідністю виробничої чи іншої
діяльності;

3) віднесення різних структурних підрозділів в пев$
них адміністративно$територіальних одиницях до
об'єктів галузевого управління;

4) реалізація управлінського впливу системою цен$
тралізованих і оперативних засобів організації функці$
онування, підпорядкованих систем з боку органів вико$
навчої влади, що мають спеціальні компетенції.

Відтак під час застосування принципів галузевого
управління сферою туризму і рекреації відсутній тісний
зв'язок із міжгалузевим регіональним управлінням. Це
не забезпечує поєднання централізованого управління
із самостійністю та ініціативою регіонального управлі$
ння. Закономірно процес визначення маршрутів пряму$
вання інформації між мережами ускладнений та обме$
жений ознакою субпідрядності. Особливо складні мар$
шрути прямування інформації, якщо в окресленій сфері
діяльності підпорядкованість має риси східчастості та
у випадках, коли залежними елементами підпорядкова$
ності є виробничі багатогалузеві територіальні підроз$
діли, оскільки виникають східчасті структури. Характе$
ристика східчастих структур галузевого управління, що
ускладнюють прямування інформації між мережами при
маршрутизації сфери туризму і рекреації наведена у
таблиці 1.

Так, до східчастих структур маршрутизації розвит$
ку сфери туризму і рекреації, що ускладнюють пряму$
вання інформації між мережами належать: 2$х східчасті
(що сформовані на території невеликого розміру, з ви$
соким рівнем концентрації управління), 3$ох східчасті
(що сформовані на території великого розміру, що
узагальнює, як правило, декілька населених пунктів),
4$ох східчасті (що сформовані на території, що має
рівень областей). Кожна зі східчастих структур, відпо$
відно до властивих їм характеристик, має багатогалу$
зеві відділки (конкретних підрозділів з виробництва
послуг не створюється, а управління видами виробниц$
тва, передають головним спеціалістам).

Наявність багатогалузевих відділків автоматично
формує труднощі, пов'язані із дублюванням маршрути$

Таблиця 1. Характеристика східчастих структур галузевого управління,
що ускладнюють прямування інформації між мережами при маршрутизації

сфери туризму і рекреації

Джерело: сформовано авторами на основі [2; 9].

Риси 
східчастості 

Особливості 
галузевого 
управління 

Характеристика східчастості 
управління 

Недоліки східчастості 
управління, 

2-х східчасті Невеликий 
розмір території, 
 високий рівень 
концентрації 
управління  

1 рівень – керівники первинних 
багатогалузевих підрозділів 
(управління, відділи, комітети); 
2 рівень – головні спеціалісти на 
чолі з керівником підрозділу 

3-х східчасті Великий розмір 
території (як 
правило 
декілька 
населених 
пунктів) 
 

1 рівень – керівники первинних 
підрозділів (управління); 
2 рівень – керівники підрозділів 
середньої ланки (багатогалузеві 
відділи, комітети); 
3 рівень – головні спеціалісти на 
чолі з керівником підрозділу 
– головні спеціалісти на чолі з 
керівником підрозділу 

4-х 
східчасті 

Великий розмір 
території (рівень 
областей), 
управління 
формується в 
структурах, які 
входять до 
складу будь-
яких об’єднань  

1 рівень – керівники управлінь 
облдержадміністрацій;  
2 рівень – керівники управлінь 
районних облдержадміністрацій; 
3 рівень – керівники підрозділів  
середньої ланки (багатогалузеві 
відділи, комітети); 
4 рівень – головні спеціалісти на 
чолі з керівником підрозділу 

Наявність 
багатогалузевих 
відділків. 
Дублювання функцій 
об’єктів управлінського 
впливу. 
Збільшення кількості 
ступенів управління на 
кожному конкретному 
підприємстві. 
Проблеми із добором 
кадрів відповідної 
кваліфікації. 
Проблеми економічного 
розвитку 
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заторів та об'єктів управлінського впливу. Це пов'яза$
не з тим, що виникає система подвійного підпорядку$
вання об'єктів галузевого управління — керівнику і го$
ловним спеціалістам. Як наслідок [6, с. 32—58]: інтег$
рується ризик неузгодженості у роботі та зростання
витрат часу на координацію діяльності, розв'язання ви$
робничо$господарських питань; виникають труднощі ке$
рівників, пов'язані із недостатнім рівнем їх кваліфікації;
створюються умови для звуження фронту контролю, у
зв'язку із значною кількістю підпорядкованих керівни$
ку виробничих підрозділів або виконавців.

Водночас збільшується кількість ступенів прямуван$
ня інформації на кожному конкретному підприємстві
сфери туризму і рекреації, що призводить до: подовжен$
ня ліній прямування інформації між мережами при одер$
жанні інформації і віддачі команд; зниження оператив$
ності прямування інформації між мережами; негатив$
ного випливу на розвиток регіональної економіки.
Навіть за 2$х східчастими структурами, що грунтують$
ся на принципі галузевого управління всі окреслені труд$
нощі не усуваються.

До недоліків вітчизняних структур управління сфе$
рою туризму і рекреації, що гуртуються на принципах
галузевого управління, слід відносити: неузгодженість
у роботі; зростання витрат часу на координацію діяль$
ності, розв'язання виробничо$господарських питань;
труднощі керівників, діяльність яких дуже різноманіт$
на і вимагає різнобічної підготовки; низька опера$
тивність прямування інформації між мережами та
управління; низька ефективність розвитку та конкурен$
тоспроможності об'єктів підпорядкування.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У зв'язку з виділеними вище недоліками, у розвине$

них країнах галузевий принцип маршрутизації розвит$
ку сфери туризму і рекреації поступово замінюється
мережним, більш ефективним підходом, що забезпечує
інтеграційну модель просторового розвитку систем на
територіальному рівні, грунтуючись на створенні ме$
режних маршрутів прямування інформації, які склада$
ються у єдину просторову картину. У склад таких та
елементи регіонального ринку. Водночас мережний
принцип маршрутизації забезпечує інтеграцію форму$
ванням кластерів, які за своєю суттю є мережними
структурами, що дозволяють сформувати інтеграційну
модель просторового розвитку систем із гнучкими мар$
шрутами прямування інформації.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Такий підхід до процесу визначення маршруту пряму$
вання інформації між мережами демонструє більше
можливостей у фокусі переваг та перспектив трансляції
пакетів керівних впливів.
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The main directions of regulation of the activity of the food market in modern economic conditions are

considered in the article. The study of the issues related to the food problem in the article shows that, the process

of strengthening the differences in the level of economic development between countries, monopolization of

international markets and inequality processes of development factors are observed in modern market economy

condition. Population around the world began to grow and forming a shortage of food products. This problem is

becoming more global. From this point of view, it should be noted that the political and economic impact of

developed countries are intensified under the globalization processes.

 The analysis shows that the processes of limiting the possibility of meeting the demand of the population for

food products by local sources in the globalized world are causes with negative results. This process also has a

serious impact on economic security. Food security is an integral part of the state's national security system and

creates favorable conditions for the stable life of society.

The article shows that the food market also serves members of society and the provide growing demands of

the population for food products. The efficient formation of the food market creates favorable conditions for the

protection of economic viability of producer and consumer segments, as well as expansion of relations between

the city and the village.

Based on the analysis of the article, it was concluded that the activity of the food market must be regulated

by the market mechanism with experience of developed world countries. For to achieve efficient operation of the

food market must be regulate the food market through legal and economic mexanizms by the state. The food

market should be provide as the main guarantor of social stability in society.

At the same time, in article identified the current problems related to the regulation of the activity of the

modern food market, and also put forward proposals and recommendations for their elimination.

У статті розглянуто основні напрями регулювання функціонування продовольчого ринку в сучасних

економічних умовах. Вивчення в статті питань, пов'язаних з продовольчою проблемою, показує, що в

сучасних умовах все частіше спостерігається процес посилення відмінностей у рівні економічного розX

витку між державами, монополізації міжнародних ринків, нерівності факторів розвитку. У міру того, як

кількість населення в усьому світі починає рости, спостерігається нестача продуктів харчування, і ця

проблема набуває все більш глобального характеру. Саме в цьому зв'язку слід зазначити, що в міру посиX

лення процесів глобалізації відбувається посилення політичного та економічного впливу розвинених дерX

жав.

Проведений аналіз показує, що в умовах глобалізації процеси обмеження можливостей задоволення

потреб населення в продуктах харчування за рахунок місцевих джерел призводять до негативних

наслідків. Цей процес також має серйозний вплив на економічну безпеку. Продовольча безпека є склаX

довою частиною системи національної безпеки держави і створює сприятливі умови для стабільної житX

тєдіяльності суспільства.

У статті показано, що продовольчий ринок також служить підвищенню рівня життя членів суспільX

ства, задоволенню зростаючих потреб населення в продовольстві і продуктах харчування. Ефективне

формування продовольчого ринку створює сприятливі умови для збереження економічної самостійності

продуктивного і споживчого сегментів, розширення зв'язків між містом і селом.
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ІNTRODUCTІON
In recent years, regulation of food market activity has

been considered one of the main priority issues in developed
countries. Every year a very serious economic policy is
implemented in this direction all over the world. The analysis
shows that the role of the food market in ensuring national
economic security in the Azerbaijan Republic, as well
including other post$soviet countries, are very high. That is
why it is necessary to implement purposeful economic
measures in this direction. The production of food products
is a main element of the world standard of living.
Consumption and nutrition has become the main economic
and social category that characterizes the level of
development of society and the standard of living of people.
The population begins to grow, there has been a shortage
of products and this problem has become increasingly
global.

ANALYSIS OF RECENT PUBLICATIONS
ON THIS TOPIC

Well$known scientists Volgina N.A., [3] Shakara$
liyev A.S., [1] Mishenko V.V., [2] Abdullayev K.N. [6] and
etc. in their works noted that very importance of regulation
activity of food markets in modern economic condition.
They examined in detail the role of the food market for
ensuring the national security and economic growth of the
country.

Іn the beginning of the 21st century, the problem of food
shortages is considered to be actual all over the world. Different
international organizations are already emerging in this
direction. This is the result of the fact that, taking into account
the urgency of the problem, the UN Food and Agriculture
Organization (FAO), was established and the mentioned issues
constitute the priority direction of the organization's activities.
Research shows that in 1950—1980, a significant increase in
the production of food products was observed on a global scale.
Since the 90s of the 21st century, trends of decline in production
and growth of prices in the food market to be observed. In
modern times, production ecological food products has also
become one of the actual problems. In modern economic
conditions, the human health factor is more taken into account
when producing food products.

Kuzmin D.V. in his works, noted that imported food
products have a negative impact on the domestic food
market and regulation role of the country in this area is
important [5]. The rapid globalization of the system of
international relations are observed with the strengthening
of political and economic influence of developed countries
on other countries. Thus, the processes of feeding the
population in the conditions of globalization and limiting
the possibility of meeting the demand for food products by
the local sources lead to negative results. This process also
has a negative impact on economic security. Food security
as part of the state's national security system and creates
conditions for the stable life activity of society.

As other post$soviet countries, appropriate measures
are being taken for to ensure food security in the Azerbaijan
Republic. Lack of adequate satisfaction of people's demand
for food products causes serious dissatisfaction in every

У статті на основі аналізу зроблено висновок про те, що, як і в практиці розвинених країн світу,

діяльність продовольчого ринку повинна регулюватися через ринковий механізм. Тут продовольчий риX

нок повинен регулюватися державою за допомогою правових та економічних механізмів для досягнення

ефективного функціонування продовольчого ринку. До продовольчого ринку слід ставитися як до головX

ного гаранта збереження соціальної стійкості в суспільстві.

У статті також визначено існуючі проблеми, пов'язані з регулюванням діяльності сучасного продоX

вольчого ринку, а також висунуто пропозиції та рекомендації щодо їх усунення.

Key words: state policy, integration, investment, economic integration, national economy, macro�economy.
Ключові слова: державна політика, інтеграція, інвестиції, економічна інтеграція, національна економі�

ка, макроекономіка.

country. In addition, there are direct conditions for
jeopardizing the economic and political sovereignty of the
state. Therefore, in search of effective solutions to the food
problem, a complex approach to the problem is required.

The problem of food safety is manifested in the power
of differences between states in the level of economic
development, in the monopolization of international
markets and in the inequality of development factors. The
states, which have large foreign exchange reserves as a
producers of industrial products on the world market,
stimulate the use of intensive technologies in agriculture,
as well as in all areas of economy. At the same time,
developed countries are subsidizing local producers of
goods. They are implementing large$scale, targeted
programs in the agrarian food sector by the financial
support directed from the state budget. In addition, states
effectively protect the national economy from the effects
of foreign competition. The activity of developed countries
in the international food market is more intensive [4].

In modern conditions, the problem of food manifests
itself in more than three aspects. The first is due to the
increase in the production of food products and the increase
in the share of local production in the food market.
Secondly, it reflects the ability of all segments of the
population to obtain food products at affordable prices. The
third aspect of the problem is the consideration of ecological
problems in the production of food products. From an
ecological point of view, the solution to the food problem
involves the measures necessary to protect the environment
and the production of safe food products for the health of
the population.

STATEMENT OF THE MAIN MATERIAL
Studies show that the solution of the food problem

directly depends on the formation of the food market and
its organizational characteristics. Ensuring the country's
food security depends significantly on the formation of the
food market and its regulation in terms of strategic interests
in the agrarian sector. In modern economic conditions, the
food market is one of the most important and strategic
components of the national economic system.

 It should be noted that the food market has always
existed and operated in a unique way in all economic
systems. The price in the socialist economic system was
regulated by the intervention of the state, not on the basis
of supply and demand, which are the basic principles of
market relations. This led to the restriction of independence
of producers and consumers.

The activity of the food market is based on the
interaction between the buyer and the seller, in other words,
supply and demand. The market covers the sphere of
exchange between producers and consumers of products,
as well between countries within the framework of liberal
economic boundaries [3].

In fact, the market is a category in which it is impossible
to reproduce and deliver the product to the consumer in
conditions of non$functioning. While it is not possible to
reproduce the product, it is not possible to organize
extensive re$production.
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Although the most recent and natural goal of economic
activity is consumption, in all socio$economic systems,
production is characterized as the most important sphere
of the economy. Because the goods and services that meet
human needs are created in the sphere of production. Any
change in the sphere of production leads to the emergence
of radical changes in other spheres of the national economy,
including the sphere of distribution, exchange, consumption.
That is why it is quite wrong to perceive the market as the
only sphere of trade and sales.

Production directly affects consumption by creating
material benefits in the market. It is known that production
is carried out under conditions of limited resources, and this
process is significantly dependent on the market
conjuncture. At the same time, as the demand and income
levels of the members of the society increase, the volume of
production increases rapidly.

There are also foreign economic relations, including
import, trade and other channels to pay for the provision
of the population with special food products. All imported
products in the food market are obtained by paying a fee.

 The volume, structure and quality of production
depend directly on the volume, range of demand. ?n the
market. All commodity producers, workers of trade and
service spheres are more interested in the production and
sale of food products which had high demand in the markets.

Thus, as already mentioned, the food market is the most
important component of the market system. However, along
with this, the food market has its own unique economic
essence. Thus, the material basis of the food market is the
production of agricultural products. Since the agrarian
sector has its own specific features, the process of its
formation should be taken into account.

The food market, in essence, serves to meet the needs of
the members of the society for food and food products. Thus,
the food market also operates on the basis of supply and
demand. The food market reflects organizational$economic
and social relations between producer and consumer. Thus,
the problem of food has existed in all periods of the
development of society.

As is known, the development of the agrarian sector,
like all sectors of the economy, was under the control of
the state in the centralized socialist economy. During the
soviet period, the state order and procurement system was
a priority in the agrarian field. State structures almost
controlled the agrarian sector and economic activity as a
whole. They contributed to the purchase of agricultural
products, the supply of agricultural enterprises with
material and technical resources and the distribution of
resources. However, in the conditions of centralized
planning, the food market was not provided only with
domestic resources. Although the provision of the food
market by the of local production was a priority direction
of the state's agrarian policy, important food products were
provided by the import channels.

In the soviet economic system, the price relationship
between supply and demand in the food market in the
Azerbaijan Republic, including other post$soviet countries,
was determined in a centralized manner. Conducting
marketing research on the food market, research on the
market conjuncture were not generally considered. The
state order played a special role in the food market. In the
soviet economic system, the quality of agricultural products,
the range and the timely delivery of products to the required
places were controlled directly by the central regional
authorities [1].

As it appears from the research, the soviet economic
system has operated for nearly 70 years. After the collapse
of the former USSR, a crisis began in the national economy
of all newly independent countries. The main reason for this
was a violation of the economic relations between the
countries of all production. As a result of this, all relations
formed in the production, processing, supply,
transportation, sales systems have been broken. As a result,

there were significant problems in the agricultural
production of countries.

In the Azerbaijan Republic, as well in other post$soviet
countries, decline volume of food production in the
beginning of the 90s. are observed. Because national food
market was not provided fully by domestic production. Only
imported products from foreign countries began to play a
key role in providing citizens with food products in the
domestic food market. In the post$soviet countries this led
to the payment of up to 90% of the population's demand
for food products by imports channel. These processes also
jeopardized the economic independence of the Azerbaijan
Republic, also for other post$soviet countries [6].

The activity of the food market at all times affects the
volume of trade in agricultural products and processing
industrial products. The expansion of entrepreneurial
activity depends requirement for agricultural products in
domestic food market.

The main priority direction of ensuring the food market
by the local production is the alignment of the volume of
agricultural and food production with the needs of the
population. The development of the region should ensure
effective interaction between agriculture, processing
enterprises and agro services.

 The food market of Azerbaijan Respublic serves to meet
the needs of the members of the society for agricultural and
food products. The current situation in the food market, as
well as any changes in the market conjuncture, have a direct
impact on social stability in society. For example, the change
in prices of products in the food market also affects the
standard of living of the population. In general, the changes
in the food market also affect the level of economic
development of the state.

The food market also reflects the trade wth agricultural
and food products. The food market also to meet the
growing demands of the population on food products. Food
market creates favorable conditions for the protection of
economic interest of producer and consumer segments.

In general, the formation of an efficient food market in
the Azerbaijan Republic is significantly dependent on the
efficient organization of the agribusiness structure.
Agribusiness in the food market is directly related to the
formation of the sphere of efficient wholesale and retail sales.
Trade in wholesale and retail food products is an integral
part of the commodity circulation process. As is known, in
the food market, products are not always delivered directly,
from the manufacturer to the consumer. The experience of
developed countries shows that agricultural and food
products enter the food market mainly through wholesale
trade organizations. From there, it is delivered to consumers
through retail sales networks. In this regard, wholesale and
retail trade organizations play a key role in the development
of food market [3].

Trade organizations engaged in the wholesale of
agricultural products perform a number of functions in this
regard. Thus, trade organizations engaged in wholesale of
food products influence the production, while at the same
time impacting the range of trade. As a result, it provides
its retail network with agricultural and food products.
Wholesale trade organizations create favorable conditions
for the storage and delivery of food products to consumers
by organizing the infrastructure of the food market.

Entrepreneurs working in agriculture sector sell their
products in domestic markets. Agricultural producers
prefer to meet more specific demand. This is directly related
to the independent nature of the sales network and the
market. Entrepreneurs operating in the agrarian sector sell
the products produced by agricultural producers through
a stable market. And the rest of the product is a source of
reserve for personal consumption and further production.

Prices in the domestic food market in the Azerbaijan
Republic, also including in other post$soviet countries are
formed on the basis of demand and supply for food products.
The level of price in the food market significantly affects
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the incomes of producers, as well as the standard of living
of consumers. The formation of a freely regulated food
market is significantly dependent on the economic policy
of the state and the purchasing power of consumers.

CONCLUSION
In the experience of developed world countries, the

activity of the food market, as a other economic structures,
is regulated by the market mechanism. For to achieve
effective functioning of the food market must be regulated
by the state through legal and economic mechanisms. In
developed countries, the food market is treated as the main
guarantor of social stability in society. For example, the
legislative acts adopted in the Republic of Azerbaijan on
the establishment and protection of the state$secured
internal market constitute the legislative basis of regulation
in this area.

Ensuring the independence of food producers, the
development of various forms of property, causes to
stabilize the level of prices. In the Azerbaijan Republic is
planned to improve the quality indicators of food products
in the next years and to expand the activity of the food
market in general.

 Sharp increase price of energy resources in the
international world market, negative trends in the financial
market of leading countries, as well as an increase of
population around the world are observed. This is condition
provide increase of demand for food products.

 Recently, prices for basic food products have started
to increase in the world market. This directly influenced
to the domestic food market of the importing countries.
Food shortages have already become a real threat in some
countries in the world. According to the United Nations
Food and Agriculture Organization (FAO), if the annual
growth of food production in 1950—1985 years amounted
to 30 million tons, in 1985—1995 years to 12 million tons.
This is indicator will be only 9 million tons by 2030. Analysis
shows that the volume of food production in the world has
been declining in recent years [5]. Effective organization
of food market activity will play an important role for
ensuring economic independence of the Azerbaijan
Republic, as well other post$soviet countries and impro$
ving the standard of living of the population. Therefore, it
is necessary to carry out appropriate measures in this
direction at the state level.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збереження здоров'я та життя громадян є необхідною

умовою гармонійного, ефективного розвитку сучасного
суспільства. Уряди розвинених країн світу докладають

максимальних зусиль в умовах викликів пандемії. Розви$
ток ринкових відносин в Україні, реформування медичної
системи зумовлює формування нової за своєю сутністю
системи соціального захисту населення, одним з видів якої

У статті медичне страхування визначається як форма соціального захисту населення в сфері збереX

ження здоров'я, яке забезпечує гарантії надання медичної допомоги на випадок втрати здоров'я з будьX

якої причини, в тому числі і в зв'язку з хворобою або нещасним випадком. Передбачено механізм забезX

печення медичного страхування шляхом формування особистих страхових фондів, призначених для

фінансування медичної допомоги в рамках страхових програм. Запропоновано напрями удосконалення

законодавчого регулювання медичного страхування. Визначено особливості формування програм із меX

дичного страхування страховими компаніями, забезпечення ефективної співпраці із медичними заX

кладами. Висвітлено теоретичні основи медичного страхування, вивчення вітчизняними вченими, визX

начено проблеми впровадження медичного страхування та перспективи впровадження та розвитку меX

дичного страхування в Україні.

In this article medical insurance is defined as a form of social protection of the population in the field of

health care, which is a guarantee of medical care in case of loss of health for any reason, including in connection

with a disease or an accident. It is provided by measures for the formation of personal insurance funds intended

to finance health care within the framework of insurance programs. It is established that health insurance is

inextricably linked with other types of social insurance. The theoretical basis of the implementation of medical

insurance is investigated and perspective directions of its development in Ukraine are considered.

 Preserving the health and life of the giants є with the necessary mental harmony, effective development of

the modern suspension. Order the rogues of the country to report the maximum in the minds of the pandemic

wikis. The development of market changes in Ukraine, the reform of the medical system and the formulation of

news for its dayXtoXday system and social protection of the population, in one of the types of medical insurance.

The main indicators of the state of health care in Ukraine are highlighted, the research of the problem of

health insurance Ukrainian scientists is revealed, the necessity of introduction of insurance medicine for ensuring

an effective health care system in Ukraine is determined. Problems of introduction of obligatory medical insurance

and prospects of its introduction and development are defined. In particular, the adoption of the law "On

compulsory health insurance". The mechanism of formation of the Compulsory Health Insurance Fund has been

revealed. Emphasis is placed on the need to form insurance funds that are formed at the expense of the population.

The formation of target insurance funds of territorial communities is proposed.

Mechanisms of cooperation between insurance companies and the state in the field of compulsory health

insurance are proposed. In particular, the participation of insurance companies in the implementation of programs

for the provision of additional medical services, tax incentives for health insurance, which is carried out in the

state health insurance. The necessity of attracting funds of citizens in providing health insurance through the

formation of health insurance funds has been proved.
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є медичне страхування. Пострадянська система фінансу$
вання охорони здоров'я, що склалась у розподілі бюджет$
них коштів, призвела до скорочення видатків у галузі ме$
дицини, погіршення якості надання медичної допомоги
громадянам, особливо, мало захищеним верствам.

Законодавчі гарантії в Україні передбачають забезпе$
чення прав громадян на охорону здоров'я та реалізацію
державних гарантій на одержання безоплатної медичної
допомоги та медичне страхування [9]. Отже, необхідною
передумовою підвищення якості надання медичних послуг
в Україні є реформування вітчизняної системи охорони
здоров'я. Слід наголосити, що, як свідчить сучасний досвіт,
реформування повинно здійснюватись з урахуванням по$
зитивних напрацювань, які склались із попередніх років
(максимальне збереження ліжко$місць, кваліфікованого
медичного персоналу, забезпечення достатньо високого
рівня освіти лікарів та медичних сестер) та використання
досвіду розвинених країн світу у галузі медичного стра$
хування. Першочерговим завданням залишається удоско$
налення системи фінансування охорони здоров'я, пошук
додаткових джерел фінансування шляхом формування
страхових фондів обов'язкового та добровільного медич$
ного страхування. Актуальним є розвиток медичного стра$
хування, що пов'язаний із упорядкуванням та визначен$
ням обсягу видатків бюджету в межах соціального медич$
ного забезпечення, яке фінансується із бюджетів всіх
рівнів, запровадження відповідних страхових медичних
фондів. Необхідно надалі розвивати обов'язкове медичне
страхування, сприяти розвитку страхової медицини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним дослідженням та практичним аспектам
медичного страхування в Україні присвячено праці В.Д.
Базилевича, С.С. Осадця, Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б.
Березіної, Д.Д. Третяк, Т.В. Яворської, Є.В. Дяченка, А.Ю.
Савенка та інших. Праці цих вчених висвітлюють сутність,
необхідність, особливості медичного страхування. Визна$
чено класифікацію медичного страхування, переваги обо$
в'язково медичного страхування. Доведено необхідність
запровадження та розвитку добровільного медичного
страхування, обгрунтовано необхідність запровадження
страхової медицини в Україні.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте слід зазначити, що Україна залишається єдиної
пострадянською країною де не запроваджене обов'язко$
ве медичне страхування для всіх громадян. На законодав$
чому рівні не закріплено порядок формування та розпод$
ілу фондів медичного страхування, механізмів співпраці
держави та страхових компаній у галузі страхової меди$
цини. Наведенні вище питання потребують подальшого
дослідження і надання пропозицій щодо розвитку медич$
ного страхування в Україні з метою ефективного забезпе$
чення фінансування медицини та захисту прав громадян у
сфері охорони здоров'я. Особливо важливим є вирішення
проблеми медичного страхування в процесі реформуван$
ня охорони здоров'я.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є визначення основних напрямів розвит$

ку медичного страхування в Україні на сучасному етапі
економічного розвитку.

 Для досягнення мети дослідження визначено такі зав$
дання:

— виокремити економічні i соціальні чинники, що впли$
вають на становлення та розвиток системи медичного стра$
хування в Україні;

— довести необхідність запровадження страхової ме$
дицини в Україні;

— визначити джерела фінансування медичних витрат
на рівні держави та місцевих бюджетів;

— обгрунтувати необхідність створення відповідних
страхових фондів на державному та місцевому рівні;

— розкрити механізм формування страхових фондів
у галузі охорони здоров'я;

— надати пропозиції щодо удосконалення взаємодії
держави та страхових компаній на ринку медичного стра$
хування України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незаперечним фактом є те, що ефективна, оптималь$
на система охорони здоров'я є одним із основних факторів
в забезпеченні високого рівня життя, показником високо$
го рівня розвитку і врешті економічної безпеки держави.
Стан здоров'я населення — однин із головних показників
високого рівня соціального захисту в державі, спрямованій
на забезпечення добробуту. За показником Індексу людсь$
кого розвитку (далі — ІЛР), який відображає узагальнені
характеристики людського потенціалу з урахуванням здо$
ров'я та довголіття,освітніх здобутків та рівня життя на$
селення, Україна посіла 88 позицію серед 189 країн і тери$
торій, які представлені в Доповіді Програми розвитку ООН
про стан людського розвитку за 2019 рік. Попри помітне
зростання значення ІЛР протягом 1991—2018 років (відпо$
відно з 0,705 до 0,750), позиція України поступово пере$
міщувалась із 47 місця в 1991 році на 75 місце у 2000 році,
82 місце у 2010 році та 88 місце у 2018 році [12]. До основ$
ними показниками,що характеризують стан здоров'я нації
є: тривалість життя населення, смертність, рівень народ$
жуваності, демографічний розвиток. Тривалість життя —
інтегральний індикатор стану здоров'я населення, його
благополуччя, а також підсумовуючою оцінкою умов жит$
тєдіяльності населення та мірилом ефективності охорони
здоров'я. Українці живуть в середньому на 9 років менше,
ніж громадяни Європейського Союзу: середня очікувана
тривалість життя в Україні становила 72 роки; у країнах
Європейського Союзу середнє значення цього показника
— 81 рік [12]. Гострою проблемою України залишається
висока передчасна смертність у працездатному віці, насам$
перед серед чоловіків, які живуть в середньому на 10 років
менше, ніж жінки. Такий розрив помітно перевищує існу$
ючі в розвинених європейських країнах відмінності у по$
казниках дожиття за статтю, де вони становлять лише 3,5—
5 років [12]. Аналіз причин смертності показує незадо$
вільний стан системи охорони здоров'я та реальний дос$
туп населення до медичних послуг. У структурі смертності
переважає смертність від серцево$судинних захворювань,
при цьому однією з найбільш негативних тенденцій є збе$
реження високих показників смертності від цієї причини
у молодому і відносно молодому віці. Гострий інфаркт міо$
карда став причиною смерті у 19,8 випадках на 100 тис.
населення; близько 50% пацієнтів після перенесеного
інсульту отримують первинну інвалідність, близько 12%
померлих від інсульту — особи працездатного віку [12].
Головними чинниками високого рівня неінфекційних зах$
ворювань є ризикові способи поведінки людей (нездорове
харчування, недостатня фізична активність, куріння та
зловживання алкоголем), що обтяжується браком усвідом$
лення населенням власної відповідальності за здоров'я та
недостатнім рівнем профілактичних втручань медичних
працівників (особливо на рівні первинної медичної допо$
моги) [12]. Одним із важливих чинників високої якості
життя та забезпечення здоров'я громадян є наявність чи$
стої води та повітря. Всесвітня організація охорони здо$
ров'я визнала, що забруднення повітря призводить до
збільшення захворюваності та смертності в світі, зокре$
ма, понад 80% захворювань тією чи іншою мірою залежать
від якості повітря [12]. Рівень народжуваності в Україні є
відносно низьким, коли на 10 жінок припадає у середньо$
му 12—13 народжених дітей, що не забезпечує рівень про$
стого заміщення поколінь. Як результат, демографічний
розвиток України характеризується формуванням та по$
силенням низки негативних тенденцій, як$то: зменшення
чисельності населення (на початок 2010 року — 46 млн осіб,
а 2020 року — 41,9 млн осіб без тимчасово окупованої те$
риторії АР Крим та м. Севастополя), старіння населення
(частка осіб віком 65 років і старше у загальній чисельності
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населення становила 17%, тоді як за шкалою ООН, країни
зі старим населенням вважають ті, в яких ця частка стано$
вить понад 7%). Погіршення медико — демографічних ха$
рактеристик населення пов'язано зі зростанням захворю$
ваності, поширення хронічних хвороб та збереження ви$
сокого рівня професійної захворюваності, виробничого та
побутового травматизму.

Чинниками такого незадовільного рівня життя та
здоров'я громадян передусім є — низький рівень ва$
лового національного доходу в розрахунку на душу
населення, за рівнем якого Україна значно посту$
пається країнам з високим рівнем людського розвит$
ку (відповідно 7994 доларів проти 14403 доларів США
за паритетом купівельної спроможності) [12]. По$дру$
ге існуюча в Україні практика недофінансування ме$
дицини. Третій чинник, що тісно пов'язаний із попе$
редніми, — незадовільний стан матеріально$технічно$
го забезпечення лікувальних установ, рівень заробіт$
ної плати та матеріальна зацікавленість медичного
персоналу.

Отже, першочерговим завданням успішного розвитку
медицини в Україні є оптимізація фінансування медичної
сфери.

Відомо, що нині в розвинених країнах діють три си$
стеми охорони здоров'я: система обов'язкового (регу$
люючого) страхування, бюджетна система та система
приватного страхування. Ці системи в різному сполу$
ченні мають місце практично у всіх розвинених країнах,
однак переважає тенденція впровадження на державно$
му рівні обов'язкового медичного страхування [2, с.
145—147]. Отже, страхова медицина — об'єктивна не$
обхідність в Україні. Запровадження страхової медици$
ни дозволить:

— поєднати обов'язкове державне страхування з при$
ватними лікувальними установами;

— підвищення якості медичних послуг;
— розвиток медичної інфраструктури та науки;
— збільшення розмірів фінансування закладів охоро$

ни здоров'я;
— надання доступу до якісних медичних послуг насе$

ленню з мінімальним рівнем доходів [1, с. 274].
— Важливою наразі є диверсифікація джерел фінан$

сування медичних установ. Відомо, що основним джере$
лом фінансування залишається бюджетне. При чому пе$
реважна більшість видатків фінансується за рахунок
коштів місцевих бюджетів (59% у 2019 році), кошти дер$
жавного бюджету — 15%, власні кошти населення — 20%,
за рахунок добровільного медичного страхування — 6%
[11].

Для забезпечення рівності застрахованих громадян
виникає необхідність оптимальної забезпеченості фінан$
сових ресурсів для фінансування видатків на охорону
здоров'я на державному та місцевому рівнях. Необхідно
формувати одноканальну систему фінансування охоро$
ни здоров'я через систему органів місцевого самовряду$
вання (далі ОМС) консолідованою базовою програмою,
з урахуванням регіональних диференційованих обсягів
медичної допомоги та фінансування бюджету України.
Впровадження ефективних механізмів фінансового за$
безпечення ОМС, орієнтоване на збільшення обсягу і
якості медичної допомоги та профілактики зумовлює
необхідність затвердження на державному рівні норма$
тиву фінансування консолідованої базової програми
ОМС за принципом фінансування медичної допомоги за
стандартом її надання, незалежно від місця її надання [9].
Крім того бюджетне фінансування спрямовується від за$
безпечення кошторису до оплати медичної допомоги,
наданої конкретній людині відповідно до визначений
стандартів (програма реформування). Таким чином, по$
винен оплачуватись конкретний пакет медичних послуг,
що надається пацієнту (в межах визначених державою
обсягів).

Виходячи із зарубіжного досвіду, соціально орієнто$
ваному економічному і суспільному ладу повинна відпові$
дати розгалужена система фінансування медичних послуг.

Додаткові ресурси, що забезпечують підвищення якості та
результативність видатків у галузі медицини:

— обов'язкове медичне страхування;
— добровільне медичне страхування;
— кошти населення;
— цільові накопичувальні фонди громад;
— благодійні внески.
Обов'язкове медичне страхування може здійснюватись

шляхом здійснення страховими компаніями, що мають
ліцензію на таке страхування. Необхідно відмітити, що в
багатьох країнах світу такі послуги здійснюються, зокре$
ма, для окремих категорій населення, та пріоритетних,
дорого вартісних програм. Обов'язковою умовою такого
страхування є створення пільгових умов оподаткування
для страхових компаній, гарантії виконання ними зобов'$
язань з обов'язкового медичного страхування.

Наступним шляхом є формування фонду обов'язково$
го медичного страхування на основі внесків роботодавців,
працівників і держави. Формування такого фонду базуєть$
ся на зацікавленості роботодавців у здоров'ї працівників,
як основного елементу виробничого процесу.

Об'єктивна необхідність формування такого фонду
зумовлена також забезпеченням фінансування соціально$
го медичного страхування [9]. Соціальне медичне страху$
вання передбачає задоволення потреби громадян у медич$
них послугах, незалежно від купівельної спроможності.
Причому за дітей, студентську молодь, людей пенсійного
віку внески буде сплачувати держава.

Для оптимального визначення податкового наванта$
ження для роботодавців та громадян, програми обов'яз$
кового медичного страхування повинні включати лише
основні медичні послуги, передусім амбулаторне лікуван$
ня і перебування в стаціонарі. До переліку основних по$
слуг при розробці програм медичного страхування бути
віднесено надання основних лікарських, допоміжних
лікарських засобів, забезпечення медичної реабілітації у
випадках важких захворювань або інвалідності, спеціальні
послуги з ранньої діагностики та профілактики захворю$
вань.

Першочерговим завданням щодо обрахунку витрат у
галузі охорони здоров'я і відповідно розподілу коштів
фонду обов'язкового медичного страхування залишаєть$
ся розрахунок бюджету лікарні, кількість лікувальних зак$
ладів та оплата поза лікарняної допомоги в розрахунку на
одного жителя. Тарифи на послуги лікарів і лікарень по$
винні обгрунтовано, прозоро обгрунтовані. Водночас за$
лишається актуальним збереження лікарняних ліжок в
спеціалізованих лікарнях та підготовка лікарів відповід$
ної кваліфікації ( як показує досвід пандемії). Модернізації
системи охорони здоров'я передбачає також формування
єдиної централізованої системи органів управління обо$
в'язковим медичним страхуванням [9].

Сформована негативна тенденція фінансування охо$
рони здоров'я сприяє перекладанню тягаря витрат по за$
безпеченню конституційних прав громадян на отримання
гарантованого обсягу безкоштовної медичної допомоги з
держави на населення. Офіційні дані про особисті спо$
живчі витрати на медичну допомогу не враховують тіньові
платежі. Результати вибіркових соціологічних обстежень
бюджетів домашніх господарств показали, що якщо вра$
ховувати тіньовий сектор ринку медичних послуг, то час$
тка витрат громадян з особистих коштів зростає до 45%
від сукупних витрат на медичну допомогу. Аналогічний
показник для лікарських засобів і виробів медичного при$
значення становить 66,7%, тобто співвідношення витрат
населення і держави становить 2:1 [6, c. 58].

Виходячи із необхідності пошуку позабюджетних дже$
рел фінансування охорони здоров'я, на нашу думку, акту$
альним залишається формування і подальший розвиток
лікарняних кас. Лікарняні каси дозволяють легалізувати
оплату медичних послуг за рахунок населення. Перевагою
таких кас є об'єднання коштів громадян для фінансування
необхідних видатків, їх цільове використання. В Україні
розробляється законодавство щодо організаційних засад
функціонування лікарняних кас [10].
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 Відомо, що переважна більшість видатків на охорону
здоров'я фінансується із бюджетів територіальних громад —
переважна більшість лікарняних закладів фінансуються за
рахунок місцевих бюджетів. Водночас для забезпечення
рівного доступу громадян щодо отримання послуг у галузі
охорони здоров'я програма обов'язкового медичного стра$
хування формується в регіоні з урахуванням вимог до об$
сягів медичної допомоги, що встановлюються клінічними
протоколами. У цьому сенсі — це єдина програма для всієї
України.

Існуюче розділення на державну базову і терито$
ріальні програми OMС поступається місцем поділу на:

а) базову програму для застрахованих громадян, що
формується на основі єдиних державних вимог;

б) державні і територіальні програми додаткового ме$
дичного страхування.

Додаткове медичне страхування може включати до$
даткове лікарське страхування,надання високотехнологі$
чної допомоги понад установлені квоти, надання застра$
хованим медичної допомоги в обсягах, порядку і на умо$
вах, що перевищують вимоги за базовою програмою.

Крім того, більш жорсткі вимоги до структури надан$
ня медичної допомоги, які закладаються в базову програ$
му ОМС відповідно державними клінічними протоколами,
дозволять дати поштовх до здійснення реструктуризації
регіональної охорони здоров'я.

Зміцнення фінансової бази ОМС має здійснюватися
шляхом подвійного процесу — підвищення відповідаль$
ності за формування коштів ОМС і вирівнювання умов
фінансування за рахунок державних субсидій.Для забез$
печення цього процесу підвищується роль центру. З одно$
го боку, зростає ступінь централізації коштів ОМС, з іншо$
го — посилюється регулювання формування коштів в рег$
іонах.

За рахунок державних субсидій фінансові ресурси
ОМС переміщаються на користь регіонів, не здатних зібра$
ти достатньо коштів для забезпечення соціального мініму$
му в силу об'єктивних соціально$економічних причин. Дер$
жавні субсидії спрямовані на забезпечення виконання ба$
зової програми ОМС у регіонах. Їх розмір розраховуєть$
ся з урахуванням рівнів бюджетної забезпеченості і вста$
новлюється в складі видатків бюджету Державного фон$
ду ОМС у розрізі окремих регіонів.

Державні субсидії будуть надаватися за таких умов:
— відповідності "пакета" медичної допомоги за базо$

вою програмою ОМС вимогам, встановленим законодав$
ством про держгарантії медичної допомоги та обов'язко$
ве медичне страхування у відношенні формування тери$
торіальних програм державних гарантій;

— відсутність заборгованості по страховим внесках на
ОМС непрацюючого населення, або за належного вико$
нання заходів з погашення наявної заборгованості.

Регулююча функція реалізується через такі механізми:
1. Встановлюються єдині вимоги до обсягів медичної

допомоги, що надається в рамках базової програми ОМС.
Особливість цих вимог — в їх конкретному характері.

2. Закладаються в розрахунок вартості базової про$
грами ОМС не можуть бути нижче нормативів фінансо$
вих витрат на одиницю гарантованих видів медичної до$
помоги, що встановлюються Урядом України. Крім того,
затверджувані тарифи на медичну допомогу не можуть
бути менші величин, розрахованих відповідно до методи$
ки визначення мінімальних тарифів. Це дозволить підня$
ти планку вимог до ресурсного забезпечення надання ме$
дичної допомоги в Україні. Одночасно обмежуються мож$
ливості регіонів фінансувати з кошторисним принципом
медичні установи, минаючи систему ОМС. Тобто створю$
ються умови для перетворення двоканальної системи
державного фінансування охорони здоров'я в одноканаль$
ний — переважно через систему ОМС [7, c. 19].

Окрім бюджетного фінансування та розподілу коштів
із фонду обов'язкового медичного страхування, на нашу
думку, актуальним залишається пошук додаткових дже$
рел фінансування закладів охорони здоров'я територіаль$
них громад. Тим більше, що технічне та матеріальне осна$

щення таких закладів лишається на дуже низькому рівні.
Такими додатковими джерелами, на нашу думку, можуть
бути місцеві цільові фонди, що формуються за рахунок
відповідних місцевих податків та зборів( у тому числі, по$
в'язаних зі станом довкілля, що впливає на стан здоров'я
населення громад, що потерпають від забруднення навко$
лишнього середовища). Ефективним також є законодавче
закріплення певної частини непрямих податків із їх спря$
муванням на видатки з охорони здоров'я. Важливими за$
лишаються благодійні внески суб'єктів підприємницької
діяльності та запровадження відповідних податкових пільг.

У рамках існуючого законодавства є проблема дублю$
вання фінансування ОМС, ДМС та відомчої медицини. На
багатьох підприємствах роботодавці змушені паралельно
організовувати медичну допомогу своїм співробітникам,
або використовуючи власну лікувальну базу і фінансуючи
її з доходів підприємства, або звертаючись до ДМС і опла$
чуючи двічі одні і ті ж ризики.

Для ліквідації цього дублювання пропонується за$
стосовувати механізм додаткового медичного страхування
з включенням у нього страхового забезпечення за базо$
вою програмою ОМС. Що сплачується страхувальниками
за договором медичного страхування страхова премія не
включає частину, що підлягає оплаті дирекцією територі$
ального фонду в розмірі подушного нормативу фінансу$
вання на одного застрахованого по ОМС [5, c. 241].

У розвиненій ринковій економіці одне із найважливі$
ших джерел фінансування охорони здоров'я — добро$
вільне медичне страхування громадян, як відмічалось вище,
на добровільне медичне страхування припадає 1,5% від
загальної суми фінансування сфери охорони здоров'я.

Переважна більшість договорів добровільного медич$
ного страхування — це договори корпорацій, що гаранту$
ють певний соціальний пакет. Перспективним, на нашу
думку, є використання зарубіжного досвіду щодо залучен$
ня страхових компаній України до обов'язкового медич$
ного страхування. Відповідно, страхові компанії повинні
відповідати вимогам законодавства у сфері медичного
страхування.

На страховиків, які здійснюють діяльність відповідно
до законодавства у договорі медичного страхування, по$
ширюються вимоги по ОМС, зокрема ведення системи пер$
соніфікованого обліку застрахованих, контроль обсягу,
якості, термінів, умов і обгрунтованості надання допомо$
ги застрахованим, захист їх прав та ін.

Застрахованим за таким договором медичного стра$
хування надається право звернення в систему ОМС за ек$
стрених станів, що вимагають оперативного втручання, при
знаходженні поза місцем свого постійного проживання,
при необхідності надання спеціалізованої високотехноло$
гічної медичної допомоги, а також за неможливості отри$
мання необхідної медичної допомоги в медичних органі$
заціях, з якими має договірні відносини страховик за до$
говором медичного страхування.

У цих випадках надані в системі ОМС медичні послуги
оплачуються медичною організацією територіальними
відділеннями з подальшим відшкодуванням цих коштів
страховиком за договором добровільного медичного стра$
хування [ 6, c. 91].

 Основою запровадження системи медичного страху$
вання є: підготовка та затвердження необхідної законо$
давчої та нормативної бази; завершення роботи над ме$
дичними стандартами та протоколами лікування; ви$
значення вартісних показників медичних послуг; завер$
шення організаційно економічної перебудови галузі; за$
лучення до фінансування охорони здоров'я додаткових
джерел (страхові внески роботодавців та працюючих,
збільшення акцизів та введення податку на активи і т.д.)

Найбільш помітні зміни чекають лікарні та поліклініки:
щоб співпрацювати з Фондом загальнообов'язкового со$
ціального медичного страхування, їм доведеться пройти
акредитацію: пред'явити ліцензію на медичну практику;
укласти договір про надання медичних послуг зі страхо$
виком; володіти матеріально$технічною базою, яка відпо$
відає законодавчим нормативам. Однак необхідно досить
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виважено підходити до реорганізації медичних закладів
(особливо, первинної ланки). Зберегти доступність до ме$
дичних послуг кожного громадянина, попри територію
проживання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ

НАПРЯМІ
1. Впровадження системи медичного страхування в

Україні є питанням дуже актуальним і відноситься до пер$
шочергових завдань, які вимагають негайного вирішення,
оскільки питання сучасного стану охорони здоров'я одні
з самих нагальних в нашій країні.

2. Медичні послуги, які є складовою медичної допо$
моги, як і інші послуги, не можуть бути безкоштовними.
Якісне надання медичних послуг вимагає значних матері$
альних та інших витрат. Відомо, що бюджетне фінансуван$
ня, яке переважає в Україні не в змозі повноцінно проф$
інансувати видатки на охорону здоров'я. Як свідчить досвід
розвинених країн, страхова медицина — основа надання
гарантованих і доступних медичних послуг для громадян.

3. Основою страхової медицини є формування стра$
хових фондів для покриття ризиків , що стосуються здо$
ров'я та життя громадян. Першочергової ваги набуває зап$
ровадження обов'язкового медичного страхування, фор$
мування страхових фондів на рівні громад, розвиток та
удосконалення добровільного медичного страхування,
співпраці держави та страхових компаній у галузі охоро$
ни здоров'я громадян.

4. Головними проблемами запровадження обов'язко$
вого медичного страхування вважають: оптимізацію ви$
датків на охорону здоров'я, що гарантує держава кожно$
му громадянину (визначення потреби в лікарняних ліжках,
фінансування модернізації лікувальних закладів, придбан$
ня медичних препаратів, достойної оплати праці медичних
працівників, підготовку лікарів та медичного персоналу на
високому кваліфікаційному рівні); розрахунок достатнь$
ого рівня оподаткування роботодавців та громадян з ме$
тою формування Фонду обов'язкового медичного страху$
вання (запровадження податкових пільг, прозорість відно$
син у сфері трудового права та здійснення оплати праці).

5. Важливим, на нашу думку, є формування фінансо$
вих ресурсів для фінансування охорони здоров'я на рівні
територіальних громад. Адже основна мережа закладів
охорони здоров'я утримується за рахунок коштів відпові$
дних територіальних громад. Потребує розробки опти$
мальна система розподілу бюджетних коштів, Фонду обо$
в'язкового медичного страхування, подальший розвиток
лікарняних кас, законодавче регулювання формування
благодійних фондів на фінансування охорону здоров'я
територіальних громад. України. На нашу думку, актуаль$
ним є запровадження місцевих зборів з метою цільового
фінансування видатків на охорону здоров'я (особливо за
забруднення навколишнього середовища і перевищення
граничних норм забруднення водних, земельних та по$
вітряних ресурсів).

6. Актуальним питанням залишається розвиток доб$
ровільного медичного страхування в сфері страхування
додаткових медичних послуг, окремих програм медично$
го страхування (наприклад, програма "Дитина", програма
"Здорова старість", програми профілактичних заходів та
інші, визначені державою). При чому потребує удоскона$
лення та прийняття нового закону "Про страхування", в
контексті пільгового функціонування відповідних страхо$
вих компаній, що будуть залучені до спільного страхуван$
ня державних медичних програм. Звичайно, важливим за$
лишається посилення контролю здійсненням такого стра$
хування.

7. Основою здійснення заходів реорганізації системи
охорони здоров'я та запровадження страхової медицини,
як свідчить зарубіжний досвід, є ріст економіки держави,
запровадження антикорупційний заходів в галузі охоро$
ни здоров'я, прийняття закону " Про обов'язкове медичне
страхування в Україні", прийняття нового закону " Про
страхування", розробка та прийняття законодавства щодо

порядку фінансування видатків на охорону здоров'я те$
риторіальних громад України.
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У статті розглядаються найбільш актуальні для України схеми ухилення від оподаткування та напряX

ми удосконалення форм і методів податкового контролю з метою їх мінімізації. З'ясовано, що до чинX

ників, які негативно позначаються на формуванні дохідної частини бюджету, відноситься ухилення від

оподаткування. Проблема ухилення від оподаткування набуває у всіх країнах все більш важливого знаX

чення. Діють відомі та з'являються нові схеми ухилення від оподаткування, які органи податкової служX

би повинні не тільки моніторити, але застосовувати відповідні заходи впливу. Робота в цьому напрямі

триває постійно. Свідченням цього є прийняття низки розпоряджень Кабінету Міністрів України, направX

лених на недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання та запобігання

відмиванню коштів.

Проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких досліджено проблеми боX

ротьби з ухиленням від оподаткування. Акцентовано увагу на тому, що суб'єкти господарювання не завX

жди виконують свій конституційний обов'язок щодо повної і своєчасної сплати податків і зборів. Такий

висновок грунтується на результатах проведеного аналізу стану, результативності, ефективності податX

кового контролю в Україні та сум донарахувань. З'ясовано, що 82,1% донарахувань припадають на поруX

шення податкового законодавства, що виникають в оподаткуванні податку на додану вартість та податX

ку на прибуток підприємств. Встановлено, що протягом трьох останніх років скорочується кількість конX

трольних заходів, зменшується донарахування за усіма видами перевірок та ступінь стягнення узгоджеX

них податкових зобов'язань.

Доведено, що все ще не вирішеними залишаються питання розробки дієвих заходів податкового конX

тролю стосовно виявлення схем діяльності суб'єктів господарювання, які використовуються для несплаX

ти або зменшення платежів до бюджету. Розкрито спектр схем ухилення від оподаткування, які в кінцеX

вому результаті призводять до погіршення економічної ситуації в країні через недоотримання значних

за обсягами бюджетоформуючих податків. На підставі проведеного дослідження запропоновано рекоX

мендації щодо вдосконалення форм та методів податкового контролю, застосування яких сприятиме

зменшенню ухилення від оподаткування.

З метою зменшення негативних наслідків ухилення від оподаткування на величину надходжень до

бюджету та упередження ухилення від оподаткування запропоновано низку заходів для контролюючих

органів.

The article considers the most relevant schemes of tax evasion in Ukraine and improvement ways of forms

and methods of tax control in order to minimize such evasions. It was found out that tax evasion is among the

factors that negatively affect the formation of the budget's revenue side. The problem of tax evasion is becoming

increasingly important in all countries. There are known and new schemes of tax evasion, which the tax authorities

must not only monitor, but apply appropriate measures. Work in this direction is constantly ongoing. This is

evidenced by the adoption of several orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine aimed at preventing taxes and

fees evasion by business entities and at preventing money laundering.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В сучасних умовах господарювання, коли явно ви$

ражена політико$економічна ситуація в Україні, а саме:
неоголошена війна, нестабільність ринку, коронавірус,
тіньова економіка, бюджетний дефіцит, особливого зна$
чення набуває забезпечення стійкості податкових над$
ходжень у бюджет країни, які можуть бути досягнуті
шляхом проведення ефективного та результативного
податкового контролю. Податковий контроль є одним
із стабілізуючих факторів соціального розвитку, оскіль$
ки контролює дотримання таких принципів як загаль$
ність оподаткування, рівність платників перед Законом,
фіскальну достатність, соціальну справедливість, вста$
новлення податків та зборів відповідно до платоспро$
можності платників податків та ін., визначених ст. 4
Податкового кодексу України [1].

Сплата податків та зборів значною мірою залежить
від ставлення суб'єктів господарювання до виконання
своїх обов'язків перед державою (податкового мента$
літету). Податковий менталітет має прямий взаємо$
зв'язок з рівнем довіри суспільства до держави: якщо
платники податків не довіряють владі, податковий мен$
талітет буде змінюватися в гіршу сторону, а також буде
знижуватися мотивація до виконання податкових зобо$
в'язань [2]. Звідси частота проведення податкового кон$
тролю має залежати від статусу платника податків
("сумлінний " і "несумлінний"), що формується в залеж$
ності від ступеня дотримання ним податкового законо$
давства, сумлінного виконання податкових зобов'язань
(високі досягнення щодо повноти та своєчасності спла$
ти податків та зборів), дотримання податкової дисцип$
ліни, кількості офіційно працевлаштованих осіб, і що є
не менш важливо на теперішній час — сума коштів, які
спрямовують підприємства на соціальні програми та
благодійність.

Голова Державної податкової служби України
Олексій Любченко висловив підтримку доброчесному
бізнесу: "Сьогодні ми вивели на новий рівень тему парт$
нерства Державної податкової служби та бізнесу. Це
партнерство є взаємовигідним — ми працюємо на білий
бізнес, проти тіні. Білий бізнес може розраховувати на
нас повністю, і наші форми податкового контролю бу$
дуть цілком залежати від історії доброчесності платни$
ка" [3].

Таким чином, суспільно небезпечним не тільки в
Україні, але у світі є таке явище, як ухилення від опо$
даткування та сплати податків, яке веде до зменшення

The scientific works of domestic and foreign scientists were analyzed, in which the problems of struggle

against tax evasion were investigated. Attention is focused on the fact that business entities do not always fulfill

their constitutional obligation to pay taxes and fees in full and on time. This conclusion is based on the analysis

results of the state, effectiveness, efficiency of tax control in Ukraine and the amount of surcharges. It was found

that 82.1% of surcharges were made due to violations of tax laws arising from the taxation of value added tax and

corporate income tax. It has been established that during the last three years the number of control measures

has been reduced, the surcharge for all types of inspections and the level of fees of harmonized tax liabilities has

been reduced.

It has been proven that the issues of developing effective tax control measures still remain unresolved in

relation to the identification of schemes used by business entities for nonXpayment or reduction of payments to

the budget. The range of tax evasion schemes has been revealed, which ultimately leads to the deterioration of

the economic situation in the country due to the lack of significant budgetXgenerating taxes. Based on this study,

some recommendations were proposed to improve the forms and methods of tax control, the use of which will

help to reduce tax evasions.

A number of measures have been proposed for regulatory authorities in order to reduce the negative

consequences of tax evasion for the amount of budget revenues and to prevent tax evasion.

Ключові слова: податки, збори, суб'єкти господарювання, ухилення від оподаткування, податковий моні�
торинг, вдосконалення, ефективність, медіація.

Key words: taxes, fees, business entities, tax evasion, tax monitoring, improvement, efficiency, mediation.

доходів бюджетів усіх рівнів, протирічить інтересам як
держави в цілому, так і сумлінних платників податків,
що в кінцевому результаті веде до порушення одного із
фундаментальних принципів оподаткування — принци$
пу загальної обов'язковості сплати, який визначено
ст. 67 Конституції України: "Кожен зобов'язаний спла$
чувати податки і збори в порядку і розмірах, встановле$
них законом" [4].

Отже, це питання важливе як для наповнення бюд$
жету, так і для формування податкового досьє платників
податків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведений аналіз літературних джерел свідчить,

що проблема ухилення від сплати податків та наслідки
для бюджету України досліджується вітчизняними
науковцями та практиками не один десяток років. Так,
Кобушко Я. досліджує сутність та особливості подат$
кового регулювання процесів незаконного виведення
коштів. Дубровський В., Черкашин В., Сеник Р. висвіт$
люють інструменти ухилення від сплати податків та
агресивного податкового планування, дана оцінка їхніх
розмірів, наявні обмеження для застосування, наслідки
(окрім власне зменшення бюджетних надходжень) та
перспективи і способи подолання — із їхніми наслідка$
ми. Парфентій Л. проаналізував передумови ухилення
від сплати податків в Україні, зазначив найпоширеніші
схеми, внаслідок яких бюджет України зазнає найбіль$
ших втрат. Химич О., Білик О., Карковська В. розкрили
основні проблеми боротьби з ухиленням від оподатку$
вання.

Зарубіжні науковці також приділяють увагу цьому
питанню: професори Білостоцького університету Етель
Л. та Попавський М. розглядають засоби боротьби
відносно ухилення від сплати податків у Польщі в істо$
ричній перспективі, інші польські вчені Волтановський
П. та Косінська Р. досліджують проблеми розривів у
надходженнях до бюджету непрямих податків та
відмічають про значення польського досвіду у вирішенні
цієї проблеми у справі обмеження публічного боргу,
проф. Маркова Х. Карлівського університету Праги розг$
лядає ухилення від сплати податків та податкову оптимі$
зацію в Чеській республіці. Судавичус Б. розглядає спец$
іальні правила проти ухилення від сплати податків у по$
датковому законодавстві Литви, до яких відносяться
трансфертне ціноутворення, правила тонкої капіталізації,
оподаткування контрольованих іноземних компаній.
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Попри доробки науковців та практиків з цієї про$
блематики все ще не вирішеними залишаються питання
щодо розробки дієвих заходів податкового контролю
стосовно виявлення схем діяльності суб'єктів господа$
рювання, які використовуються для несплати або змен$
шення платежів до бюджету.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета полягає у дослідженні теоретичних наукових

напрацювань і практичного досвіду експертів та фахівців
органів Державної податкової служби України щодо
заходів податкового контролю направлених на виявлен$
ня схем діяльності суб'єктів господарювання, які вико$
ристовуються ними для несплати або зменшення пла$
тежів до бюджету та розробки напрямів удосконален$
ня контрольної діяльності органів податкової служби.
Завданнями дослідження: є проведення аналізу науко$
вих праць вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких до$
сліджено проблеми боротьби з ухиленням від оподат$
кування. З'ясування в якій мірі суб'єкти господарюван$
ня виконують свій обов'язок щодо повної і своєчасної
сплати податків і зборів. Розкриття схем ухилення від
оподаткування бюджетоформуючих податків. Обгрун$
тування рекомендацій щодо вдосконалення методів по$
даткового контролю, які сприятимуть зменшенню ухи$
лення від оподаткування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Податковий контроль здійснюється не тільки з ме$
тою виявлення порушень податкового законодавства,
але і упередження їх виникнення. Як приклад, застосу$
вання системи електронного адміністрування ПДВ та
системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації
податкових накладних, що дозволяє припинити зло$
чинні схеми, які використовують нечесні платники по$
датків для мінімізації своїх податкових зобов'язань.

Податковий контроль в Україні здійснюють підроз$
діли податкового аудиту, які у 2020 р. отримали свої по$
вноваження у зв'язку з реорганізацією ДПС України.
Аналіз стану, результативності та ефективності подат$
кового контролю представлено у таблиці 1.

Кількість платників, які знаходяться на обліку в
органах ДФС (ДПС) та мають сплачувати податки скла$
ла у 2018 р. 1181,6 тис, а у — 1230,5 тис. Тобто спосте$
рігається зростання платників податків на 48,9 тис.
Однак уже у 2020 р. кількість платників податків проти
2019 р. зменшилася на 43,6 тис осіб. Значна частина пред$
ставників бізнесу втратила своїх потенційних клієнтів у
зв'язку із вимушеним карантином і звернула свою
діяльність.

Контрольно$перевірочні заходи, визначені ПКУ,
проводяться у вигляді планових, позапланових, фактич$
них перевірок та зустрічних звірок. У 2020 р. проти
2019 р. кількість усіх видів контрольно$перевірочних за$
ходів значно зменшилася на 17240 перевірок, а саме: в
частині планових перевірок на 4692, позапланових на —
9286, та зустрічних звірок на — 3070, а фактичних на$
впаки спостерігається ріст на 192 перевірки. Підрозді$
ли податкового аудиту проводять документальну пла$
нову перевірку платника податків згідно із затвердже$
ним ДПС України планом$графіком проведення доку$
ментальних планових перевірок на відповідний рік, який
формується на підставі ризикоорієнтованого підходу до
здійснення податкового контролю. План документаль$
них перевірок виконано на 45,1%. Протягом останніх
трьох років кількість планових документальних пере$
вірок зменшується. Невиконання плану документальних
перевірок у попередні роки обумовлено: відсутністю
суб'єкта господарювання за місцезнаходженням, не
допуском до перевірки працівників органу ДФС (ДПС),
оскарженням матеріалів перевірки у судовому поряд$
ку, втратою, вилученням та пошкодженням доку$
ментів.

На виконання плану планових документальних пе$
ревірок 2020 р. вплинула епідеміологічна ситуація в Ук$
раїні. Так, з 18.03.2020 р. встановлено мораторій на про$
ведення документальних та фактичних перевірок, крім
фактичних перевірок у частині обігу підакцизних то$
варів, документальних перевірок з питань декларуван$
ня ПДВ, припинення (ліквідації) суб'єкта господарюван$
ня та на звернення платників податків. Наведені вище
дані свідчать про відсутність тиску перевірками та зус$
трічними звірками на господарюючі суб'єкти. Свідчен$
ням цього значне зменшення охоплення податковими
перевірками суб'єктів бізнесу. Якщо у 2018 р. цей по$
казник становив 1,6%, то у 2020 р. він становить лише
0,7%.

Кожного року спостерігається негативний фактор,
як$от: безрезультатні перевірки. Якщо за плановими
перевірками вони коливаються в межах 2—3%, то за
позаплановими перевірками цей показник знаходиться
в межах від 38% у 2018 р. до 53% у 2020 р. Безрезульта$
тивні перевірки виникають не тільки внаслідок корупц$
ійної складової, некомпетентності перевіряючих, низь$
кої якості перевірки, не доведення виявлених порушень,
неоднозначного тлумачення податкового законодав$
ства, значної кількості перевірок, пов'язаних із припи$
ненням (ліквідацією) суб'єктів господарювання, але і в
результаті оскарження результатів податкових пере$
вірок в адміністративному та судовому порядку в різних
інстанціях. Наслідком оскарження є ненадходження до
бюджету 32,05 млрд грн по 10,55 тис. справах.

Зменшення у 2020 р. кількості усіх видів контрольно$
перевірочних заходів призвело до зменшення суми до$
нарахувань на 31843,5 млн грн. Водночас із узгодженої
суми донарахувань до бюджету України надійшло лише
2190,3 млн грн або 27,2 %, в той час коли у 2019 р. —
23,5%. Збільшення показника — це не заслуга органу
контролю, а наслідок зменшення суми донарахувань та
узгодженості стосовно сплати цих донарахувань.

Попри конституційний обов'язок сплачувати подат$
ки та збори, не всі платники податків — свідомі та
сумлінні. Як зазначалося вище, за даними Звіту ДПС
України у 2020 р. було донараховано 17,8 млрд грн за
усіма видами податків і зборів (табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать, що найбільше порушень при$
падає на податок на прибуток (49,4%) та податок на до$
дану вартість (32,7%). До способів ухилення платників
податків від оподаткування можна віднести:

— неподання або несвоєчасне подання податкових
декларацій, розрахунків та інших документів, пов'яза$
них з обчисленням і сплатою податків та зборів. Крім
того, неподання або несвоєчасне подання вище вказа$
них податкових звітних документів свідчить про прихо$
вання об'єкта оподаткування;

— зумисне заниження податків і зборів;
— фіктивне підприємництво;
— оформленні операцій з реалізації продукції ниж$

че собівартості;
— здійснення діяльності з реалізації пального без

реєстрації платниками акцизного податку;
— провадження господарської діяльності без реє$

страції платником податків;
— незаконне користування податковими пільгами;
— ухилення від оподаткування за допомогою оф$

шорних схем;
— ухилення від оподаткування за допомогою кон$

вертаційних центрів чи контрафактів;
— ухилення від сплати податків з використанням

"податкових ям";
— ухилення від сплати податків за допомогою ССО

та ін.
Усі схеми мінімізації податків та способи ухилення

від оподаткування відпрацьовуються органами подат$
кової служби та прораховуються втрати бюджету від
них. Податкові органи використовують в боротьбі про$
ти ухилення від оподаткування всі доступні їм засоби:
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документальні та фактичні перевірки, штрафні та фінан$
сові санкції, судові позови, арешти майна і т.д. Крім того,
не один рік фахівці Інституту соціально$економічної
трансформації аналізують фіскальний ефект схем ухи$
лення (уникнення) оподаткування в Україні (табл. 3).

Дані, наведені у таблиці 3 свідчать, про наявність ши$
рокого спектру схем ухилення від оподаткування, які в
кінцевому результаті приводять до погіршення еконо$
мічної ситуації в країні через недоотримання значних
за обсягами бюджетоформуючих податків.

У зв'язку з цим необхідно виробити ефективні за$
соби, щодо своєчасного упередження цих схем. На дер$
жавному рівні 16.01.2020 р. Президент України підпи$

сав Закон України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгоджено$
стей у податковому законодавстві", метою якого є за$
провадження міжнародних стандартів податкового кон$
тролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імпле$
ментація норм, передбачених Планом протидії практи$
кам розмивання оподатковуваної бази й виведення
прибутку з$під оподаткування (План дій BEPS), рефор$
мування інституту фінансової відповідальності та удоско$
налення процедури адміністрування податків та зборів [9].

Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято
План заходів щодо концептуальних напрямів реформу$

2020 р. 

Види податків, зборів і платежів сума 
донарахувань, 

млн грн 

частка 
донарахувань, 

% 
Податок на прибуток 8783,1 49,4 
Податок на додану вартість 5808,3 32,7 
Податок на доходи фізичних осіб   817,1   4,6 
Єдиний внесок   122,9   0,7 
Акцизний податок     65,6   0,4 
Військовий збір     61,8   0,3 
Інші платежі 1287,6   7,2 
Пені по розрахунках у сфері ЗЕД   300,9   1,7 
Пеня за порушення податкового 
законодавства    531,3   3,0 

Разом      17778,6        100,0 

Таблиця 2. Склад і структура донарахувань за податками, зборами та іншими платежами у 2020 р.

Джерело: складено на основі [5—7].

Роки Відхилення 
Показники Од. вим. 2018 2019 2020 2020 

/2018 
2020 
/2019 

Кількість платників податків тис 1181,6 1274,1 1230,5 48,9 -43,6 
Охоплено документальними 
перевірками платників податків 

тис од. 19,3 – 8,7 -10,6 – 

Питома вага охоплення 
документальними перевірками 
платників податків 

% 1,6 – 0,7 -0,9 – 

Кількість планових документальних 
перевірок, передбачених планом 

тис 8,1 7,2 4,3 -3,8 -2,9 

Кількість податкових перевірок, разом 
 у т.ч: 
- планові 
- позапланові 
- фактичні 

тис од. 66,1 
 
7,8 
43,6 
14,7 

56,2 
 
6,6 
33,2 
16,4 

42,4 
 
1,94 
23,9 
16,6 

-23,7 
 
-5,86 
-19,7 
1,9 

-13,5 
 
-6,6 
-9,3 
0,2 

% виконання плану за плановими 
перевірками 

% 96,3 91,7 45,1 -51,2 -46,6 

Сума донарахувань, разом 
у т.ч: 
- за плановими 
- за позаплановими 
- за фактичними (нараховано штрафів) 

млн грн 38487,0 
 
21178,1 
16866,1 
442,8 

49621,8
 
24644,8
17072,2
7904,8 

17778,4 
 
9789,0 
7424,0 
565,0 

-20708,6 
 
-11389,1 
-9442,1 
122,2 

-31843,0 
 
-14855,8 
-9648,2 
-7339,8 

Сума узгоджених грошових 
зобов’язань, разом 
у т.ч: 
- за плановими 
- за позаплановими 
- за фактичними (узгоджено штрафів) 

млн грн 14800,8 
 
 
4214,9 
10446,6 
139,3 

18596,2
 
 
5256,3 
9435,9 
3904,0 

8041,1 
 
 
3286,3 
4503,3 
251,5 

-6759,7 
 
 
-928,6 
-5943,3 
112,2 

-10555,1 
 
 
-1970,0 
-4932,6 
-3652,5 

Питома вага узгоджених грошових 
зобов’язань 

% 38,5 37,5 45,2 6,7 7,7 

Надійшло до бюджету, разом 
у т.ч: 
- за плановими 
- за позаплановими 
- за фактичними 

млн грн 3303,9 
 
1804,1 
1411,3 
88,5 

3557,3 
 
2141,5 
1317,7 
98,1 

2190,3 
 
1111,6 
970,0 
108,7 

-1113,6 
 
-1692,5 
-441,3 
20,0 

-1367,0 
 
-1029,9 
-347,7 
10,6 

Питома вага сплати узгоджених 
грошових зобов’язань 

% 22,3 19,1 27,2 4,9 8,1 

Питома вага сплати донарахованих сум % 8,6 7,2 12,3 3,7 5,1 

Таблиця 1. Аналіз стану, результативності та ефективності податкового
контролю у 2018—2020 рр.

Джерело: складено на основі [5—7].
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вання системи органів, що реалізують державну подат$
кову та митну політику від 05.07.2019 №542$р, який у
повній мірі має відповідати вимогам бізнесу і запровад$
жує сервісні підходи до обслуговування платників по$
датків фіскальними органами. Серед них:

— оптимізація організаційної та функціональної
структур служб;

— удосконалення процедур адміністративного
оскарження;

— управління інформаційними системами та техно$
логіями;

— розвиток персоналу, антикорупційні заходи;
— стимулювання добровільної сплати податків, роз$

виток податкових сервісів;
— управління ризиками, податковий контроль та

аудит;
— удосконалення роботи, спрямованої на погашен$

ня податкового боргу;
— протидія розмиванню податкової бази та поси$

лення функції аналізу трансфертного ціноутворення;
— сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, вклю$

чаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;
— сприяння ефективному справлянню митних пла$

тежів;
— розвиток інфраструктури, електронних техно$

логій та сервісів для міжнародної торгівлі;
— захист суспільства, громадського здоров'я і без$

пеки навколишнього природного середовища та бороть$
ба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та
зброї;

— підвищення ефективності міжнародного митно$
го співробітництва [10].

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням
від 03.03.2021 № 162$р затвердив План заходів щодо
недопущення ухилення від сплати податків і зборів
суб'єктами господарювання та запобігання відмиванню
коштів в офшорних зонах, який передбачає 10 заходів,
а саме:

— забезпечення оновлення українського переліку
офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та да$
них Глобального форуму з прозорості та обміну інфор$
мацією для податкових цілей та ОЕСР;

— запобігання незаконному виведенню коштів за
кордон, у тому числі до офшорних зон, незаконному
переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків$
фактур (інвойсів);

— подання правоохоронним органам Держфінмо$
ніторингом узагальнених матеріалів (додаткових уза$
гальнених матеріалів), сформованих за результатами
здійснення моніторингу фінансових операцій, та вияв$
лення таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією
доходів від податкових злочинів;

— запровадження Міністерством фінансів України
та Державною податковою службою автоматичного
обміну інформацією з податковими органами інших
країн, зокрема відповідно до Загального стандарту
звітності (CRS);

— імплементація Плану дій з протидії розмиванню
податкової бази та виведенню прибутку з$під оподат$
кування (Base Erosionand Profit Shifting — BEPS) шля$
хом прийняття нормативно$правових актів щодо запро$
вадження кроків такого Плану;

— застосування Державною податковою службою
заходів податкового контролю із запобігання ризикам
необгрунтованого формування платниками ПДВ подат$
кового кредиту з урахуванням категорії ризиковості
суб'єктів господарювання — учасників схем ухилення
від оподаткування, зокрема до:

а) суб'єктів господарювання, що формують і поши$
рюють ризиковий податковий кредит, — через зупинен$
ня реєстрації їх податкових накладних / розрахунків ко$
ригування кількісних і вартісних показників до подат$
кової накладної в Єдиному реєстрі податкових наклад$
них;

б) суб'єктів господарювання реального сектору еко$
номіки, що мінімізують власні податкові зобов'язання з

Таблиця 3. Порівняльний аналіз фіскального ефекту схем ухилення / уникнення оподаткування
в Україні у 2019 р. (млрд грн на рік)

Джерело: складено на основі [8].

Схема 
Податки (платежі), 
яких вона дозволяє 

уникати 

Приблизні 
обсяги 

Приблизні 
втрати 
бюджету 

Примітки 

Порушення митних 
правил, контрабанда та 
корупція на кордоні 

ПДВ+акцизи+мита 226–320 68–96 Зростання у порівнянні 
із минулим роком 

Офшорні схеми Податок на 
прибуток (ПП), 
податок на 
репатріацію 

130–220 23–40 За рахунок ТЦУ, 
потенційна база 
уникнення від 
оподаткування за 
експортно-імпортними 
операціями 356-393 
млрд грн 

Конвертаційні та/або 
транзитні центри, 
податкові ями 

ПП+ПДВ+ 
ЄСВ+ПДФО+ 
військовий збір 

60–90 15–25 

Контрафакт ПП+ПДВ+акцизи 40–60 11,5–16 

Стійка зростаюча 
динаміка, поки що 
демонструється 
інституційна 
неспроможність 
держави подолати 
зазначені схеми 

Формування схемного 
податкового кредиту 
(скрутки) 

ПДВ 120–180 20–30 Різнонаправлені тренди 
2017–2018 – спад 
2019 – підйом 

Оренда с/г земель та 
сільгосппродукції 

ПДФО+ПП+ЄСВ 
+військовий збір 

19–69 8–27 Буде уточнено по 
отриманню даних 

Заробітні плати «у 
конвертах» 

ЕСВ+ПДФО+ 
військовий збір 

58–231 24–94 Буде уточнено по 
отриманню даних 

ССО – ФОП замість 
найму – 3 група та 
«обнал» 

ЕСВ+ПДФО 23–58 4–10 Буде уточнено по 
отриманню даних 

ССО – заниження 
виручки – 1 та 2 групи 

ЄП 130–156 6,3–7,6 Буде уточнено по 
отриманню даних 
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використанням ризикового податкового кредиту, через
організацію проведення документальних перевірок;

— організація проведення документальних пере$
вірок платників ПДВ, які декларують від'ємне значення
суми податку, розраховане згідно з п. 200.1 ст. 200 По$
даткового кодексу, що сформоване за рахунок сум ри$
зикового податкового кредиту;

— проведення Державною податковою службою
заходів податкового контролю для виявлення, запобі$
гання та руйнування схем ухилення від оподаткування
суб'єктами господарювання під час виплати заробітної
плати та інших доходів фізичним особам з метою залу$
чення додаткових надходжень з ПДФО, військового
збору та ЄСВ;

— організація Державною податковою службою в
межах компетенції співпраці з територіальними орга$
нами Держпраці, Пенсійного фонду, іншими державни$
ми органами щодо здійснення контролю за додержан$
ням суб'єктами господарювання законодавства, зокре$
ма податкового, під час виплати заробітної плати та
інших доходів громадянам, використання праці найма$
них осіб, обмін інформацією про виявлені порушення
та опрацювання отриманої інформації;

— застосування Державною податковою службою
заходів податкового контролю за суб'єктами господа$
рювання, зокрема тих, що реалізують підакцизні това$
ри, обсяги доходу яких не відповідають мінімальним
витратам у зв'язку з отриманням такого доходу [11].

З метою зменшення негативних наслідків ухилення
від оподаткування на величину надходжень до бюдже$
ту та упередження виникнення цього негативного яви$
ща автор пропонує низку заходів. На нашу думку, основ$
ним інструментом в боротьбі держави через органи ДПС
України з таким явищем, як ухилення від оподаткуван$
ня має стати податковий моніторинг, який досить до$
речний в умовах мораторію на документальні та фак$
тичні перевірки. Основними його перевагами є, по$пер$
ше, простота доступу до документів платника податків
(онлайн доступ), по$друге, підрозділи податкового
аудиту в межах податкового моніторингу отримують
нові можливості у боротьбі з ухиленнями від оподатку$
вання, по$третє, дозволить ще скоротити кількість по$
даткових перевірок і мінімізувати ризики платника по$
датків та дозволяє уникнути донарахування податків,
пені та штрафів, по$четверте, принципово новим і важ$
ливим є те, що в межах цієї форми податкового контро$
лю відсутнє переслідування платника податків, яке до$
пустило порушення податкового законодавства з боку
держави (податкових органів), а навпаки попереджує
платника податків у вигляді мотиваційної думки.

Досить часто з метою ухилення від оподаткування
(податком на прибуток та безпідставне заявлення
відшкодування ПДВ) застосовується фіктивне підприє$
мництво. З метою недопущення такої схеми ухилення
від оподаткування на законодавчому рівні, тобто у ПКУ,
необхідно виділити основні критерії проявлення плат$
ником податків необхідної обачності і обережності при
виборі контрагента (ділова репутація, платоспро$
можність, наявність необхідних ресурсів та активів) та
чітко визначити ступінь відповідальності платника по$
датків через прояв умисної чи неумисної обачності при
виборі контрагента (відмова в обліку витрат, що змен$
шують базу оподаткування по податку на прибуток, і в
отриманні податкового кредиту по ПДВ, застосування
підвищеного розміру штрафних санкцій).

Органу податкового контролю пропонуємо
здійснювати моніторинг і контроль за достовірністю
відомостей, інформації та документів, які надходять до
контролюючих органів після взяття на облік платника
податків. Моніторинг, взятого на облік платника по$
датків, проводиться виключно у податковому органі, а
фактичний контроль — шляхом виходу за місцезна$
ходженням платника податків, що дозволить встанови$
ти рівень фіктивності підприємства. Своєчасний конт$

роль наявності приміщень, обладнання, рухомого та не$
рухомого майна платника податків, трудових ресурсів,
наявності дозвільних документів та ліцензій тощо, не$
обхідних для здійснення передбаченого установчими та
іншими документами платника податків виду госпо$
дарської діяльності, що дозволить зменшити кількість
фіктивних підприємств.

З метою підвищення ефективності здійснення подат$
кового контролю у сфері оподаткування, потрібно по$
кращити виконання аналітичної роботи, яка здійснюєть$
ся контролюючими органами.

На думку заступника Голови ДПС в Україні роками
панує тенденція лише зростання податкового боргу. Це
свідчить про те, що підходи, які використовувались ДПС
України раніше, втратили свою ефективність та потре$
бують удосконалення [12]. Переважно, податковий борг
виникає через відсутність активів. Офіційні дані свідчать,
що податковий борг лише на третину забезпечений вар$
тістю описаного в податкову заставу майна платників
податків$боржників [7]. Така ситуація складається че$
рез застосування схеми уникнення покарання або
відстрочення сплати донарахованих за результатами
перевірок сум грошових зобов'язань шляхом затягуван$
ня платниками податків процедури оскарження прий$
нятих податкових повідомлень — рішень та виведення
власних активів за час її проведення. Як наслідок, по
завершенню оскарження, а це близько трьох і більше
років, для сплати сум вже відсутні активи. У зв'язку з
цим доречно запозичити досвід зарубіжних країн, де
подання скарги не зупиняє сплату податків по рішен$
ню, яке оскаржується.

Ще один напрям щодо скорочення податкового бор$
гу — це досудове вирішення спорів (медіація), яке вже
багато років практикується зарубіжними країнами.
Інститут медіації приносить державі і платнику прак$
тичну вигоду. По$перше, це пришвидшення вирішення
податкових спорів, друге, можлива тенденція щодо по$
передження порушень у подальшому, третє медіація
сприяє налагодженню партнерських стосунків.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження встановлено, що суспільноне$

безпечним не тільки в Україні, але у світі є таке явище,
як ухилення від оподаткування та сплати податків, яке
веде до зменшення доходів бюджетів усіх рівнів, про$
тирічить інтересам як держави в цілому, так і сумлін$
них платників податків, і в кінцевому результаті веде
до порушення одного із фундаментальних принципів
оподаткування — принцип загальної обов'язковості
сплати. Держава через органи податкової служби
(підрозділи податкового аудиту) стають на заваді ухи$
ленню від оподаткування шляхом проведення різного
роду перевірок.

У ході проведеного аналізу стану, результативності
та ефективності податкового контролю в Україні вста$
новлено, що протягом трьох останніх років скорочуєть$
ся кількість контрольних заходів, зменшується донара$
хування за усіма видами перевірок та ступінь стягнення
узгоджених податкових зобов'язань. Найбільш питому
вагу в донарахуваннях за видами податкових перевірок
займають податок на прибуток та ПДВ.

Значна частина податкових надходжень втрачаєть$
ся через низку схем ухилення від оподаткування, які
виявляють та прораховують податкові органи та експер$
ти. Верховна Рада та Уряд України приймають ряд нор$
мативних актів щодо їх мінімізації.

З метою зменшення негативних наслідків ухилення
від оподаткування на величину надходжень до бюдже$
ту та упередження виникнення цього негативного яви$
ща запропоновано низку заходів, а саме: запровадити
податковий моніторинг; здійснювати моніторинг і кон$
троль за достовірністю відомостей, інформації та доку$
ментів, які надходять до контролюючих органів після
взяття на облік платника податків; покращити виконан$
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ня аналітичної роботи, яка здійснюється контролюю$
чими органами; впровадити інститут медіації.
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PROBLEMS OF DEVELOPING A STRATEGY FOR ACTIVITIES OF TERRITORIAL COMMUNITIES
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті досліджується проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад в умовах реалX
ізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р. як однієї із найважливіших елементів в економічній сисX
темі України. Розкрито сутність поняття сталий розвиток як складну багаторівневу і багатокомпонентну сисX
тему заходів, спроможну забезпечити ефективне функціонування й розвиток країни. Проаналізовано проблеX
ми, що впливають на розробку стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. ПроX
аналізовано трактування сутності категорії "ОТГ" та визначено його специфічні ознаки. Описано Концепцію
сталого розвитку ОТГ. Обгрунтовано необхідність розробки стратегії діяльності територіальних громад у конX
тексті сталого розвитку, задля підвищення якості життя населення в ХХІ ст. Запропоновано порядок розробX
ки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Обгрунтовується необхідність
застосування технології фандрейзингу в діяльності ОТГ для зміцнення його політичної та економічної самоX
стійності у вирішенні питань життєдіяльності локальних територій в контексті сталого розвитку. ПредставлеX
но характерні особливості можливості імплементації фандрейзингу з урахуванням специфіки функціонуванX
ня органів місцевого самоврядування. Виявлено причини обмеження фінансування суспільно значимих проX
ектів, що обумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів у відповідності до
потреб і можливостей ОТГ, належної презентації власних проектів та розробки програми заходів щодо їх імплеX
ментації в контексті сталого розвитку. Розкрито ряд головних вигод від вирішення проблематики розробки
стратегії діяльності територіальних громад в умовах реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р.,
що забезпечить належний рівень життя населення. Встановлено, що розробка стратегії діяльності територіX
альних громад сприятиме покращенню процесу прийняття рішень стосовно реалізації проектів місцевого знаX
чення ОТГ, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізувати, та як результат, отримувати очікуX
ваний соціальний ефект.

The article examines the issues of developing a strategy for the activities of territorial communities in the
implementation of the Global Sustainable Development Goals until 2030 as one of the most important elements in the
economic system of Ukraine. The essence of the concept of sustainable development as a complex multilevel and
multicomponent system of measures capable of ensuring the effective functioning and development of the country is
revealed. The problems influencing the development of the strategy of territorial communities in the context of
sustainable development are analyzed. The interpretation of the essence of the category "OTG" is analyzed and its
specific features are determined. The Concept of sustainable development of OTG is described. The necessity of
development of strategy of activity of territorial communities in the context of sustainable development, for increase
of quality of life of the population in the XXI century is substantiated. The order of development of strategy of activity
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри постійно зростаючий обсяг соціальних ініціа$

тив, Україна суттєво відстає від інших країн за кількістю,
обсягом фінансування та показниками ефективності
стосовно результативності впровадження пріоритетних
соціально$економічних заходів та програм. У цьому кон$
тексті важливе значення набуває пошук ефективного
механізму залучення та застосування позабюджетних
ресурсів, сконцентрований на пошук джерел асекурації
соціальних програм, науково$дослідних проектів, діяль$
ності неприбуткових організацій. Вливання коштів у
проекти місцевого значення ОТГ можна розглядати як
соціальні інвестиції, котрі дозволяють розвивати
людські ресурси, формувати новітні послуги, забезпе$
чувати додаткові робочі місця, тим самим покращуючи
кондиції життя населення.

Оскільки фінансові ресурси можуть залишатися го$
ловним компонентом ресурсної бази ОТГ за умови на$
лежного підходу до їх застосування у проекти місцево$
го значення з урахуванням майбутніх можливостей в
контексті сталого розвитку. Оскільки зазвичай пере$
шкодою у реалізації некомерційних проектів являється
відсутність фінансових ресурсів потрібних для забезпе$
чення виконання покладених на органи місцевої влади
стратегічних завдань та обов'язків щодо підтримки як
економічного, так і соціально$культурного розвитку на
місцях у контексті сталого розвитку, де вирішення цієї
проблеми лежить у площині залучення додаткових
фінансових ресурсів.

Розробка стратегії діяльності ОТГ у контексті ста$
лого розвитку являється довготривалим процесом якіс$
них змін, результатом якого є поліпшення якості жит$
тя населення регіону. Формування спроможних ОТГ в
умовах швидкозмінного середовища та певної невизна$
ченості, обумовленої об'єктивними та суб'єктивними
чинниками, актуалізує проблематику пошуку методів
забезпечення їх послідовного розвитку за рахунок на$
явного ресурсного потенціалу та алокації нових ресур$
сних можливостей. Отже, одним із найбільш дієвих
інструментів реагування на зміни з урахуванням чітко
визначених, науково обгрунтованих пріоритетів є стра$
тегічне управління, тому актуальним являється розгляд
проблематики розробки стратегії діяльності територі$
альних громад в контексті сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематику проблематики розробки стратегії діяль$

ності територіальних громад в контексті сталого роз$
витку досліджує значна кількість науковців. Зокрема,
наукові праці А.О. Дєгтяр [5], В.В. Тертичка [16], В.М. Мо$
тиль [9], Є.І. Бородін, І. Бернацька, К.О. Ковязіна,
Н.Т. Гончарук, Н.І. Пилипів, Р. Хірівський , О. Брух,
Р.Г. Соболь, С.М. Серьогін, Ю.П. Шаров, Х. Мітюшкі$
на, І. Sydor [17], T. Skoblyak [17] присвячені аналізу де$
яких аспектів та особливостей розробки стратегії діяль$

of territorial communities in the context of sustainable development is offered. The necessity of application of
fundraising technology in OTG activity for strengthening of its political and economic independence in the decision
of questions of vital activity of local territories in the context of sustainable development is substantiated. Characteristic
features of the possibility of implementing fundraising taking into account the specifics of the functioning of local
governments are presented. The reasons for limiting the funding of socially significant projects, which necessitate the
search for alternative sources of financial resources in accordance with the needs and capabilities of OTG, proper
presentation of their own projects and development of a program of measures for their implementation in the context
of sustainable development. A number of main benefits from solving the problem of developing a strategy for local
communities in the implementation of the Global Sustainable Development Goals until 2030, which will ensure a
decent standard of living. It is established that the development of a strategy for local communities will improve the
decisionXmaking process for the implementation of local projects of OTG, which will provide an opportunity to
accumulate, process, analyze, and as a result, get the expected social effect.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, територіальні громади, ОТГ, фандрейзинг, глобальні
цілі, сталий розвиток.

Key words: local governments, local communities, OTG, fundraising, global goals, sustainable development.

ності територіальних громад у контексті сталого роз$
витку в сучасному умовах в рамках глобалізаційних про$
цесів та в умовах реалізації Глобальних цілей сталого
розвитку до 2030 р., які вплинули на генезис та станов$
лення ефективної діяльності ОТГ.

МЕТА
Метою роботи є дослідження проблематики розроб$

ки стратегії діяльності територіальних громад у кон$
тексті сталого розвитку, задля формування результа$
тивного функціонування громад на територіальному
рівні. Під час проведення дослідження було використа$
но загальнонаукові й спеціальні методи дослідження,
зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, сис$
темно$структурний аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Участь громадян у процесах місцевого самовряду$
вання являється обов'язковою умовою для цивілізова$
ного демократичного розвитку будь$якої держави. За$
кони України "Про місцеве самоврядування в Україні"
[1] та "Про добровільне об'єднання територіальних гро$
мад" [2] визначає широкий спектр форм участі населен$
ня у здійсненні місцевого самоврядування (далі МСУ),
де серед них особливе місце займає добровільне об'єд$
нання територіальних громад (далі ОТГ). Відповідно до
Закону, ОТГ являється самоорганізація громадян за
місцем їх проживання на частині території поселення
для самостійного й під свою відповідальність здійснен$
ня власних ініціатив з питань місцевого значення. Са$
мостійно організуючись в ОТГ і взаємодіючи зі струк$
турами і організаціями різних форм власності, населен$
ня здатне позиціонувати себе як джерело і носій влади
на локальній внутрішній території [3, с. 250—251].

Головна роль ОТГ, яка полягає у забезпеченні інте$
ресів громадян в усіх сферах життєдіяльності на
відповідній території на сучасному етапі являється клю$
човою. Реформування місцевого самоврядування та те$
риторіальної організації влади на засадах децентралі$
зації, концептуальні засади якої були схвалені 2014 ро$
ку, а практична імплементація відбулася з 2015 року,
виявилась серед найрезультативніших і найпомітніших
із проголошених стратегічних реформ Урядом країни.
Оскільки реформу децентралізації спрямовано на фор$
мування сучасної системи місцевого самоврядування в
Україні на основі європейських цінностей розвитку
місцевої демократії, наділення територіальних громад
повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місце$
вий економічний розвиток та надання населенню висо$
коякісних і доступних публічних послуг [4].

Як зазначають провідні науковці, що невеликий об$
сяг доходів не дає реальних можливостей регіональній
владі бути фінансово непідлеглою та діяти в регіонах,
впливаючи на соціально$економічні процеси. Доступ на
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ринки запозичень стримується через високі ставки,
сплата яких перевищує навантаження на місцеві бюд$
жети. Надходження від комунальних підприємств не
завжди покривають витрати на їх утримання, а механізм
використання бюджетних коштів не забезпечує задово$
лення суспільних потреб [5].

В основу інноваційної парадигми державної політи$
ки повинна бути закладена детермінанта глобальної
природи подальшого розвитку світової економічної та
фінансової систем, забезпечення діяльності ОТГ, які ба$
зуються на цілях сталого розвитку. Дослідження про$
блематики діяльності ОТГ в умовах реалізації Глобаль$
них цілей сталого розвитку до 2030 р. розпочнемо із
дослідження еволюції концепції сталого розвитку та
висвітлення її фундаментальних положень.

Концепція сталого розвитку "sustainable develop$
ment" пройшла довготривалу еволюцію та знайшла своє
відображення у важливих міжнародних документах і
деклараціях, які окреслюють пріоритети подальшого
розвитку всього світу, де така концепція базується на
знання з різних сфер, як$от: економіка, соціологія, еко$
логія та філософія. В умовах загострення глобальних
екологічних проблем у другій половині ХХ ст. та із за$
початкуванням конференцій ООН з питань захисту дов$
кілля виникла ідея поступального переходу людської
цивілізації до стану "глобальної динамічної рівноваги".
"Глобальна динамічна рівновага" виражається у стало$
му балансі між окремими компонентами світової еко$
лого$соціально$економічної системи, яка зберігається
як сьогодні так, і в майбутньому не зважаючи на дію
різноманітних факторів.

Термін "sustainable" у англомовних словниках визна$
чається як характеристика процесу або стану, який може
підтримуватися невизначено довго, в той час як термін
"sustainable development" трактується як поліпшення
якості людського життя при збереженні сталості підтри$
мувальних екосистем [6, с. 127]. У проекті Закону Украї$
ни про "Стратегію сталого розвитку України до 2030
року" дається таке трактування сталого розвитку, який
визначається як розвиток, який дає змогу задовольнити
потреби теперішніх поколінь і залишає можливість май$
бутнім поколінням задовольнити їхні потреби [7].

В основі базової концепції сталого розвитку лежать
три фундаментальних компоненти: економічне зростан$
ня, соціальна інтеграція та захист навколишнього сере$
довища, тобто така концепція сталого розвитку базуєть$
ся на ідеях гармонізації економічної, соціальної та еко$
логічної компонент. Сучасний етап розвитку концепції
сталого розвитку розпочався у вересні 2015 року, коли
на засіданні Генеральної асамблеї ООН 193 країни$чле$
ни затвердили "Перетворення нашого світу: Порядок
денний для сталого розвитку на період до 2030 року".
Згідно з документом країни$підписанти взяли на себе
зобов'язання забезпечувати стійкий, всеохоплюючий та
поступальний розвиток, соціальну інтеграцію та захист
навколишнього середовища в умовах партнерства та
миру [6, с. 127].

Основу "Порядку денного в області сталого розвит$
ку до 2030 року" складають 5 основних компонентів:
люди, процвітання, планета, партнерство та мир. З прий$
няттям "Порядку денного в області сталого розвитку
на період до 2030 року" концепція сталого розвитку,
крім основних традиційних компонентів (соціальна
інтеграція, економічне зростання та захист навколиш$
нього середовища), була доповнена двома важливими
компонентами: партнерство та мир, де стан даних ком$
понентів слугує основою для розробки стратегічних
рішень з питань розвитку.

Таким чином, для забезпечення сталості діяльності у
сфері розвитку концепція повинна враховувати со$
ціально$економічні та екологічні наслідки, що породжу$
ються нею, а також намагатись забезпечувати усвідом$
лений вибір, виходячи з наявних варіантів компромісних
рішень, синергії, додаткових доходів та ефектів, які ця

діяльність створює. Крім цього, суб'єкти, які відповідальні
за розробку політики, повинні забезпечити партнерські
відносини між всіма учасниками та ефективне застосу$
вання механізмів і засобів для її реалізації [6, с. 127].

"Порядок денний для сталого розвитку на період до
2030 року" визначив 17 Глобальних цілей сталого роз$
витку до 2030 р., які по суті є напрямками впливу для
досягнення сталого розвитку в світовому масштабі. Сис$
тема Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р. по$
будована таким чином, що одні цілі розглядаються як
кінцеві, в той час як інші є засобами їх досягнення, де
цей підхід дозволяє глибше усвідомити взаємозв'язок
всіх цілей сталого розвитку. Глобальні цілі сталого роз$
витку до 2030 р. включають 169 завдань, які необхідно
реалізувати для досягнення сталого розвитку, де для
ефективного моніторингу якості досягнення глобаль$
них завдань сформована система із 240 глобальних інди$
каторів сталого розвитку. За своєю сутністю глобальні
завдання для досягнення сталого розвитку та індика$
тори сталого розвитку є інструментами, через які мож$
на впливати на добробут населення та планети в цілому
світі. Тому для повноцінного їх застосування необхід$
на співпраця усіх країн світу задля покращення добро$
буту людства [9].

Варто відзначити, що з урахуванням реформ у еко$
номічній та правовій сфері країни забезпечення стало$
го економічного розвитку можна простежити на кількох
його рівнях. Зокрема, це вплив на сталий розвиток ок$
ремого підприємства, ОТГ, регіону та національної еко$
номіки в цілому. Відомо, що сталий розвиток розгляда$
ють у розрізі трьох складових [10, с. 149], тому очевид$
но, що формування сталого розвитку ОТГ проявляєть$
ся у трьох сферах: економічній, екологічній та со$
ціальній, які взаємопов'язані між собою (див. рис. 1).

Так, економічна складова сталого розвитку може
проявлятися через економічне зростання ОТГ, сприян$
ня розвитку малого та середнього підприємництва, при$
ватної ініціативи, підвищення рівня енергозбереження
та ефективності використання енергоресурсів,
збільшення рівня конкурентоспроможності ОТГ та ін.;
екологічна складова — із збереженням і поліпшенням
навколишнього середовища, скороченням шкідливих
викидів в атмосферу, переробкою твердих відходів та
ін.; соціальна складова — із поліпшення умов праці, по$
буту, підвищення добробуту населення, покращення
якості створеного продукту, виконаних робіт чи нада$
них послуг на території ОТГ, умов якості життя насе$
лення та ін. Тобто формування сталого розвитку про$
являється у трьох горизонтальних площинах (еко$
номічній, екологічній та соціальній сферах). Вважаємо,
що забезпечення сталого розвитку на всіх виокремле$
них рівнях можливе за умови реалізації соціальної
відповідальності, яка поширюється на такі основні на$
прями: дотримання прав людини; дотримання вимог за$
конодавства; ділова та корпоративна етика; захист на$
вколишнього природного середовища; співпраця із за$
цікавленими сторонами; дотримання міжнародних норм
поведінки; догляд за людьми похилого віку; прозорість
та підзвітність [11, с. 25].

Функціонування ОТГ як суб'єкта економічної діяль$
ності характеризується специфікою, яка відрізняє їх від
підприємств, врахування якої є необхідним процесом
при побудові концепції соціальної відповідальності ОТГ
з метою забезпечення сталого розвитку (див. рис. 2).

Найважливішим аспектом у становленні та розвит$
ку спроможної ОТГ є формування бачення її майбут$
нього із рівним доступом до послуг, високою якістю
життя та комфортними і безпечними умовами прожи$
вання, де у зв'язку із цим зростає роль і значення стра$
тегічного управління на рівні громади [13, с. 90]. Водно$
час, щоб ОТГ стала успішною, стратегічне управління
повинно стати щоденним методом її діяльності, навіть
способом її життєдіяльності. Концептуальними засада$
ми розробки стратегії діяльності територіальних гро$
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у більшості ОТГ відсутня стратегія збору коштів;
відсутність інформаційних баз даних стосовно джерел
фінансування; недостатня кількість фахівців, котрі
здатні забезпечити якісне дослідження цього ринку,
його моніторинг, обрання фінансового спонсора, подан$
ня заявки тощо. Фандрейзинг дедалі частіше сприй$
мається як благодійність та як категорія стосовно реа$
лізації соціальних проектів, хоча дане поняття трак$
тується набагато ширше, яке передбачає залучення ре$
сурсів для комерційних проектів, пошук фінансового
спонсора, в також спонсорство за бартерною основою.
Однією з визначальних поточних проблем місцевого
розвитку являється тенденція до забезпечення соціаль$
ного розвитку та реалізацію проектів місцевого значен$
ня тільки за рахунок бюджетних коштів [19, с. 236].

Тому фінансування сфери соціальних послуг та про$
ектів залишається в незадовільному стані, оскільки на
даному етапі головним джерелом фінансування стосов$
но надання соціальних послуг являється місцевий бюд$
жет. Так, 85,5 % наданої територіальними центрами со$
ціального обслуговування грошової та натуральної до$
помоги були профінансовані за рахунок місцевих бюд$
жетів і тільки 15,4 % — із позабюджетних коштів [20].

Ще одним важливим чинником, який гальмує розви$
ток системи надання соціальних послуг у ОТГ, є низький
рівень співпраці між місцевою владою сусідніх громад, не$
достатнє усвідомлення перспективи від спільного розв'я$
зання проблеми, що постає перед двома або й більше гро$
мадами, та ефективності такого способу співробітництва.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі проведеного дослідження можна дійти вис$

новку, що в умовах інтенсифікації глобалізаційних про$
цесів концепція сталого розвитку набуває все більшої
актуальності. Сьогодні вона стала основоположною па$
радигмою розвитку світової еколого$соціально$економ$
ічної системи усіх країн світу. Глобальні цілі сталого роз$
витку являються такою моделлю розвитку цивілізації, яка
виходить з необхідності забезпечити світовий баланс між
вирішенням соціально$економічних проблем і збережен$
ням навколишнього середовища. Саме тому концепція
сталого розвитку за нинішніх умов являється ключовим
орієнтиром державної політики.

Враховуючи результати дослідження, можемо
підсумувати, що спроможною ОТГ є така громада, в якій
місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні
та кадрові ресурси є достатніми для вирішення її орга$

нами місцевого самоврядування питань місцевого зна$
чення, передбачених законодавством, в інтересах жи$
телів громади. Одним із стратегічних завдань ОТГ є за$
безпечення інноваційного розвитку територіальної гро$
мади з дотриманням Глобальних цілей сталого розвит$
ку. Загалом ефективна реалізація управління діяльністю
ОТГ в умовах реалізації Глобальних цілей сталого роз$
витку до 2030 р., виявляється в якісному поліпшенні по$
казників безпеки і комфорту життя населення, дозво$
ляє країнам бути успішними в загальносвітовому масш$
табі і є одним з головних показників у глобальному
індексі конкурентоспроможності.

Впровадження фандрейзингу для реалізації про$
ектів місцевого значення ОТГ сприяє підвищенню ефек$
тивності забезпечення сталого розвитку громад. Сучас$
не впровадження реформи надання соціальних послуг
також тісно пов'язане з децентралізацією влади, що
створює нові можливості для місцевої влади в покра$
щенні системи надання соціальних послуг у громаді.

Отримані результати дослідження можуть бути ви$
користані для розробки стратегії діяльності територі$
альних громад в умовах реалізації Глобальних цілей ста$
лого розвитку до 2030 р., що дасть змогу стимулювати
інноваційну діяльність та підвищити рівень надання по$
слуг населенню та покращити наявну інфраструктуру,
завдяки співпраці та взаємній вигоді від реалізації про$
ектів місцевого значення ОТГ.

Література:
1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон

України від 21.05.1997 № 280/97$ВР // Відомості Вер$
ховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/280/97$%D0%B2%D1%80#Text (дата звер$
нення 26.03.2021).

2. Про добровільне об'єднання територіальних гро$
мад: Закон України від 05.02.2015 № 157$VIII // Відомості
Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/157$19#Text (дата звернення 26.03.2021).

3. Аксютина Ю.В. Технология фандрайзинга в дея$
тельности территориального общественного само$
управления по реализации социально значимых проек$
тов (опыт города Перми). Соврем. город: власть, упр.,
экономика. 2017. Т. 1. С. 250—259.

4. Про схвалення Концепції реформування місцево$
го самоврядування та територіальної організації влади
в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2014 р. № 333$р. // Відомості Верховної Ради

 

Порядок розробки стратегії діяльності територіальних громад в контексті сталого 
розвитку

ситуаційний аналіз стартових умов, ресурсної бази і конкурентних переваг 

виявлення і аналіз проблем з урахуванням інтересів зацікавлених сторін 

формування стратегічного бачення розвитку укрупненої громади 

визначення пріоритетів (пріоритетних цілей) розвитку укрупненої громади 

формування стратегічних та операційних цілей (дерева цілей) 

формування переліку проєктів (програм) реалізації стратегічних пріоритетів 

розробка й планування проєктів (програм) реалізації стратегічних пріоритетів 

розробка системи управління та моніторингу реалізації стратегії 

реалізація стратегії, моніторинг отриманих результатів та звітування громаді 

Рис. 3. Порядок розробки стратегії діяльності територіальних громад в контексті сталого розвитку

Джерело: сформовано на основі джерела: [14, с. 5].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/2021104

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333$
2014$%D1%80#Text (дата звернення 26.03.2021).

5. Дєгтяр А.О., Соболь Р.Г. Фінансове забезпечення
розвитку ОТГ. Теорія та практика державного управління
і місцевого самоврядування. 2019. № 1. URL: http://nbuv.$
gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_1_40 (дата звернення 26.03.2021).

6. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 ро$
ку: Проект Закону № 2679$VIII від 07.02.2019 // Відо$
мості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.ra$
da.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (дата
звернення 26.03.2021).

7. Raszkowski A. and Bartniczak B. On the Road to
Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda
Sustainable Development Goals (SDG) in Poland.
Sustainability. 2019. Т. 11. vol. 366; doi:10.3390/su11020366
(дата звернення 26.03.2021).

8. The Global Goals For Sustainable Development 2030.
URL: https://www.globalgoals.org/ (дата звернення
26.03.2021).

9. Пилипів Н.І., Мотиль В.М. Організація управлінського
обліку у формуванні інформаційної бази забезпечення
розвитку будівельних підприємств Актуальні проблеми
розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13. С. 146—156.

10. Комарова К.В., Ковальчук Н.В. Соціальна відпо$
відальність як складова стратегії розвитку бізнесу на
підприємствах України. Інноваційна економіка. 2016.
№ 5—6. С. 25—30.

11. Пилипів Н.І., П'ятничук І.Д., Сологуб С.І. Кон$
цепція соціальної відповідальності ОТГ у контексті ста$
лого розвитку. Вісник Прикарпатського університету.
Серія: Економіка. 2018. С. 36—42.

12. Успішна територіальна громада: будуємо разом
/ М. Бриль, О. Врублевський, О. Данчева [та ін.]. Харків:
Фактор, 2018. 128 с.

13. Архипенко І.М. Стратегічне управління розвит$
ком об'єднаних територіальних громад. Публічне адмін$
істрування: теорія та практика. Вип. 2 (22). 2019. С. 1—10.

14. Хірівський Р., Бернацька І., Брух О., Мітюшкіна
Х. Методологічні аспекти стратегічного планування у
контексті розвитку об'єднаних територіальних громад
України. Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 3—4. С. 17—
24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2019_12_3$4_4
(дата звернення 26.03.2021).

15. Тертичка В.В. Стратегічне управління: підручник.
Київ: К.І.С., 2017. 932 с.

16. Тертичка В.В. Стратегічне управління: навч.
посіб. Київ: НАДУ, 2014. 196 с.

17. Sydor І., Skoblyak T. Fundraising in Ukraine: essence
and prospects of development. Стратегічні напрями со$
ціально$економічного розвитку держави в умовах гло$
балізації: збірник тез IV Міжнародної науково$практич$
ної інтернет$конференції (м. Хмельницький, 20 верес$
ня 2019 року); за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В.П.
Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 235—237.

18. Офіційний сайт Державної служби статистики
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернен$
ня 26.03.2021).

19. Ковязіна К.О. Актуальний стан системи надання
соціальних послуг: що дають реформи? Стратегічні пріо$
ритети. 2018. № 3—4. С. 100—107. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/spa_2018_3$4_13 (дата звернення 26.03.2021).

References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of

Ukraine "On local self$government in Ukraine", available
at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97$
%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 26 March 2021).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of
Ukraine "On voluntary association of territorial commu$
nities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
157$19#Text (Accessed 26 March 2021).

3. Aksyutina, Yu.V. (2017), "Technology of fundraising
in the activities of territorial public self$government for the

implementation of socially significant projects (the
experience of the city of Perm)", Sovrem. horod: vlast, upr.,
ekonomyka, vol. 1, рр. 250—259.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The order
of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the
Concept of reforming local self$government and territorial
organization of power in Ukraine", available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/333$2014$%D1%80#Text
(Accessed 26 March 2021).

5. Degtyar, A.A. and Sobol, R.G. (2019), "Financial
support for the development of OTG", Teoriia ta praktyka
derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia,
[Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Ttpdu_2019_1_40 (Accessed 26 March 2021).

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Draft
Law of Ukraine "On the Strategy of Sustainable
Development of Ukraine until 2030", available at: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511 = 64508
(Accessed 26 March 2021).

7. Raszkowski, A. and Bartniczak, B. (2019), "On the Road
to Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda
Sustainable Development Goals (SDG) in Poland", Sustainability,
[Online], vol. 11, no. 366. doi: 10.3390/su11020366.

8. The Global Goals For Sustainable Development 2030.
(2020), available at: https://www.globalgoals.org/
(Accessed 26 March 2021).

9. Pylypiv, N.I. and Motyl, V.M. (2017), "Organization
of management accounting in the formation of the
information base for the development of construction
enterprises", Aktualni problemy rozvytku ekonomiky
rehionu, vol. 13, рр. 146—156.

10. Komarova, K.V and, Kovalchuk, N.V. (2016), "Social
responsibility as a component of business development
strategy at Ukrainian enterprises", Innovatsiina ekonomika,
vol. 5—6, рp. 25—30.

11. Pylypiv, N.I. Pyatnychuk, I.D. and Sologub, S.I.
(2018), "The concept of social responsibility of OTG in the
context of sustainable development", Visnyk Prykarpats$
koho universytetu. Seriia: Ekonomika, pp. 36—42.

12. Bryl, M. Vrublevsky, O. and Dancheva, O. (2018),
Uspishna terytorialna hromada [Successful territorial
community], Factor, Kharkiv, Ukraine.

13. Arkhipenko, I.M. (2019), "Strategic management of
the development of united territorial communities", Publichne
administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (22), рр. 1—10.

14. Khirivsky, R. Bernatska, I. Brukh, O. and Mityushki$
na, H. (2019), "Methodological aspects of strategic planning
in the context of the development of united territorial
communities of Ukraine", Ahrarna ekonomika, [Online], vol.
12, no. 3—4, рp. 17—24, available at: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/ae_2019_12_3$4_4 (Accessed 26 March 2021).

15. Tertychka, V.V. (2017), Stratehichne upravlinnia,
[Strategic management], KIS, Kyiv, Ukraine.

16. Tertychka, V.V. (2014), Stratehichne upravlinnia,
[Strategic management], NAPA, Kyiv, Ukraine.

17. Sydor, I. and Skoblyak, T. (2019), "Fundraising in
Ukraine: essence and prospects of development", Strate$
hichni napriamy sotsialno$ekonomichnoho rozvytku
derzhavy v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk tez IV Mizhna$
rodnoi naukovo$praktychnoi internet$konferentsii
[Strategic directions of social and economic development
of the state in the conditions of globalization: collection of
abstracts of the IV International scientific and practical
Internet conference] Khmelnytsky University of Manage$
ment and Law named after Leonid Yuzkov, Khmelnytsky,
Ukraine, September 20, pp. 235—237.

18. The official site of the State Statistics Service of
Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
(Accessed 26 March 2021).

19. Kovyazina, K.O. (2018), The current state of the system
of social services: what do reforms?", Stratehichni priorytety,
[Online], vol. 3—4. pp. 100—107, available at: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/spa_2018_3$4_13 (Accessed 26 March 2021).
Стаття надійшла до редакції 13.04.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105www.economy.in.ua

УДК 339.138

О. Ю. Красовська,
к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу,
Університет імені Альфреда Нобеля
ORCID ID: 0000300023698132213

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.4.105

O. Krasovska,

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department

of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

IMPROVEMENT OF FORMS AND METHODS OF ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY
MANAGEMENT AS A CONDITION FOR ENSURING BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISE

Систематизовано та удосконалено форми і методи організації управління маркетинговою діяльністю

як умови забезпечення ділової активності підприємства. Обгрунтовано необхідність обліку циклічності

розвитку економіки при оцінці ділової активності підприємства.

Визначено, що аналізуючи різні показники маркетингової активності, фірма повинна виявити

найбільш уразливі і дефектні зони і виробити рішення, які допоможуть підтримувати вже досягнуті виX

сокі показники або поліпшити поточні, тобто здійснювати регулювання маркетингової активності.

Запропоновано принципи регулювання маркетингової активності підприємства з урахуванням цикX

лічності розвитку, які базуються на таких положеннях: маркетингова активність не є постійною величиX

ною; цикли макросередовища впливають на розвиток підприємства і галузі загалом; маркетингова акX

тивність тісно пов'язана з циклами попиту; маркетингова активність відображає напруженість маркеX

тингових робіт; у системі управління маркетингом необхідно здійснювати регулювання маркетингової

активності на основі маркетингового аудиту; при регулюванні маркетингової активності фірма повинна

брати до уваги наявність лага в часі між інвестиціями в маркетинг і віддачею від них; раціональність

маркетингової активності можна визначити шляхом дослідження співвідношення рентабельності марX

кетингових робіт по відношенню до сукупних витрат на маркетинг.

Мета розробленої методики регулювання маркетингової активності підприємства полягає в діагносX

тиці маркетингової активності підприємства і визначенні напрямів її зміни в умовах циклічності розвитX

ку. Визначено цілі і стратегії маркетингової діяльності підприємства.

Systematized and improved forms and methods of organizing the management of marketing activities as a

condition for ensuring the business activity of the enterprise. The necessity of taking into account the cyclical

development of the economy in assessing the business activity of the enterprise is substantiated.

It is determined that analyzing various indicators of marketing activity, the firm must identify the most

vulnerable and defective areas and develop solutions that will help maintain the already achieved high

performance or improve current, ie to regulate marketing activity.

The principles of regulating the marketing activity of the enterprise taking into account the cyclical

development are proposed, which are based on the following provisions: marketing activity is not a constant

value, as it reflects the reaction of the enterprise to changes occurring at different levels; macroXenvironment
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підхід до маркетингу як до системи управління всією

господарською діяльністю підприємства і як умова за$
безпечення його ділової активності може бути покла$
дений в основу трактування маркетингу як управління
виробничо$збутовою діяльністю підприємства, орієнто$
ваного на ринок. Водночас в такому випадку під вироб$
ничою діяльністю розуміється не тільки безпосередньо
виробництво, а й процеси створення товарів і послуг.

Включення до сфери маркетингової діяльності про$
цесів створення та виробництва товарів є досить важ$
ливим моментом з точки зору конкурентоспроможності
товарів. Нині багато сучасних підприємств, що займа$
ються великомасштабної маркетинговою діяльністю,
вважають, що основна арена конкурентної боротьби —
це не стимулювання попиту і збуту, а орієнтування ви$
робництва товарів на його попит [1]. Аналіз економіч$
ної літератури з питань маркетингу [2; 3] дозволяє зро$
бити висновок, що маркетинг є спільною методологією
ринкової економіки і найважливішим завданням менед$
жменту.

Управління маркетингом передбачає аналіз, плану$
вання, практичне здійснення і контроль за проведенням
дій і рішень, спрямованих на встановлення, зміцнення і
підтримку вигідних операцій зі споживачами для досяг$
нення певних цілей підприємства. Процес управління
маркетингом складається з аналізу ринкових відносин,
відбору цільових ринків, розробки комплексу маркетин$
гу, втілення в життя маркетингових заходів. Звідси ви$
пливає, що основними комплексами завдань у загальній
системі маркетингового управління є: вивчення ринку і
перспектив його розвитку; управління створенням і ви$
робництвом товарів і послуг, які задовольняють вимо$
гам ринку; управління збутом товарів і послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Створенню та просуванню успішних маркетингових
інструментів присвячено праці Ф. Бутинця, Т. Гапонен$
ко, Н. Гаркуші, Г. Євтушенко, Н.Зіновчук, Н. Малюги,
Л. Мороз, Н. Петренко, М. Сагайдака, В. Самуляка, А. Се$
менова, М. Стоуна, Р. Фещура, М. Шарко та ін.

При всьому розмаїтті напрямів у вивченні теорії і
практики маркетингу на сьогодні недостатньо представ$
лені дослідження, присвячені удосконаленню форм і
методів організації управління маркетинговою діяль$
ністю як умова забезпечення ділової активності підприє$
мства.

cycles affect the development of the enterprise and the industry as a whole; marketing activity is closely related

to demand cycles; marketing activity reflects the intensity of marketing work and should be provided not so

much by extensive methods as by intensive development factors; in the marketing management system it is

necessary to regulate marketing activity on the basis of marketing audit; the basis for regulating the marketing

activity of the enterprise should be its measurement; to measure marketing activity requires the organization of

accounting and control; when regulating marketing activity, the firm must take into account the presence of a

lag in time between investment in marketing and return on them; in connection with cyclical changes in the

macroX and microXenvironment it is necessary to keep in mind the change in the significance of the components

of the marketing mix depending on external conditions, the phase of the cycle and the targets of the enterprise;

the rationality of marketing activity can be determined by studying the ratio of profitability of marketing work

in relation to the total cost of marketing.

The purpose of the developed technique of regulation of marketing activity of the enterprise consists in

diagnostics of marketing activity of the enterprise and definition of directions of its change in the conditions of

cyclic development. The purposes and strategies of marketing activity of the enterprise are defined.

Ключові слова: ділова активність підприємства, маркетингова діяльність, форми і методів організації
управління.

Key words: business activity of the enterprise, marketing activity, forms and methods of organization of
management.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — систематизація та удосконалення

форм і методів організації управління маркетинговою
діяльністю як умова забезпечення ділової активності
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Потребує обгрунтування облік циклічності розвит$
ку економіки при оцінці ділової активності підприєм$
ства. Всі цикли в реальній дійсності не схожі один на
одного, кожен має специфічні особливості, свою три$
валість. Вплив факторів, що визначають ці цикли, може
мати різні форми прояву, в тому числі у вигляді: цикліч$
них криз (що характеризуються розбіжністю купівлі$
продажу за місцем і часом, розривом ланок і зв'язків у
ціні продажу і покупок тощо), структурних криз (що
виявляються в зростанні цін, появі ажіотажного попи$
ту, відставанні пропозиції тощо), часто не збігаються з
циклічними, періодичними кризами (що характеризу$
ються появою конфліктів, настанням розпаду систем
тощо), які у взаємодії з двома попередніми видами гра$
ють визначальну роль.

Підвищення темпу господарського життя і діло$
вої активності ускладнюється промисловими цикла$
ми середньої тривалості, що супроводжуються заго$
стренням соціальної боротьби, боротьби за ринок,
зовнішніми конфліктами. Темпи накопичення капіта$
лу слабшають, відбувається посилення процесу роз$
сіювання вільного капіталу. В результаті темп еконо$
мічного розвитку сповільнюється, настає тривала деп$
ресія.

Прискорення темпу господарського життя викли$
кає посилення пошуків удосконалень, відновлення про$
цесу акумуляції капіталу в руках промислових груп, при
цьому відмирання старих і неефективних сфер еконо$
міки йде швидше, ніж відмирання укладів, що перема$
гає домінуючий уклад. Тривалість життя технологічно$
го укладу більш ніж в два рази перевищує тривалість
циклу Кондратьєва (підвищувальна частина технологі$
чного і циклу Кондратьєва відповідає один одному, бо
діє вся сукупність наявних технологічних укладів). Низ$
хідна хвиля циклу Кондратьєва настає тоді, коли домі$
нуючий уклад наближається до вершини свого про$
цвітання. Ефект знижувальної хвилі полягає в тому, що
швидкість росту домінуючого укладу нижча, ніж
швидкість деградації старих укладів, що існують пара$
лельно.
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Регулювання ділової активності на рівні національ$
ної економіки є прерогативою держави і виступає в
формі антициклічного регулювання, яке безпосередньо
впливає на ділову активність кожного з підприємств. У
фазі спаду заходи держави спрямовуються на стимулю$
вання ділової активності шляхом зниження ставок по$
датку, подання податкових пільг на нові інвестиції, по$
літики прискорення амортизації, зростання державних
витрат. У результаті відбувається підвищення сукупного
попиту, а потім і виробництва, зростання ділової актив$
ності (за рахунок зниження кредитних ставок, збільшен$
ня кредитних ресурсів банків) і, як підсумок — зростан$
ня капіталовкладень, зниження безробіття. В період
підйому економічної кон'юнктури держава проводить
політику стримування (підвищення ставок податку, ско$
рочення державних витрат, обмежень в амортизаційній
політиці). Результатом цієї політики є зниження купі$
вельної спроможності і попиту і спад економічної ак$
тивності.

На цьому етапі має місце підвищення процентних
ставок по позиках, скорочення кредитних ресурсів
банків. Інакше кажучи, заходи щодо пом'якшення цик$
лічних явищ повинні бути протилежними існуючим у
конкретний момент коливанням економічної кон'юнк$
тури.

У традиційних теоріях циклів жорсткість цін і рівня
заробітної плати призводить до порушень ринкової
рівноваги, які є причиною економічних коливань. На$
копичення капіталу (через мультиплікатор) грає фун$
даментальну роль в економічному циклі, що підтверд$
жують дослідження динаміки макроеконометричних
моделей і уявлення циклу в цих простих моделях як
відхилення від тенденції [4]. Динаміка типу співвідно$
шення "ціна — кількість", тобто відповідна реакція цін,
заробітної плати і норми відсотка на порушення ринко$
вої рівноваги і їх вплив на попит, інша складова частина
вивчення динаміки — порушення ринкової рівноваги.

Теорія реальних циклів інтерпретує економічні ко$
ливання як оптимальну реакцію суб'єктів ринку на про$
риви в технології. Немеханістичний підхід свідчить, що
економічні коливання відбуваються як від різких змін
попиту (в 60$і роки), так і від змін пропозиції (в 70$і і 80$і
роки) і є причиною контрастної динаміки.

В основу сучасних теорій економічного зростання і
циклів закладено поняття "пропозиції інвестицій" (при$
росту виробничих потужностей в майбутньому) і його
динамічна взаємодія з поняттям "попиту" (ефекту муль$
типлікатора). Інвестиції надають подвійний вплив на
економіку. З точки зору попиту (мультиплікатора) вони
визначають рівень доходу і глобальний попит. З точки
зору пропозиції вони збільшують виробничі потуж$
ності. З точки зору попиту величина інвестицій за до$
помогою кейнсіанського мультиплікатора визначає
рівень доходу. Іншими словами, збільшення попиту за$
лежить від зміни величини інвестицій [5].

Взаємодія цих двох аспектів призводить до неузгод$
женості попиту і пропозиції: з точки зору пропозиції
зростання визначає загальну суму інвестицій, тоді як з
точки зору попиту визначальним фактором виступає
приріст інвестицій. Для підтримки рівноваги між
збільшенням попиту і пропозиції необхідно, щоб темп
приросту інвестицій залишався постійним і дорівнював
відношенню рівня заощаджень і коефіцієнта капіталу.
Оскільки існують чисті інвестиції, тобто приріст потуж$
ностей виробництва, рівновага між попитом і пропози$
цією може бути тільки динамічною: не існує іншої рівно$
ваги, крім рівноважного зростання [5]. Взагалі співстав$
лення рівня заощаджень і коефіцієнта капіталу, що виз$
начає темпи економічного зростання, за своєю приро$
дою нестабільне через нестабільність мультиплікатора$
акселератора в теорії циклів: несподівана зміна муль$
типлікатора інвестицій призводить до коливань попи$
ту, що не пов'язане із змінами потужності виробницт$
ва. Вплив мультиплікатора інвестицій не пов'язаний з

його впливом на приріст пропозиції (ефект акселера$
тора), крім випадку рівноважного зростання. Теорія
рівноважного зростання, що виникла в другій половині
50$х років, виходить з можливості рівномірного зрос$
тання, приклади якого відомі після закінчення Другої
світової війни. Жодна криза не припадала на періоди
пожвавлення (відновлення), таким чином, предметом
теорії стає рівноважне зростання, що забезпечує повну
зайнятість [5].

Аналізуючи різні показники маркетингової актив$
ності, фірма повинна виявити найбільш уразливі і де$
фектні зони і виробити рішення, які допоможуть підтри$
мувати вже досягнуті високі показники або поліпшити
поточні, тобто здійснювати регулювання маркетинго$
вої активності.

Пропоновані автором принципи регулювання мар$
кетингової активності підприємства з урахуванням цик$
лічності розвитку базуються на наступних положеннях:
маркетингова активність не є постійною величиною, так
як відображає реакцію підприємства на зміни, що відбу$
ваються на різних рівнях: в економіці, галузі, фірмі; цик$
ли макросередовища впливають на розвиток підприєм$
ства і галузі в цілому, тому вони повинні враховуватися
при визначенні коефіцієнта ризику вкладень; маркетин$
гова активність тісно пов'язана з циклами попиту, а
отже, вона різна для різних товарів, ринків і часових
інтервалів; маркетингова активність відображає напру$
женість маркетингових робіт і повинна забезпечувати$
ся не стільки екстенсивними методами (підвищення ви$
трат на маркетинг), скільки інтенсивними факторами
розвитку; у системі управління маркетингом необхідно
здійснювати регулювання маркетингової активності на
основі маркетингового аудиту; основу регулювання
маркетингової активності підприємства має становити
її вимір; для вимірювання маркетингової активності не$
обхідна організація системи обліку і контролю (марке$
тинговий аудит); при регулюванні маркетингової актив$
ності фірма повинна брати до уваги наявність лага в часі
між інвестиціями в маркетинг і віддачею від них, з огля$
ду на те, що віддача від інвестицій в маркетинг настає
раніше, ніж від звичайних інвестицій; у зв'язку з цикліч$
ними змінами в макро$ і мікросередовищі необхідно мати
на увазі зміну значущості компонентів маркетингового
міксу в залежності від зовнішніх умов, фази циклу і
цільових орієнтирів підприємства; раціональність мар$
кетингової активності можна визначити шляхом дослі$
дження співвідношення рентабельності маркетингових
робіт по відношенню до сукупних витрат на маркетинг.

Мета розробленої методики регулювання маркетин$
гової активності підприємства полягає в діагностиці
маркетингової активності підприємства і визначенні
напрямків її зміни в умовах циклічності розвитку. Далі
потрібно визначити цілі і стратегії маркетингової діяль$
ності підприємства. Поточний і перспективний стани
підприємства в значній мірі залежить від правильної
постановки мети його існування і вибору стратегії для
її досягнення. Під метою розуміється бажаний май$
бутній стан реальності. При визначенні мети необхідно
звертати увагу на точне формулювання змісту, обсягу і
часу. Крім того, цілі необхідно розглядати не ізольова$
но, а завжди у взаємозв'язку.

Вивчення літератури [6; 7] дозволило нам виділити
наступні категорії цілей: вищі і підлеглі (наприклад, мета
може з точки зору реалізації вищої мети мати харак$
терні засоби, підлеглі мети характеризують вищі цілі з
точки зору конкретних функцій, вони можуть бути
основними і побічними). Існує і така класифікація цілей
за змістом: ринкові цілі — вплив, збут, частка ринку;
фінансові цілі — прибуток, рентабельність; цілі, які по$
в'язані з продуктом і суспільством — кількість, якість,
соціальна відповідальність, забезпечення гарантій діяль$
ності підприємства.

Орієнтація тільки на прибуток, як найбільш часто
вживану мету, дуже неточно описує мотиви підприєм$
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ницьких дій. Набагато типовіші, з нашої точки зору,
комплексні цілі, причому пріоритети можуть бути роз$
ставлені в залежності від зміни умов середовища або
філософії виробництва. Стратегія маркетингу — це
принципові, середні або довгострокові рішення, що да$
ють орієнтири і окремі заходи маркетингу на досягнен$
ня поставлених цілей.

Вибір стратегії обмежують зовнішні і внутрішні умо$
ви. Для опису стратегії можна використовувати такі
стратегічні напрями: просторове виділення ринку (ло$
кальне, регіональне, національне); знайомство з ринком;
обсяг обробки ринку (один сегмент, кілька сегментів,
весь ринок); спосіб обробки ринку (диференційований,
недиференційований); концентрація на одному з інстру$
ментів маркетингу (ціна, кількість); первинна мета (збут,
рентабельність); ставлення до конкурентів (агресивне,
нейтральне); ставлення до кооперації; відношення до
темпів зростання (швидке, помірне, скорочене); ставлен$
ня до інновацій.

Стратегія охоплює різні рішення, засоби і способи
реалізації середньо$ та довгострокових цілей підприє$
мства. Вона полягає у приведенні можливостей підприє$
мства у відповідність з ситуацією на ринку, тобто внут$
рішнє середовище необхідно привести у відповідність із
зовнішнім середовищем. Проблема полягає в тому, щоб
з багатьох можливих стратегій вибрати найбільш підхо$
дящу для кожного ринку і кожного товару, що відпові$
дає вимогам досягнення цілей маркетингу.

Розглядаючи стратегію стосовно конкретної галузі
виробництва, можна відзначити, що важливою метою є
поліпшення споживчих властивостей товарів. Ця стра$
тегія повинна в якості основної мети передбачати про$
никнення на новий і старий ринки, а також охоплення
товаром ринкової новизни нових груп споживачів. Ос$
новні види маркетингової стратегії слід розглядати лише
стосовно до існування розвиненого і диференційовано$
го ринку.

Можна виділити п'ять основних видів стратегії: не$
диференційована; диференціація товару на ринку; без$
перервне нововведення, тобто створення нових видів
товару; найбільшої кількості різновидів цього товару;
орієнтація на окремі ділянки ринку і групи споживачів
(сегментація ринку) [6].

Розглянемо коротко ці види стратегій. Недиферен$
ційована (агрегована) стратегія базується на уніфіко$
ваній програмі дій і виражається в стандартизації та
масовому виробництві, а також в уніфікації каналів роз$
поділу товару та інших засобів стратегії. Підприємство
орієнтується у своїй діяльності на задоволення запитів
і потреб середнього покупця. Ця стратегія дає ефект при
великих масштабах виробництва, коли ринок ємний і при
цьому особливо не диференційований (наприклад, спо$
стерігається відстрочений попит). У цій ситуації можна
припускати, що виграш за рахунок великих масштабів
перевищує втрати, що виникають через неврахування
диференціації ринку. У деяких випадках ця стратегія
продиктована відсутністю достатніх економічних ре$
сурсів для диференціації товарів відповідно до вимог
ринку.

Недиференційована стратегія часто застосовуєть$
ся тими підприємствами, які не мають достатньої інфор$
мації про ситуацію на ринку для вибору ними більш пра$
вильної поведінки. Потрібно при цьому враховувати, що
орієнтація на так званого середнього покупця практич$
но означає непристосованість до дійсного, реально існу$
ючого споживача. Можна також вказати ще один не$
долік такої стратегії: великі масштаби виробництва ча$
сто тягнуть за собою значні витрати, наприклад, на
транспортування продукції до споживача, що багато в
чому знижує вигоди, що досягаються за рахунок масо$
вості виробництва.

Стратегія виділення (диференціації) товару на рин$
ку також базується на стандартизації продукції при її
масовому виробництві. проте, на відміну від першого

виду тут застосовується досить інтенсивне просування
і активізація (реклама) даного товару. Головним завдан$
ням цієї стратегії слід вважати психологічний вплив на
споживача, прагнення обмежити вимоги споживача.
Таким чином, мова йде про пристосування попиту про$
позиції, а не навпаки.

Стратегія нововведень полягає у введенні постійних
нововведень, що вимагає обов'язкового планування
підприємством процесу морального старіння продукції.
Потрібно особливо підкреслити, що це основний вид
стратегії на сучасному ринку, застосовуваний передусім
у найбільш розвинених в технічному відношенні краї$
нах (США, Японії та ін.). Таку стратегію відрізняє знач$
на агресивність і певне випередження запитів і вимог
споживачів. Принципи такої стратегії полягають у тому,
що споживач орієнтується в першу чергу на нові товари
або ж шукає нові способи використання старих товарів.
У цих умовах споживачеві необхідно йти назустріч, вво$
дячи безперервні інновації. Така стратегія вимагає знач$
них витрат на створення нового товару.

Також необхідно врахувати особливості організації
маркетингового аудиту в системі управління маркетин$
гом. Облік циклів ділової активності як необхідна умо$
ва забезпечення фінансової стійкості підприємства ви$
магає розробки відповідного організаційно$економіч$
ного механізму управління діяльністю підприємства з
урахуванням циклічності його розвитку. Розробка та$
кого механізму повинна здійснюватися на основі аналі$
зу економічного взаємозв'язку окремих складових діло$
вої активності та визначення їх впливу на коливання
економічних показників діяльності підприємства. Без$
посередньо впливати на макроекономічні цикли
підприємство не може. Воно повинно відслідковувати
їх і пристосовуватися (по можливості) до загальних тен$
денцій. Що стосується мікроциклів, характерних для
розвитку різних функцій і видів діяльності підприємства,
то можливо не тільки вивчення і аналіз їх за результа$
тами минулих періодів, а й регулювання.

Розглядаючи маркетингову активність як найваж$
ливішу складову ділової активності, необхідно розро$
бити не тільки методичний, а й організаційний інстру$
ментарій її регулювання, а й також вибрати відповідне
інформаційне забезпечення цих робіт. Для забезпечен$
ня і підтримки маркетингової активності підприємства
на належному рівні потрібний аналіз маркетингових
показників, який дозволить виявити критичні і близькі
до критичних зони (ринки, товари, ціни тощо) і визна$
чити заходи щодо поліпшення стану підприємства і
підвищення його конкурентоспроможності.

В якості складової частини такого механізму про$
понується використовувати систему маркетингового
аудиту як інструменту виявлення порушень у системі
маркетингу. В літературі за даним напрямом [8; 9] бага$
то авторів сходяться на тому, що аудит маркетингу є
одним з елементів системного аудиту поряд з фінансо$
вим аудитом, аудитом персоналу, виробничих, управ$
лінських, соціальних, екологічних та правових норм.

Під маркетинговим аудитом слід розуміти всеосяж$
ну, систематичну, незалежну і періодичну ревізію зов$
нішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і
окремих видів маркетингової діяльності підприємства
та його підрозділів з метою виявлення вузьких місць у
системі маркетингу та формування рекомендацій для ке$
рівництва щодо підвищення ефективності маркетинго$
вої діяльності. На основі аналізу ряду наукових робіт у
цьому напрямі можна зробити висновок про існування
великої різноманітності понять, пов'язаних з конт$
рольною функцією [8—10]. Серед них такі, як моніто$
ринг, контролінг, управлінський облік, реінжиніринг,
контроль і, нарешті, маркетинговий аудит. Проведений
аналіз показує, що маркетинговий аудит є найбільш все$
осяжним поняттям, що включає в себе розгляд як яв$
них, так і неявних характеристик діяльності підприєм$
ства.
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Під час проведення аудиту маркетингу менеджер
має справу з двома типами чинників. Перші — чинники
оточення або ринку, на які фірма не може впливати або
впливає слабо (неконтрольовані фактори). Другі — опе$
раційні чинники, які фірма може проконтролювати в
більшій чи меншій мірі. Неконтрольовані фактори по$
діляють на сили макрооточення (політичні, економічні,
соціальні та технологічні), що впливають на бізнес, і сили
мікрооточення (замовники, конкуренти, дистриб'юто$
ри і партнери), що впливають на стан і результати діяль$
ності підприємства на конкретних ринках. Аналіз пуб$
лікацій і досвіду проведення маркетингового аудиту по$
казує, що на сьогоднішній момент відсутня детально
пророблена методика комплексного виконання по$
дібних робіт. У ряді джерел [8] пропонується лише пе$
релік робіт без розкриття їх змісту та використовува$
них конкретних інструментів. Інші джерела містять пе$
релік питань [9], що відображають сутність ситуаційного
аналізу, що використовуються авторами для вирішення
завдань автоматизації аналітичних процедур, зокрема,
за допомогою спеціалізованих програмних засобів [10].

ВИСНОВКИ
Розроблений методичний підхід до організації

управління маркетинговою діяльністю як умова забез$
печення ділової активності підприємства передбачає
проведення комплексного маркетингового аудиту. В ос$
нову запропонованого підходу закладено облік впливу
циклічності на ефективність маркетингової діяльності і
обгрунтовані напрями оцінки маркетингової активності
підприємства.
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У статті на основі критичного аналізу наукових праць з питань оцінки фінансового потенціалу довеX

дено, що оцінку фінансового потенціалу сьогодні все частіше проводять не тільки на основі показників

фінансового стану підприємства та використання його фінансових ресурсів, але і з урахуванням ймовірX

ності банкрутства підприємства. Досліджено взаємозв'язок фінансового потенціалу підприємства із ймоX

вірністю настання його банкрутства. Запропоновано поняття "ймовірнісний рівень фінансового потенX

ціалу" та визначено його дефініцію. Встановлено зворотний взаємозв'язок між ймовірнісним рівнем фінанX

сового потенціалу та ймовірністю початку процедури банкрутства, побудовано матрицю їх парного поX

рівняння. Для підприємствXбанкрутів побудовано матрицю парного порівняння результатів якісної оцінки

ймовірнісного рівня фінансового потенціалу та ймовірності початку процедури ліквідації. ВищезазнаX

чені матриці інтегровано у матрицю парного порівняння результатів якісної оцінки ймовірнісного рівня

фінансового потенціалу та ймовірностей початку процедури банкрутства підприємства та умовної ймоX

вірності початку процедури ліквідації підприємства за умови, що воно знаходиться у процедурі банкрутX

ства.

The article, based on a critical analysis of scientific papers on the assessment of financial potential, proves

that the assessment of financial potential today is increasingly carried out not only on the basis of financial

condition of the enterprise and the use of its financial resources, but also taking into account the probability of

bankruptcy. The relationship between the financial potential of the enterprise with the probability of its

bankruptcy is studied and it is determined that the nature of such a relationship is mutually inverse. Due to the

need to assess the level of financial potential through its connection with the probability of bankruptcy of the

enterprise, the concept of "probabilistic level of financial potential" was proposed and its definition was defined.

The inverse relationship between the probabilistic level of financial potential and the probability of initiating

bankruptcy proceedings has been established. The formula for estimating the probabilistic level of financial

potential due to the probability of bankruptcy of the enterprise is derived. The formed dependence reflects the

ratio of the probability of liquidation to the probability of bankruptcy as a share that is not enough to the highest

conditional level of financial potential (up to one). A matrix of pairwise comparison of the results of qualitative

assessment of the probabilistic level of financial potential and the probability of the beginning of the company's
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З огляду на нинішню ситуацію в країні все більше

підприємств під впливом економічних і політичних чин$
ників знаходяться у кризовому стані, який створює
серйозну небезпеку для їх банкрутства та зниження
рівня фінансового потенціалу. Тому особливої актуаль$
ності набувають питання щодо підвищення рівня фінан$
сового потенціалу підприємств та своєчасного запобі$
гання і зменшення ймовірності настання банкрутства.

На сьогодні досить багато дослідників приділяють
значну увагу оцінці фінансового стану підприємств та
ймовірності настання банкрутства. Водночас досить час$
то науковці вказують, що зниження рівня фінансового
стану призводить до зростання ймовірності банкрутства
і навпаки. У частині оцінки фінансового потенціалу та$
кож досить часто використовуються показники оцінки
фінансового стану. Тому не виключаємо можливості
оцінки фінансового потенціалу через його оцінку у взає$
мозв'язку із ймовірністю настання банкрутства підприє$
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем теорії і практики оцінки
фінансового потенціалу підприємств присвячені праці
багатьох вітчизняних та закордонних учених: А. Асаул,
Б. Бачевський, Є. Виноградова, М. Войнаренко, О. До$
бикіна, Ю. Донець, С. Князєв, Н. Краснокутська,
С. Леськів, О. Ліснічук, Р. Марушков, В. Мірошніченко,
О. Осауленко, С. Пустовгар, О. Решетняк, Т. Рзаєва,
Ж. Семчук, Л. Скоробагата, Р. Скриньковський, О. Хри$
нюк та ін. Але дослідження питань сучасної практики
управління фінансовим потенціалом, зокрема, дослід$
ження взаємозв'язку фінансового потенціалу із ймові$
рністю настання банкрутства підприємства та виведен$
ня відповідних залежностей у сучасних умовах вимагає
дедалі більшої уваги.

Вважаємо за доцільне розглянути можливості оці$
нки фінансового потенціалу підприємства від зворот$
ного до ймовірності настання банкрутства підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Удосконалити методичний інструментарій оцінки

фінансового потенціалу на підприємстві для забезпечен$
ня підвищення загального рівня його економічного по$
тенціалу та зменшення ймовірності банкрутства
підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фінансовий потенціал розглядається більшістю

науковців як частина загального економічного потен$

bankruptcy procedure is constructed. For bankrupt enterprises, a matrix of pairwise comparison of the results of

qualitative assessment of the probabilistic level of financial potential and the probability of starting the liquidation

procedure of the enterprise when it is in bankruptcy is built. The above matrices are integrated into the matrix of

pairwise comparison of the results of qualitative assessment of the probabilistic level of financial potential and

probabilities of the beginning of the bankruptcy procedure of the enterprise and the conditional probability of

the liquidation procedure provided that it is in bankruptcy.

Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, оцінка, ймовірність банкрутства, ймовірнісний рівень
фінансового потенціалу, криза, моделювання.

Key words: potential, financial potential, estimation, probability of bankruptcy, probabilistic level of financial
potential, crisis, modeling.

ціалу підприємства. Нами також підтримується вказа$
на позиція, про що мова йшла у праці [11].

Фінансовий потенціал вважається одним із ключо$
вих чинників забезпечення ефективності діяльності су$
часного підприємства. Чим вищий його рівень, тим більш
конкурентоспроможним та інвестиційно привабливим
вважається підприємство.

Частіше за все, фінансовий потенціал розглядаєть$
ся як сукупність існуючих у підприємства фінансових
ресурсів підприємства (ресурсний підхід) та потенційну
здатність до їх нарощення шляхом отримання ефекту$
результату (результативний підхід).

Фінансовий потенціал досить часто також ототож$
нюють із наявними у підприємства масштабами фінан$
сових ресурсів та умілим їх використанням. У зв'язку з
цим підприємства намагаються приділяти підвищену
увагу питанням забезпечення покращення фінансового
стану як основного індикатора рівня формування та ви$
користання фінансових ресурсів підприємства. У про$
тилежному випадку неналежне ставлення до свого
фінансового стану та відповідно фінансового потенціа$
лу може призводити до кризових явищ та ймовірності
банкрутства на підприємстві.

Зауважимо, що сьогодні тісний зворотний зв'язок
ймовірності настання банкрутства підприємства та рівня
його фінансового потенціалу підтверджується цілою
низкою наукових досліджень. Водночас думки дослід$
ників щодо першочерговості та важливості оцінки та уп$
равління фінансовим потенціалом чи попередженням
кризових явищ і банкрутства підприємства розділили$
ся. Деякі з них наголошують на першочерговому визна$
ченні ймовірності настання банкрутства підприємства
(ступені тяжкості фінансової кризи) для подальшого
визначення рівня його фінансового потенціалу [7—10;
12; 15—17 та ін.], а інші, навпаки, вказують на важливість
урахування рівня фінансового потенціалу підприємства
при оцінці ймовірності настання кризових явищ та його
банкрутства [2; 5; 14 та ін.].

Вдалою вбачаємо позицію В. Мірошніченко та ба$
гатьох інших долідників відносно того, що перш, ніж
прийняти рішення про залучення зовнішніх джерел
фінансування для розширення масштабів діяльності
підприємства, потрібно визначити ймовірність його
банкрутства, оскільки лише за умови відсутності або
низької ймовірності банкрутства підприємства може
бути досягнуто збільшення рівня його фінансового
потенціалу від прийняття таких рішень. Тобто висока
ймовірність банкрутства підприємства "є високоризи$
кованим станом фінансового потенціалу компанії і пе$
редбачає відмову від залучення зовнішніх позикових
ресурсів" [10, с. 24].
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Дослідники С. Леськів та Ж. Семчук у роботі [8, с.
41] також наголошують на визначенні індикаторів ви$
явлення загрози банкрутства компанії як складових
оцінки фінансового потенціалу.

З іншого боку, М. Антонець у разі оцінювання до$
цільності фінансового оздоровлення підприємства про$
понує спочатку визначати рівень використання його
фінансового потенціалу, який повинен бути розрахова$
ний, виходячи з прогнозу фінансового результату діяль$
ності підприємства за умови відсутності зусиль по його
фінансовому оздоровленню, що відповідає положенням
концепції оцінки вартості діючого підприємства [2, с.
120].

Аналогічним чином Г. Даценко пропонує здійсню$
вати оцінювання та прогнозування спроможності
підприємства до нейтралізації загрози банкрутства на
основі та з урахуванням його внутрішнього фінансово$
го потенціалу [5, с. 162].

Також можна виділити окремий блок досліджень
науковців, які досліджують питання формування так
званої санаційної спроможності підприємства на основі
наявного рівня фінансового потенціалу, що репрезен$
товано у працях [1; 3; 4; 13 та ін.]. Водночас санаційна
спроможність підприємства виступає у якості критерію
прийняття рішення щодо подальшого його життєвого
розвитку з урахуванням можливостей фінансового по$
тенціалу подолати фінансову кризу [1].

Відповідно, робимо висновок, що існує тісний зво$
ротний зв'язок між рівнем фінансового потенціалу, ви$
раженим високими показниками фінансового стану
підприємства, та рівнем фінансової кризи на під$
приємстві, яка призводить до виникнення ймовірності
настання банкрутства підприємства.

У межах даного дослідження ураховуємо також
можливість ліквідації підприємства за умови настання
високої ймовірності його банкрутства. Тобто найгіршою
критичною точкою повної втрати підприємством свого
фінансового потенціалу вважається не просто
ймовірність банкрутства підприємства, а ймовірність
його ліквідації, як оціночні показники.

Отже, узагальнення наукової літератури з питань
взаємозв'язку ймовірності банкрутства підприємства та
його фінансового потенціалу дозволяє зробити висно$
вок, що цей зв'язок носить зворотний характер та грун$
тується на припущенні, що підприємство втрачає пев$
ний рівень свого фінансового потенціалу, якщо зростає
ймовірність настання його банкрутства (у т. ч. лікві$
дації).

Зауважимо, що той чи інший рівень фінансового
потенціалу може мати певну ймовірність на під$
приємстві, виражену аналогічно ймовірності банкрут$
ства якісним шляхом (висока, середня, низька тощо).
У зв'язку з цим мова йде про так званий ймовірнісний
характер рівня фінансового потенціалу, який у сукуп$
ності із ймовірністю початку банкрутства (ліквідації)
підприємства становить одиницю, що може бути вира$
жене так:

Р(ФП)+ Р(Л/Б)=1 (1),
де Р(Л/Б) — ймовірність настання початку проце$

дури банкрутства та (або) ліквідації підприємства за
умови, що воно знаходиться у процедурі банкрутства;

Р(ФП) — ймовірність рівня фінансового потенціалу
підприємства.

У контексті взаємозв'язку фінансового потенціалу
з банкрутством (у т. ч. з ліквідацією) інтерес представ$
ляє не тільки кількісна, але і якісна оцінка рівня фінан$
сового потенціалу. Водночас зрозуміло, що підприєм$
ство, яке знаходиться в стані банкрутства, має низький
рівень фінансового потенціалу, а ліквідація підприєм$
ства свідчить про критичний його рівень.

Отже, з формули (1) випливає, що чим вища ймовір$
ність настання банкрутства (ліквідації) підприємства,
тим менший запас фінансової міцності (потенціалу) воно
має.

Відповідно, ймовірнісний рівень фінансового потен$
ціалу підприємства можна визначити наступним чином:

Р(ФП) =1 $ Р(Л/Б) (2).
Друга частина формули (2), яка відображає відно$

шення ймовірності ліквідації до ймовірності настання
банкрутства, до обумовлена тим, що для підприємства,
що знаходиться на стадії банкрутства, може існувати
ймовірність його подальшої ліквідації, якщо не буде
вжито відповідних санаційних заходів. Тому співвідно$
шення вказаних ймовірностей, на нашу думку, найбільш
повно ураховує ймовірність настання банкрутства
підприємства, що може перейти у ймовірність настання
процедури ліквідації.

Використання даної формули у кількісних роз$
рахунках можливе лише за умови, що у разі оціню$
вання ймовірності настання банкрутства та ймовір$
ності ліквідації підприємства використовуються спо$
ріднені однотипні моделі. Проте на практиці такі
розрахунки ускладнюються відсутністю вказаних
моделей в межах однієї методики, оскільки ймовір$
ність ліквідації практично не розраховується, а підп$
риємства обмежуються розрахунком ймовірності
банкрутства.

Отже, ймовірнісний рівень фінансового потенціалу
— це умовна ймовірність запасу фінансової міцності
підприємства, виражена у частці одиниці, яка за інших
рівних умов зменшує умовну ймовірність настання бан$
крутства (ліквідації) даного підприємства та визначає
ступінь опору фінансовій кризі.

Важливо усвідомити, що фінансова криза являє
собою ступінь розбалансованої діяльності підприєм$
ства, що може проявлятися як обмеження його фінан$
сових можливостей при впливі керівництва на фінан$
сові відносини, що виникають у цьому підприємстві.
Іншими словами, фінансова криза — це втрата потен$
ціалу виживання, тобто хронічна неможливість
здійснення фінансового забезпечення господарської
діяльності, у т. ч. при погашенні зобов'язань. А не$
можливість вчасно погашати зобов'язання, збиткова
діяльність, загроза неплатоспроможності та банкрут$
ства підприємства, на практиці як правило, ідентифі$
кується саме з кризою або відсутністю на цьому
підприємстві потенціалу для успішного функціону$
вання [7].

З урахуванням встановленого вище взаємозв'язку
ймовірнісного рівня фінансового потенціалу підприєм$
ства та ймовірності початку процедури його банкрут$
ства у контексті якісної оцінки фінансового потенціалу
запропоновано наступну матрицю парного порівняння
(табл. 1).

У таблиці 2 наведено відповідну матрицю порівнян$
ня для рівнів фінансового потенціалу та початку про$
цедури ліквідації компанії, коли вона знаходиться у
стані банкрутства.

Оскільки з попередньої матриці витікає, що при
високій ймовірності банкрутства рівень потенціалу
вже низький, а ймовірність ліквідації можлива для
високого і дуже високого рівнів банкрутства, то се$
редній, високий та дуже високий рівні потенціалу
взагалі не розглядаються, а вводиться критичний
рівень.

Поєднання запропонованих матриць дає можливість
зробити узагальнюючу оцінку рівня фінансового потен$
ціалу для підприємств, що знаходяться на початку про$
цедури ліквідації. Оскільки, як уже відзначалося вище,
іноді виникає потреба визначити не тільки ймовірність
впровадження процедури банкрутства підприємства, а
й внаслідок цього — ймовірність переходу його у про$
цедуру ліквідації, то при оцінці рівня фінансового по$
тенціалу варто ураховувати умовну ймовірність почат$
ку процедури ліквідації підприємства за умови, що воно
знаходиться у процедурі банкрутства. Тоді матриця
парного порівняння виглядатиме наступним чином
(табл. 3).
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Підвищення рівня фінансового потенціалу підприє$
мства, на думку багатьох науковців, вважається основ$
ним інструментом антикризового управління. Зокрема,
особливістю розроблення стратегії розвитку підприє$
мства у межах антикризового управління є те, що "фор$
мування фінансового потенціалу, підтримка його ста$
більності повинні не тільки спиратися на наявну модель
мобілізації та розподіл фінансових ресурсів компанії, а
й ураховувати динамізм її змін, що відбувалися протя$
гом декількох років" [6, с. 120].

ВИСНОВКИ
Таким чином, фінансова криза значно знижує фінан$

совий потенціал всіх підприємств, а багатьох взагалі до$
водить до банкрутства та ліквідації. Відповідно, управ$
ління фінансовим потенціалом на підприємстві перед$
бачає обов'язкове урахування тих чинників фінансово$
господарської діяльності, які можуть негативно впли$
нути на фінансовий стан та підвищити ймовірність на$
стання банкрутства підприємства.

Обгрунтовано, що рівень фінансового потенціалу
підприємства є зворотним показником від величини
ймовірності банкрутства та ліквідації такого підприє$
мства. З метою якісного визначення ймовірнісного
рівня фінансового потенціалу підприємства побудовані
матриці, що якісно оцінюють такий потенціал як для
тих підприємств, що знаходяться на стадії банкрутства,
так для тих, по яким процедура банкрутства ще не по$
чиналась.
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ства, виокремлено порядок відновлення діяльності українських кооперативів на Галичині. ПроаналізоX

вано відмінності українських кооперативів. У зв'язку зі поділом Польщі, з кінця 1939 року частина териX

торій України перейшла до складу УРСР. А відповідно і кооперативи, перебудовували за радянським зразX

ком. Згодом, за німецької окупації, саме для цих земель кооперативи відігравали провідну економічну

роль щодо забезпечення необхідними продуктами населення. Але окрім того, першочергово вони мали

забезпечувати необхідною продукцією воюючу армію. Німецька політика щодо кооперативів враховуваX

ла також і національний склад населення цієї території. Українським кооперативам дозволялося викоX

ристовувати українську мову у діловодстві та обліку. І хоча на території Генерального губернаторства

застосовувався для ведення обліку єдиний план рахунків, для дистрикту Галичини, період переходу та

впровадження встановлювався окремо. Проте на практиці, кооперативи мали можливість і щодо навчання

своїх працівників завдяки численним кооперативним курсам, а достатня кількість спеціалізованих періоX

дичних видань дозволяли завчасно реагувати на зміни щодо організації обліку та звітності спричинені

військовим часом.

Значну увагу у статті приділено аналізу основних положень статуту кооперативів того часу. Окрім

того, зазначено особливості організації діяльності новостворених кооперативів Генерального губернаX

торства. Визначено особливості обліку споживчих кооперативів Генерального губернаторства. НаведеX

но порядок узагальнення інформації для відображення окремих статтей балансу, враховуючи особлиX

вості військового часу. Зазначено особливості оцінки рухомого та нерухомого майна для формування

звітності кооперативів. Також у статті розглядається порядок оцінки товарів та дебіторської заборговаX

ності, нарахування амортизації. Визначено основні елементи балансу, проаналізовано склад активів та

пасивів у період Другої світової війни.

Автор статті не має на меті пропаганду нацистської ідеології, а всі зібрані та представлені для дослідX

ження матеріали мають лише історичний та науковий характер.

This article considers the historical preconditions for the formation of cooperatives during the Second World

War. The order of creation and registration of new cooperatives on the territory of the General Governorate is

indicated, the order of resumption of activity of Ukrainian cooperatives in Galicia is singled out. The differences

of Ukrainian cooperatives are analyzed. Due to the partition of Poland, at the end of 1939 part of the territory of

Ukraine became part of the USSR. And accordingly, cooperatives were rebuilt according to the Soviet model.

Later, during the German occupation, it was for these lands that cooperatives played a leading economic role in

providing the necessary products to the population. But also, first of all, they had to provide the necessary products

to the warring army. German policy on cooperatives also took into account the ethnic composition of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під час Другої світової війни кооперативи відігра$

вали одну із ключових ролей для забезпеченні еконо$
мічного розвитку дистриктів Генерального губернатор$
ства. І хоча кооперативний рух був повністю залежним
від окупаційної влади, деякі особливості в політиці щодо
українських кооперативів вирізняли їх серед інших.
Функціонування кооперативу важко уявити без належ$
ної організації обліку та ведення звітності навіть у роки
Другої світової війни. Проте така тематика мало до$
сліджена в економічній літературі, що дозволяє обгрун$
тувати її актуальність для подальших наукових робіт.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання організації обліку в період Другої світової

війни в кооперативах Генерального губернаторства
мало досліджене як в економічній, так і в історичній нау$
ковій літературі. Проте, у наукових працях можемо
знайти дослідження присвячені українській кооперації
різних історичних періодів. Так, українська кооперація
на Галичині в період Другої світової війни дослідження
у праці М. Сича [17]. Правова основа, кооперації
міжвоєнного періоду представлена у праці В. Вісина [1].
У роботі С. Гелея [2] розглянуто особливості розвитку
української споживчої кооперації в Галичині у довоєн$
ний період. Проте питання обліку та звітності коопера$
тивів Генерального губернаторства і надалі залишаєть$
ся мало дослідженим у науковій літературі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей бухгал$

терського обліку, складання звітності в кооперативах
під час Другої світової війни в Генеральному губерна$
торстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кооперативний рух у міжвоєнний період у Польщі

успішно розвиватися. Ще 29 жовтня 1920 р. було прий$
нято закон "Про кооперативи", який вважався прикла$
дом одних із найкращих і найсучасніших правових норм
того часу в Європі. Для досягнення своїх цілей коопе$
ративи створювали профспілки. Активно діяв Коопера$
тивний науковий інститут, розвивалася кооперативна
освіта, друкувалася кооперативна преса. До початку
Другої світової війни кожен п'ятий громадянин Польщі
був членом кооперативу, частка кооперативів у
роздрібній торгівлі становила до 5%, у закупівлі сіль$

population of this area. Ukrainian cooperatives were allowed to use the Ukrainian language in office work and

accounting. Although a single chart of accounts was used for accounting in the General Government, the transition

and implementation period were set separately for the Galician district. However, in practice, cooperatives had

the opportunity to train their employees through numerous cooperative courses, and a sufficient number of

specialized periodicals allowed them to respond in advance to changes in the organization of accounting and

reporting caused by wartime.

Considerable attention in the article is paid to the analysis of the main provisions of the charter of cooperatives

of that time. Besides, the peculiarities of the organization of the newly created cooperatives of the General

Government are indicated. Peculiarities of accounting of consumer cooperatives of the General Governorate are

determined. The order of generalization of the information for display of separate articles of balance, taking into

account features of wartime results. The peculiarities of the assessment of movable and immovable property for

the formation of the reporting of cooperatives are indicated. This article also considers the procedure for the

valuation of goods and receivables, depreciation. The main elements of the balance sheet are determined, the

composition of assets and liabilities during the Second World War is analyzed.

The author of this article does not aim to promote Nazi ideology, and all the materials collected and presented

for research are only historical and scientific.

Ключові слова: бухгалтерський облік, баланс, кооператив, Генеральне губернаторство, Друга світова війна.
Key words: accounting, balance sheet, cooperative, General Government, World War II.

ськогосподарської продукції до 12% і 20% ощадні вкла$
ди розміщувались у банках та кооперативних спілках.
Друга світова війна перервала цей динамічний розвиток
і принесла величезні втрати економічному потенціалу
та людським ресурсам кооперативу, однак багато з них
продовжували свою діяльність [11].

Початок Другої світової війни призвів також і до
зміни адміністративного поділу Європи. Генеральне гу$
бернаторство — це автономне утворення Німеччини,
створене після поділу Польщі. Складалося з частини
польських територій, які не були ввійшли до складу
Німеччини, а також з 1941 року і західних територій
України (більша половина довоєнних територій, що вхо$
дили до складу Польщі), які отримали назву — дистрикт
Галичина. Власне, в межах дистрикту Галичина, почали
діяти ті ж норми і правила, що і для Генерального гу$
бернаторства загалом, правда, з певними відмінностя$
ми, враховуючи етнічний склад місцевих жителів та деякі
особливості в політиці Німеччини щодо українського
населення.

Ще у 1939—1941 рр. у Генеральному губернаторстві
було сформовано німецьку політику, щодо організації
та функцій кооперативного руху. Проте у випадку з
дистриктом Галичиною окупаційній владі довелося вно$
сити деякі корективи, враховуючи наслідки радянсько$
го керування та з огляду на національну структуру на$
селення цього регіону. Ліквідація радянською владою
приватної торгівлі, призвела до того, що в Галичині —
на відміну від іншої території Генерального губернатор$
ства практично не було альтернативи кооперативам у
закупівлі сільськогосподарської продукції та розподілі
предметів вжитку. Таким чином, для реалізації своїх
цілей, у тому числі і з забезпечення армії продуктами
харчування з огляду на військові потреби, німецька вла$
да використовувала кооперативний рух і в Галичині.
Зокрема для досягнення власних цілей, застосовуючи
наступні організаційні заходи, а саме [18, с. 118]:

— включення кооперативного руху в систему еко$
номічних інститутів, створену німецькою окупаційною
адміністрацією, насамперед в структуру Центрального
сільськогосподарського управління (Landwirtschaftliche
Zentralstelle),

— позбавлення кооперативу рис соціальних органі$
зацій та ліквідація кооперативного самоврядування,

— комісарський нагляд.
Німці дуже добре усвідомлювали і ризики, пов'язані

з дозволом тисячам кооперативів працювати в Генераль$
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ному губернаторстві, про що йшлося на засіданні прав$
ління, зокрема Л. Платенік, уповноважений з питань
Державної кооперативної ради зазначав: "Небезпеки
ніколи не можна уникнути на 100%. Якби ми створили
іншу економічну форму замість кооперативу,... ці
підприємства мали б працювати подібним чином із полі$
тичними чиновниками, оскільки на даний момент в їх
розпорядженні недостатньо німців, і політична ситуа$
ція була б точно така сама [7, с. 17].

Під час Другої світової війни німці використовува$
ли кооперативи Генерального уряду для реалізації влас$
ної економічної політики. Серед завдань, покладених
німецьким кооперативним рухом, були: збір континген$
ту (натурального податку), продаж регульованих то$
варів і, незначною мірою, ринкова торгівля. Під німець$
ким наглядом, у Кракові, діяли дві із чотирьох найбіль$
ших довоєнних штаб$квартир кооперативів: Союз
сільськогосподарських та господарських кооперативів
(з 1940 р. під назвою Ревізійний союз кооперативів у
Генеральному губернаторстві) та Союз споживчих ко$
оперативів "Сполем". Протягом короткого часу діяв і
Союз робітничих кооперативів та асоціацій. З 1942 р.
"Сполем" було включено до Ревізійної союзу, але це
було лише формально, оскільки ради обох кооператив$
них підрозділів не визнали наказу окупанта, уклавши
джентльменську угоду про те, що всі рішення прийма$
тимуться спільно — представниками сільськогоспо$
дарських кооперативів та споживачів. Під час війни спо$
живча кооперація продовжувала розвиватися. Хоча
нормована торгівля не дозволяла розвивати економіч$
ну діяльність, проте окупаційні правила дозволяли
вільно створювати кооперативні об'єднання. Економічні
результати споживчих кооперативів були дуже різно$
манітними і значною мірою залежали від місця розта$
шування кооперативу. Умови, в яких кооперативи дія$
ли в різні періоди окупації, також мали великий вплив
на їх економічну ефективність [16].

У довоєнний період на західних землях України ко$
оперативний рух зазнав стрімкого розвитку. Проте з
початком Другої світової війни та поділом Польщі,
відбулися значні зміни та суцільна перебудова коопе$
ративів за радянським зразком. Кредитна кооперація
фактично перестала існувати, а функції фінансування
перебрав на себе Державний банк. Промислові коопе$
ративні підприємства перейшли майже всі у державну
власність. Обов'язки заготівлі для членів сільськогос$
подарських кооператив накладалися важкі до виконан$
ня і під особисту відповідальність. Проте досить швид$
ка зміна влади у краю, знову призвела до змін і у коопе$
ративному житті. На цей раз, відповідно до рішення
німецької окупаційної влади, було відновлено ряд коо$
пераційних організацій, які раніше мали провідне зна$

чення у розвитку регіону. Правда, потрібно звернути
увагу і на той факт, що не йшлося про економічний роз$
виток територій, основна мета — забезпечення німець$
кої армії необхідними продуктами та товарами, з огля$
ду на військові дії на сході.

Важливою подією в українському господарському
житті стало відновлення з 1 серпня 1941 року діяльності
Ревізійного союзу українських кооперативів (РСУК), ця
організація отримала дозвіл проводити ревізії у всіх ук$
раїнських кооперативах Генерального губернаторства.
Таким чином РСУК у Львові став головним об'єднанням
української кооперації. Українські кооперативи з інших
дистриктів Генерального губернаторства перейшли у
підпорядкування РСУК. За РСУК було затверджено
чотири українські кооперативні централі: "Центросоюз"
як торговельну централь хліборобських кооперативів,
"Маслосоюз", для молочарських кооператив, "Народ$
ну Торгівлю" для міських продуктових кооператив та
"Центробанк" як кредитну централь [5, с. 3].

З початком відновлення своєї діяльності в Галичині
львівський "Центросоюз" (на Волині був окремий "Цен$
тросоюз" із осідком у Луцьку) займався скупкою
сільсько$господарських продуктів через сільські коопе$
ративи й повітові кооперативні союзи. Деякими видами
продуктів забезпечувалися "Маслосоюз" і "Народна
Торговля". Окрім того, львівський "Центросоюз" мав
55 м'ясних крамниць, а "Народня Торговля" перейняла
крамниці колишніх радянських Харчоторгів і Гастро$
номів та нараховувала 419 крамниць [6, с. 3]. Реалізацію
політики окупаційної влади, щодо українських коопе$
ративів можна проілюструвати рисунком 1. На ньому
наведено дані відділу рівненського "Центрсоюзу" (те$
риторіально Райхскомісаріат Україна) за період з
01.08.1941 р. по 20.10.1941 р. співвідношення реалізації
для німецької армії та для населення по деяким катего$
ріям товарів. Загальний оборот по торговим операція
за серпень — вересень 1941 р. становив 1 528 871 крб.
Окрім того, "Центросоюз" в Рівненській області налічу$
вав до 400 тисяч членів з паями, 98% українських селян
було членами кооперативних організації [3, с. 3].

Варто зауважити, що ціни, за якими скуповувалися
продукти у населення, встановлювалися окупаційною
владою, а реалізація за іншою ціною суворо каралася.
Запроваджений окупаційною владою обов'язок здава$
ти контингент (натуральний податок) був примусовим і
при його невиконанні застосовувалися різні види пока$
рань, як наприклад, примусові роботи чи ув'язнення.

Для донесення розпоряджень та нових установ,
німецькою владою використовувалися періодичні видан$
ня, які були на той момент на окупованих територіях,
окрім того, з'явилися і нові. Наприклад, основним дже$
релом нормативно$правової інформації від окупаційних

Рис. 1. Структура реалізації Рівненського "Центрсоюзу" деяких категорій продуктів
за період з 01.08.1941 р. по 20.10.1941 р.

Джерело: узагальнено автором на основі даних [3, с. 3].
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властей серед періодичних видань був Урядовий вісник
для Генерального губернаторства (1940—1945 рр.). Зок$
рема в цій газеті, оприлюднювалися урядові оголошен$
ня — декрети, розпорядження, тарифи та т.п., окрім
того, оприлюднювалася також і інформація щодо різно$
го типу судових справ, окремою рубрикою зазначалися
також торговельні справи, відомості торгового та коо$
перативного реєстрів та ін. Серед спеціалізованих ви$
дань, варто зазначити журнал "Господарсько$коопера$
тивний часопис", який знову почав друкувати Ревізій$
ний Союз Українських Кооператив у 1942—1944 рр. Ви$
давався він українською мовою. Серед польських пері$
одичних видань, інформація для працівників коопера$
тивів, подавалася у щомісячному журналі "Інформа$
ційний бюлетень для споживчих кооперативів" (Infor$
mator dla spoldzielni spozywcow) протягом 1940—1941 рр.
Згодом у 1941—1944 рр. кооперативні відомості для Ге$
нерального губернаторства також друковалися у жур$
налі "Кооператор" (Spoldzielca). Проте наведений пе$
релік періодичних видань не є вичерпним.

Оскільки кооперативний рух на окупованій тери$
торії мав пріоритетне значення в економічній політиці
реалізованій німцями, відповідно були створені
відповідні умови для організації нових кооперативів.

Основним правовим документом існування коопе$
ративів в роки Другої світової війни був статут. І для
того щоб полегшити роботу кооперативів розроблявся
типовий статут. Така типова форма статуту передбача$
ла можливість його доповнення, за умови, що зміст по$
винен був бути узгоджений з Ревізійним союзом. Деякі
пункти наведені у статутах того часу наведемо більш
детально на прикладі статуту кооперативу "Народної
торгівлі" міста Монастириська.

Відповідно до Статуту кооперативу "Народна тор$
гівля" обговореного та затвердженого на загальних збо$
рах Монастириська 31 травня 1942 року [4], основним
завданнями кооперативу мали бути: піднесення добро$
буту його членів шляхом ведення спільного підприєм$
ства та піднесення їх культурного рівня. Слід зауважи$
ти, що відновлення діяльності кооперативів на українсь$
ких територіях, які увійшли у склад Генерального гу$
бернаторства мало стратегічне значення для окупацій$
ної влади у зв'язку з додатковими потребами воєнного
часу. Передбачалося, що реалізувати ці завдання коо$
ператив буде шляхом організації та ведення різного
роду господарських підприємств у сфері торгівлі, пере$
робки, виробництва предметів споживання у домаш$
ньому господарстві членів. Керівництво кооперативу зо$
бов'язувалося вести облікові книги згідно з вимогами
торговельного права та за системою, встановленою ре$
візійним союзом. Фінансовий рік збігався з календар$
ним роком. У статуті також зазначали мову, яку засто$
совували для діловодства та обліку. Зокрема, коопера$
тив "Народна торгівля" у своїй діяльності використо$
вував українську мову, про що заздалегідь було зазна$
чено у статуті організації. Проблеми з "мовним питан$
ням", виникали ще у довоєнний період, оскільки після
значних нормативних змін, польський уряд вимагав від
кооперативів звіти на польській мові, що не завжди було
зручним для україномовних працівників кооперативів.
Обмежувались у довоєнний час і кількість українців на
керівних посадах у кооперативах.

У статуті кооперативу також зазначалися обов'яз$
ки правління (управи) та наглядової ради (надзірної
ради). Правління було управлінським та виконавчим
органом кооперативу, а наглядова рада — контролюю$
чим, і її основні обов'язки включали контроль як за
діяльністю правління, так і за активами кооперативу.
Правління, як правило, складалося з трьох осіб, які
відповідали за господарську діяльність. Наглядова рада
включала шість або дев'ять осіб. Члени наглядової ради
повинні були володіти відповідними професійними
знаннями, окрім того, рекомендувалося залучати одну
або більше осіб обізнаних у сфері бухгалтерії. Окрім того,

законодавчо наглядова рада зобов'язувалася контролю$
вати бухгалтерський облік та господарську діяльність
правління. Зокрема, наглядова рада або призначений
нею контрольний комітет мав перевіряти результати
діяльності кооперативів та складання звітів (наприклад,
балансів), підготовлених правлінням. Тому для членів
наглядової ради потрібними були знання з бухгалтерсь$
кого обліку, особливостей ведення касових розрахунків
кооперативу. Окрім того, наглядовою радою контролю$
вались відповідність ціни та джерела походження това$
ру (закупівлі), якість обслуговування покупців праців$
никами магазинів та складів, порядок зберігання то$
варів. У випадку неефективної роботи правління, рада
надавала вказівки та рекомендації, щодо покращення
діяльності або щодо зміни складу цього такого правлі$
ння [14, c. 2].

Наглядова рада обирала голову, його заступника та
секретаря таємним голосуванням. Окрім того, під час
таємного голосування обиралося правління, яке мало
складатися з 3 осіб. Ці троє людей розподіляли роботу
таким чином, щоб один із них був головою правління. У
його обов'язки входило керівництво роботою правлін$
ня, організація закупівлі та продажу товарів. Другий —
скарбник, тобто той, хто приймав та виплачував грошові
кошти, третій — секретар — вів бухгалтерські книги
кооперативу (у випадку, якщо не був задіяний спеціаль$
ний бухгалтер) та діловодство. Далі необхідно було отри$
мати дозвіл (декларацію про доцільність створення ко$
оперативу) та зареєструвати його у суді. Наприклад, для
кооперативів, які входили у Союз споживчих коопера$
тивів "Сполем", необхідно було подати на спеціальних
бланках у ревізійний відділ: оригінал статуту, підписа$
ний 10 засновниками, три примірники статуту, дві копії
установчих зборів членів, дві копії протоколу засідан$
ня наглядової ради, на якому було призначено правлін$
ня, список членів правління та наглядової ради, зразки
підписів членів правління, заяву органів кооперативу
про те, що продаж товарів здійснюватиметься за готів$
ку, анкету про організаційний та фінансовий стан ство$
реного кооперативу, заяву до суду з проханням зареє$
струвати кооператив, заяву про приєднання до Союзу
споживчих кооперативів "Сполем" і навіть замовлення
на комплект книг. Судова реєстрація здійснюється ре$
візійним відділом "Сполем". А далі представникам коо$
перативу, потрібно було звернутися до промислових
органів першої інстанції (до промислово$комерційного
відділу мерії або старости), щоб зареєструвати новий
магазин та отримати т.зв. підтвердження декларації (на$
писане на спеціальних офіційних бланках). Маючи таке
підтвердження, можна було придбати реєстраційну
картку в мерії чи муніципальному управлінні, після по$
дачі відповідної заяви [10, с. 8]. Лише після всіх пере$
лічених вище процедур кооператив міг вести свою гос$
подарську діяльність.

Реєстраційні картки купувалися для кожного кален$
дарного року на його початку в січні. Якщо кооператив
створювався серед року, то реєстраційну картку по$
трібно було придбати до початку своєї діяльності. Ціна
картки була визначена відповідними тарифами і
відрізнялась залежно від місця знаходження коопера$
тиву, виду його діяльності та ін. Якщо діяльність розпо$
чалася до 1 липня платили як за цілий рік, і половину
цієї суми — якщо діяльність розпочалася після 1 липня.
При зміні особи, яка управляла кооперативом чи зміни
місця торгівлі не потрібно було купувати нову картку,
але у випадку якщо місцеві органі влади було про це зав$
часно були попередженні. У разі невиконання вищеза$
значеного зобов'язання реєстраційна картка втрачала
свою чинність.

Бухгалтерський облік відігравав значну роль не лише
для реєстрації господарських операцій кооперативу, але
і для надання інформації про їх діяльність окупаційній
владі. Відповідно до положень діючого в ті роки комер$
ційним законодавства зареєстроване підприємство було
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зобов'язане вести бухгалтерські книги. Помилки або
неправильне ведення обліку каралися законом. Окрім
того, податковим законодавством також визначалось
необхідність належного ведення бухгалтерського об$
ліку, а найменші помилки призводили до збільшення
суми податку.

З моменту утворення Генерального губернаторства
розпочалося переформатування системи бухгалтерсь$
кого обліку на німецький лад, але з врахуванням особ$
ливостей у економічному розвитку регіону. Такі зміни
вимагали додаткових знать та практики зі сторони об$
лікових працівників. Адже з приходом нової влади всі
господарюючі суб'єкти були зобов'язані вести облік і
складати звітність фактично за новими правилами та з
використанням нового єдиного плану рахунків. Не було
виключень і для кооперативів. Кооперативними союза$
ми успішно проводилися і численні курси з бухгалтерсь$
кого обліку, а в періодичних коопераційних виданнях
часто друкували статті, які були суттєвою допомогою
бухгалтерам тих часів.

Серед основних вимог, щодо ведення бухгалтерсь$
кого обліку в споживчих кооперативах (споживчі коо$
перативи, як правило, були представлені саме магази$
нами) того часу зазначалося наступне [15, с. 5—6]:

1) рахунки постачальників за отримані товари необ$
хідно було розраховувати негайно, щоб крамар міг пе$
ревірити кількість товару в той же день, коли товари
доставляються і підтвердити їх отримання рахунком$
фактурою на розраховану суму;

2) звіти магазину (крамовий звіт) необхідно було
оформляти щодня після завершення продажу, а обов'я$
зок контролю правильності оформлення та достовір$
ності покладався на правління кооперативу;

3) головна книга магазину мала відображати поточ$
ну інформацію, зокрема, інформацію зі звіту магазину
одразу ж після отримання необхідно було внести у го$
ловну книгу;

4) виявлені у обліку помилки, підлягали негайному
виправленню;

5) касову книгу рекомендувалося вести на постійній
основі, а казначей повинен був щодня перевіряти залиш$
ки готівки, звіряючи із зазначеними у книзі.

Оперативне відображення господарських операцій
в бухгалтерському обліку дозволяло кооперативу скла$
дати щомісячні баланси (оборотний баланс). Передува$
ла складанню таких балансів, інвентаризація товарів,
яку проводили у споживчому кооперативі в останній

день місяця. Результати інвентаризації оформлялися
відповідними документами. Таким чином, керівництво
кооперативу отримувало необхідну для визначення
фінансового стану інформацію.

Воєнний час вносив свої корективи і не лише у ве$
дення бухгалтерського обліку, але і в оцінку активів,
інформацію про які в подальшому узагальнювали у фі$
нансовій звітності, зокрема, у балансі. Тому було сфор$
мовано певні правила щодо оцінки активів, необхідних
для правильного відображення інформації у балансі з
врахуванням тодішніх умов для відображенням реаль$
ного стану справ кооперативу. Таким чином, рекомен$
дувалося споживчим кооперативам, таке [12, c. 2—4]:

1. Готівка в касі — трактувалася як власність коопе$
ративу у тій сумі, яка була в наявності. Тому 31 грудня,
після передачі магазином справи скарбнику, рада разом
із іншими перевіряючими перераховувала готівку в касі,
звіряючи з сумою вказаною у касовій книзі та запису$
вала дані у відповідний протокол до книги протоколів.
Якщо кооператив мав кошти у банку, то вони також за$
значалися в балансі у сумі, вказаній на поточному ра$
хунку та узгодженій з банком.

2. Оскільки вартість товарів сильно змінювалася під
час війни, їх оцінка викликала труднощі у працівників
кооперативів. Так, кооперативам на початку 40$х років
дозволено було скласти баланс згідно з довоєнними
правилами, а відповідно вони оцінювали свої товари не
за поточними цінами, а за довоєнними цінами. Така оцін$
ка товарів виправдовувалася тим, що у повоєнний пері$
од, ціни знизяться до того рівня, який був перед війною.
Новостворені кооперативи не могли використовувати
дану рекомендацію, щодо оцінки товарно$матеріальних
цінностей, оскільки вони не мали всього асортименту
таких товарів до війни. Тому вони змушені були оціню$
вати запаси відповідно до поточних цін з резервом уці$
нки 50%. Для великих кооперативів рекомендували вста$
новити резерв на рівні 60—70 %.

3. Дебіторська заборгованість була проблемним
питанням і для тодішніх кооперативів. Вважалося, що
реальна вартість позики постійно зменшується,
оскільки зменшуються і шанс на її повернення. Окрім
того, значна частина дебіторської заборгованості до$
сягала строку давності (два роки). Тому безнадійну
дебіторську заборгованість списували у повному об$
сязі з балансу, а у випадку, якщо був шанс на повер$
нення боргу, то формували резерв на всю суму сум$
нівних боргів.

Таблиця 1. Схема балансу кооперативу "Сполем"

Джерело: узагальнено автором на основі даних [9].

Актив Пасив 
a Каса — сума готівки станом 

на 31.12 
a Пайовий капітал (детальний 

пайових внесків членів) 
b Товари — детальний перелік 

товарів за ціною закупівлі 
b Соціальний фонд та інші 

фонди 
c Товарна дебіторська 

заборгованість  (імена, 
прізвища та суми) 

c Амортизаційний фонд 

d Готівка в банках (наприклад, 
у Банку «Сполем» та ін.) 

d Кредиторська заборгованість 
перед постачальниками 
(кожного постачальника 
перераховували окремо) 

e Частки в організаціях  
(Союзу споживчих 
кооперативів «Сполем», 
Банку «Сполем» та ін.) 

e Кредиторська заборгованість 
перед Союзом споживчих 
кооперативів «Сполем» (якщо 
кооператив мав кредитні 
відносини з Союзом 
споживчих кооперативів 
«Сполем», належна сума 
зазначалася в окремому пункті)

f Рухоме майно (точна 
інвентаризація після 
вирахування амортизації) 

g Векселі одержані 

f Акцепти (переказні векселі, 
видані кооперативом) — кожен 
акцепт перераховували окремо 
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4. Хоча рухоме майно у роки Другої світової війни
вартувало дорожче, кооперативи не переоцінювали
його. Натомість прискорювали амортизацію, оскільки
речі нищилися набагато швидше ніж у мирний час. Отже,
все більш суттєве рухоме майно рекомендувалося амор$
тизувати не за довоєнною ставкою 10%, а за 20—25%,
тоді як усі дрібні предмети, вартість яких була нижчою
25 злотих, повністю амортизували. Це стосувалося та$
кож і довоєнного майна, такого як вози, машини, коні
тощо.

5. Нерухомість у воєнний період збільшувалася в
ціні, але оскільки споживчі кооперативи не здійснюва$
ли її продаж, факт зміни ринкових цін не впливав на її
оцінку для звітності. Навпаки, під час війни стан неру$
хомого майна суттєво погіршувався. Навіть якщо у бу$
динки не потрапляли бомби, їх стан погіршувався і від
потрясінь, спричинених вибухами. Такі об'єкти швидше
потребували капітального ремонту повернути їх в не$
обхідний для використання стан. З цих причин аморти$
зацію нерухомого майна рекомендувалося збільшити до
10—20%, якщо це дозволяв дохід кооперативу. Крім
того, якщо кооператив вже здійснив капітальний ремонт
та оновлення, його вартість необхідно бути повністю
амортизувати.

Під час війни кооперативи мали велике значення
для Генерального губернаторства. Тому значна увага
приділялася питанням організації обліку та складан$
ня звітності кооперативів. Для кооперативу баланс
мав точно відображати майновий стан на визначену
дату. У балансі зазначали вартість усього наявного
майна кооперативу. Активи, що перебувають у влас$
ності кооперативу, у балансі поділяли на постійні
(необоротні) та ліквідні. До основних засобів відно$
сили такі об'єкти: земля, будівлі, технічні пристрої
(машини), худоба, рухоме майно. Ліквідні активи
включали наступні статті: готівка, цінні папери, век$
селі та інкасо, частки в інших установах, матеріали,
напівфабрикати та товари, дебітори та інші активи.
Типова схема для складання балансу кооперативу на$
ведено у наступній таблиці 1.

У пасивах кооперативу зазначали [9]: власний капі$
тал (пайовий фонд, соціальний фонд та інші резервні
фонди), амортизаційний фонд та зобов'язання (акцеп$
ти, банківські позики, іпотечні позики, прострочені по$
датки, постачальники та одержувачі, різні та транзи$
тивні суми).

Баланс кооперативів, які були підпорядкованими
Союзу споживчих кооперативів "Сполем" складали на
бланках, придбаних у цьому союзі. Один примірник ба$
лансу залишався у кооперативі і мав знаходитись у папці
з балансами, другий примірник надавався до відділення
профспілки, а третій — до ревізійного відділу у Кракові.
Це потрібно було зробити до 15 листопада. Кооперати$

вам, які не могли скласти баланс самостійно, рекомен$
дували звернутися за допомогою до сусіднього коопе$
ративу [19].

На наступній таблиці 2 наведено приклад ліквіда$
ційного балансу станом на 31.12.1040 року Кооперацій$
них закладів механічних інженерів фірми Х. Цегельскі.

Якщо була потреба у виправлені помилок у балансі
кооперативу, то таку поправку робили червоним чор$
нилом та підписували у керівництва. У випадку виправ$
лень балансу після схвалення наглядовою радою, необ$
хідно було підписати і членам наглядової ради, що
свідчило про те, що вони знають про зміни в балансі та
їх причину [13]. На практиці таких ситуацій старалися
уникати, а тому складали баланс лише після ретельної
перевірки та звірки.

Кооперативи використовували для обліку новий
план рахунків, який в обов'язковому порядку був вве$
дений на цій території окупаційною владою. Проте
єдиної форми балансу чи звіту про прибутки та збит$
ки для господарюючих суб'єктів Генерального губер$
наторства не було, тому формат у якому презентува$
ли інформацію про свій фінансовий стан та результа$
ти діяльності різних кооперативів досить часто суттє$
во відрізнявся і у назвах статтей і у послідовності їх
представлення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, незважаючи на те, що в період Дру$

гої світової війни Генеральне губернаторство було ок$
ремою адміністративною одиницею, кооперативні об$
'єднання на цій території не могли проводити свою
політику і звісно не були незалежними. Їх діяльність
обмежувалася окупаційною владою і першочергово
мала напрямлена на забезпечення необхідними това$
рами економіки воюючої сторони і безпосередньо
армії. Для бухгалтерського обліку кооперативи вико$
ристовували план рахунків, який був розроблений за
прикладом німецького та запроваджений для
підприємств та організацій Генерального губернатор$
ства. І хоча даний план рахунків був обов'язковим з
1944 року та передбачався перехідний період з мож$
ливістю використання спочатку мінімального плану
рахунків, а згодом звичайного, кооперативи суттєво
раніше почали його використовувати. Натомість,
звітність різних кооперативів могла значно відрізня$
тися, оскільки уніфікованої форми балансу на той пе$
ріод не було. Проте для кооперативів, які входили,
наприклад, у Союз споживчих кооперативів "Сполем"
були розроблені бланки балансу. Отже, навіть в пе$
ріод Другої світової війни, бухгалтерський облік за$
лишався інструментом для реєстрації господарських
операцій та відображення результатів діяльності ко$
оперативу у звітності.

Активи зл. зл. Пасиви зл. зл. 
Каса 5.246,50  Пайовий капітал 18.420,00  
Банк 49,00  Амортизаційний 

капітал 
490,31  

Рухоме майно 19.307,91  Банки 6.018,00  
Склад 16.148,87  Позики 1.500,00  
Незавершене 
виробництво 

184.406,78  Власні векселі 7.500,00  

Дебітори 38.774,96  Кредитори 210.834,89  
Перехідні суми 4.097,45 268.031,47 Перехідні суми 37.376,89 282.140,09 
Втрати  14.108,62    
  282.140,09   282.140,09 
Різні витрачені 
забезпечення та 
гарантії 

 15.964,00 Видані 
забезпечення та 
гарантії 

 15.964,00 

Всього активи  298.104,09 Всього пасиви  298.104.09 

Таблиця 2. Ліквідаційний баланс Кооперативних закладів механічних інженерів фірми
Х. Цегельскі з обмеженою порукою у Варшаві на 31 грудня 1940 р.

Джерело: [8, c. 13].
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У статті представлено уточнення змісту європейських стандартів муніципального управління, їх ролі та
складових з урахуванням європейського досвіду, що сприятиме реалізації комплексу завдань місцевого самоX
врядування в контексті реформи децентралізації управління в Україні, насамперед, задля створення налагодX
женого механізму взаємодії між органами місцевого управління та громадянами, і очевидно, має викликати
позитивні зрушення, спрямовані на розвиток держави загалом.

У статті наголошується, що система європейських стандартів муніципального управління є помітно більшою,
ніж той комплекс стандартів, які ратифікувала Україна нині. В контексті реформи децентралізації цей факт визX
начає увесь ступінь важливості дослідження та сприйняття загальноприйнятих європейських правил функціоX
нування місцевого самоврядування, що досі залишаються поза увагою національного законодавства.

На основі дослідження різних джерел, доробку різних авторів, зокрема підтримуючи Поповича В.В., у статті
наводиться певна ієрархія європейських стандартів, а саме: перший рівень — загальні концептуальноXпраX
вові стандарти, другий рівень — територіальноXвладні, та третій — організаційноXуправлінські станX
дарти. Однак, окрім зазначеного, акцентується увага на етичній складовій, інакше — на стандартах поведінX
ки, адже від них залежить успішність реалізації принципів і вимог названих вище рівнів ієрархії європейсьX
ких стандартів, саме вони є тією зміцнювальною ланкою сучасної демократичної системи відносин публічної
служби в ЄС.

Виходячи з того, що наукових публікацій, присвячених дослідженням змісту та ролі європейських станX
дартів як критеріальних засад реалізації реформи децентралізації управління та реформи муніципального
управління в Україні поки що обмаль, авторами пропонується комплексний підхід, за яким варто розрізняти
п'ять блоків, що представляють європейські стандарти муніципального управління за наступними напрямаX
ми: міжнародні стандарти у сфері прав людини, їх захисту; стандарти в сфері місцевої та регіональної демокX
ратії; європейські стандарти публічної служби; стандарти міжнародної організації з питань стандартизації
(ISO); етичні правила (стандарти поведінки).

З точки зору авторів саме такий комплексний підхід щодо запровадження європейських стандартів в укX
раїнську практику муніципального управління є найбільш адекватним та сприятиме розвитку як локальної
демократії, так і місцевого соціальноXекономічного розвитку на перспективу, коли дієздатні органи будуть
виконувати покладені на них функції, представляючи інтереси жителів громад в Україні.

 The article presents a clarification of the content of European standards of municipal management, their role and
components taking into account the European experience, which will contribute to the implementation of a set of
local government tasks in the context of decentralization reform in Ukraine, primarily, to create a mechanism for
cooperation between local governments and citizens, and obviously, this should cause positive changes aimed at the
development of the state in general.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У формуванні ефективної системи муніципального

управління неабияку важливу роль повинна відігравати
безпосередньо держава через засоби та важелі впливу,
які надані їй законодавством. Адже найближче до лю$
дей перебувають саме органи місцевого самоврядуван$
ня і саме вони впливають на організацію життєдіяльності
громади. Таким чином, створення налагодженого меха$
нізму взаємодії між органами місцевого управління та
громадянами в рамках реформи децентралізації, очевид$
но, викликає позитивні зрушення, які сприяють розвит$
ку держави загалом.

Утвердження демократичних основ в реалізації дер$
жавного і муніципального управління, внаслідок якого
відбувається усунення суперечностей в суспільстві шля$
хом досягнення громадського компромісу і діалогу
місцевої влади та місцевого населення, є сутнісною
основою як міжнародних, так і європейських стандартів.
Проте варто зазначити, що досі ще не має однозначно$
го тлумачення поняття "європейські стандарти муніци$
пального управління". Тому, на наш погляд, нині є особ$
ливо актуальним уточнення їх змісту, ролі та складо$
вих з урахуванням європейського досвіду муніципаль$
ного управління, що сприятиме реалізації комплексу
проблем місцевого самоврядування в контексті рефор$
ми децентралізації управління в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукових публікацій, присвячених дослідженням
змісту та ролі європейських стандартів як критеріаль$
них засад реалізації реформи децентралізації управ$
ління та реформи муніципального управління в Україні
поки що обмаль. Насамперед, актуальною публікацією,
що заслуговує уваги, в цьому контексті стали матеріали
Всеукраїнської науково$практичної конференції
(20 грудня 2019 р., м. Львів) "Міжнародні та європейські
стандарти місцевого самоврядування: проблеми імпле$
ментації в Україні" [1]. Серед представлених матеріалів
щодо проблем імплементації міжнародних та європейсь$
ких стандартів місцевого самоврядування в Україні по$
ряд з іншими важливою є доповідь Ю. Ключковського,

The article emphasizes that the system of European standards of municipal management is significantly larger
than the set of standards that Ukraine has currently ratified. In the context of decentralization reform, this fact
determines the full degree of importance of research and perception of generally accepted European rules of local selfX
government, which still remain out of consideration of national legislation.

Based on the study of various sources, the work of various authors, in particular supporting Popovych V.V., the
article provides a certain hierarchy of European standards, namely: the first level — general conceptual and legal
standards, the second level — territorial and governmental, and the third — organizational and management standards.
However, in addition, the emphasis is made on the ethical component, in other words — on standards of conduct,
because they influence on the successful implementation of the principles and requirements of the abovementioned
levels of the hierarchy of European standards, exactly they are the strengthening link of modern democratic public
service system in the EU.

Based on the fact that scientific publications on the content and role of European standards as criteria for the
implementation of decentralization reform and municipal management reform in Ukraine are still scarce, the authors
propose a comprehensive approach, which should distinguish between five blocks representing European standards
of municipal management in the following areas: international standards in the human rights area, their protection;
standards in the field of local and regional democracy; European public service standards; standards of the International
Organization for Standardization (ISO); ethical rules (standards of conduct).

From the authors' perspective, such an integrated approach to the implementation of European standards in the
Ukrainian practice of municipal management is the most appropriate and will contribute to the development of both
local democracy and local socioXeconomic development for the future, when the competent authorities will carry out
their functions, representing the residents of communities in Ukraine.

Ключові слова: європейські стандарти, муніципальне управління, принципи місцевого самоврядування, ре�
форма децентралізації управління, міжнародні документи, муніципальна політика.

Key words: European standards, municipal management, principles of local self�government, decentralization
reform of governance, international documents, municipal policy.

в якій наголошується, що "найбільш очевидним є поділ
масиву міжнародних стандартів на універсальні (гло$
бальні, адресовані усім державам світу) та регіональні
(спрямовані до держав певного географічного регіону).
Зокрема, європейські міжнародні правові стандарти
найбільш адаптовані до національних систем права дер$
жав Європи, а тому мають особливе значення для Ук$
раїни" [2].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення змісту європейських стан$

дартів муніципального управління, їх ролі та складових
з урахуванням європейського досвіду, що сприятиме
реалізації комплексу проблем місцевого самоврядуван$
ня в контексті реформи децентралізації управління в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як відомо, міжнародні і європейські стандарти му$
ніципального управління відіграють дуже важливу роль
у розвитку як локальної демократії, так і місцевого со$
ціально$економічного розвитку. Базовими документа$
ми формування цих стандартів стали у свій час: Євро$
пейська хартія місцевого самоврядування (Страсбург,
15 жовтня 1985 р.), Всесвітня декларація місцевого са$
моврядування (Ріо$де$Жанейро, 23 — 26 вересня 1985 р.),
Європейська рамкова конвенція про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або
властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.) та інші.

Згідно з Законом України "Про стандартизацію" [3]
"стандарт" — це нормативний документ, створений на
основі узгодженості та ухвалений уповноваженим
органом, який визначає правила, вказівки для різних
видів діяльності і спрямований та досягнення впоряд$
кованості в тому чи іншому виді діяльності, та який є
доступним для широкого кола користувачів. Також у
цьому Законі визначається суть європейського стандар$
ту як регіонального стандарту, який приймається євро$
пейською організацією стандартизації.

З даних визначень доволі важко зрозуміти суть
стандартів, тому в цьому є недолік даного визначен$
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ня, яке відображає більшою мірою формалізований
підхід до широкого значення терміну "стандарт", як
зразок, модель, еталон, який береться за основу при
порівнянні схожих об'єктів. Внаслідок цього і вини$
кає поширений погляд на європейські стандарти як на
певний пакет документів, який містить конкретні по$
казники, критерії, індикатори, які стандартизують
той чи інший вид діяльності задля досягнення бажа$
них результатів [4].

Деякі науковці вважають, що європейські стандар$
ти управління можна охарактеризувати як дотримання
нормативно$правових документів прийнятих державою,
які визначають її функціонування та розвиток. Інші
стверджують, що це певна сукупність норм, правил,
принципів, які визначають взаємозв'язок держави та
бізнесу. Отже, погляди науковців відрізняються між
собою та від тлумачення, наданого Законом, згаданим
вище.

Погоджуючись з фахівцями НАДУ, під даним тер$
міном, на наш погляд, слід розуміти систему принципів,
норм формування і реалізації політики, вимог до муні$
ципального управління, які в поєднанні створюють
основу для їх добровільного подальшого застосування
на практиці з метою наближення до еталону створення
і реалізації публічної влади на місцях, яка, передусім
орієнтована саме на людину [4].

Принципи та норми відіграють важливу роль у ро$
зумінні значення конкретного об'єкта. Тому принципи
місцевого самоврядування, згідно з Європейською хар$
тією місцевого самоврядування, — це основа, відповід$
но до якої здійснюється його створення, організація та
функціонування [5]. Їх не варто класифікувати за вик$
лючно однією ознакою, однак, на думку В. Поповича,
європейські стандарти місцевого управління поділяють$
ся на:

— міжнародні стандарти у сфері прав людини, їх
захисту;

— міжнародні стандарти в сфері місцевої та регіо$
нальної демократії;

— стандарти міжнародної організації з питань стан$
дартизації (ISO) [6].

 Вони визначаються міжнародним правом і є прави$
лами організації та функціонування органів місцевого
самоврядування, в основі яких знаходиться Загальна
декларація прав людини. Така декларація засвідчує пра$
во кожного громадянина брати участь в управлінні
своєю державою самостійно, або через механізм пред$
ставницької демократії [6].

Демченко І.С. у своєму дисертаційному дослідженні
[7] наголошує на тому, що джерелом європейських стан$
дартів є європейське міжнародне право. Діяльність євро$
пейських міжнародних організацій сприяє утворенню
таких стандартів, про те усі вони відрізняються ступе$
нем конституційно$правової реалізації.

До національного правового поля, відповідно до
Конституції України, входять міжнародні договори.
Вище згадана Європейська хартія місцевого самовряду$
вання є визначальним документом, оскільки встановлені
нею правила визнаються більшістю держав і принципи
інституційного та конституційного характеру, які
містяться в ній, визначають механізми функціонування
локальної демократії на території держав$членів Ради
Європи. Така хартія ключовою метою визначає реалі$
зацію ефективного місцевого самоврядування, як одно$
го із основних елементів демократії [8].

Приєднання України 14.07.1993 року до Європейсь$
кої рамкової конвенції про транскордонне співробіт$
ництво між територіальними общинами або властями
[9], стало ще одним важливим кроком до впровадження
європейських стандартів у нашій державі. Згідно неї,
регіональні та місцеві органи влади в межах наданих
повноважень, які визначені національним законодав$
ством, мають право співпрацювати з однойменними за$
кордонними суб'єктами у різних сферах, наприклад, у

сфері будівництва, охорони навколишнього середови$
ща та інші [8].

Не можна залишати поза увагою і ратифіковану ВРУ
у 2003 році Європейську хартію регіональних мов [10],
ключовою метою якої є охорона та розвиток історич$
них регіональних мов (або мов меншин Європи) та скла$
дений задля дотримання права меншин вживати регіо$
нальну мову в особистому та суспільному житті, що
сприятиме збереженню історично$культурних традицій
Європи. На додаток, у цьому документі визначено ряд
положень, які спрямовуються на стимулювання вико$
ристання мов меншин у суспільному житті, зокрема у
сферах освіти, ЗМІ, культурі, правосуддя, економіки.

Вартим уваги є той факт, що система європейських
стандартів муніципального управління є помітно
більшою, ніж той комплекс стандартів, які ратифікува$
ла Україна на даний час. У контексті реформи децент$
ралізації цей факт визначає увесь ступінь важливості
дослідження та сприйняття загальноприйнятих євро$
пейських правил функціонування місцевого самовряду$
вання, що досі залишаються поза увагою національно$
го законодавства.

Ю. Бойко у своїй праці виділяє нтакі міжнародні до$
кументи, які мають вкрай важливий вплив при здійсненні
реформи децентралізації [8]:

— Європейська Хартія урбанізму (1992 р.);
— Європейська Хартія регіонального самоврядуван$

ня (1999 р.);
— Хартія участі молоді в громадському житті на

місцевому та регіональному рівні (2003 р.);
— Європейська Хартія міст (2008 р.).
Європейська хартія урбанізму (1992 р.), яка ставить

за мету відродити міста континенту, покращити умови
проживання населення міст завдяки природному сере$
довищу в місті, відновити житлову інфраструктуру зав$
дяки реабілітації існуючої бази. Водночас важливу роль
повинне виконувати громадськість, як головний чинник
формування міста. Ефективне міське управління є пе$
редовим принципом, який покладений в основу урбані$
стичної політики не тільки уряду, але й місцевої влади
країн, які є членами Ради Європи. Це сприятиме віднов$
ленню і покращенню життя в містах. Ратифікація дано$
го документа дасть можливість створити умови для
ефективного функціонування та стабільного розвитку
поселень у містах завдяки розвитку транспортної інфра$
структури, сприятливої екологічної ситуації, інклюзив$
ному розвитку, охорони здоров'я, культури, спорту та
інші.

Процеси глобалізації охоплюють весь світ, тому дер$
жави не залишаються осторонь. Стираються кордони,
відбувається формування світової глобальної економі$
ки, де кожен реалізує свій потенціал там, де для цього,
на його думку, є кращі умови. У міграційні хвилі залуче$
но практично кожну державу, а це означає, що з'яв$
ляється питання резидентства. Тому ще у 1992 році Рада
Європи прийняла конвенцію про участь іноземців у гро$
мадському житті на місцях [11]. Україна теж долучила$
ся до цього документу і в 1978 році він набрав чинності.
Головною ціллю даної конвенції є заохочення держав
надавати можливість нерезидентам мати реальні права,
аналогічно до прав резидентів, у місцевих громадах.
Такий документ встановлює принцип гарантування ши$
рокий ряд прав нерезидентам, включаючи виборче пра$
во. Таким чином, конвенція передбачає нерезидентам
право повноцінної інтеграції в суспільне життя грома$
ди, в якій вони перебувають на законних підставах, з
можливість обирати та бути обраним в органи муніци$
пального самоврядування.

У 1999 році Рада Європи прийняла документ, який
акцентує увагу на організацію та функціонування місце$
вого самоврядування на вищому рівня, ніж громада,
тобто на регіональному рівні, — Європейська хартія
регіонального самоврядування [12]. Її прийняття для
країни дозволяє помітно зміцнити місцеве самовряду$
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вання на рівні регіону, оскільки міжнародні стандарти,
які містяться в ньому, сприяють побудові ефективних
взаємовідносин між державною владою та адміністра$
тивно$територіальними одиницями. Тобто одержуєть$
ся поєднання зусиль задля досягнення спільних резуль$
татів найбільш ефективним шляхом.

Оскільки саме молодь є найбільш активною і про$
гресивною частиною суспільства, то цілком законо$
мірно, що Рада Європи прийняла хартію участі молоді в
громадському житті на місцевому та регіональному рівні
(2003 р.) [13], яка має спільну основу з хартією про місце$
ве самоврядування 1985 року, тому що прийнята члена$
ми Ради Європи, має обов'язковий характер, що потре$
бує відповідності національного законодавства поло$
женням зазначеної хартії. Основною метою визначаєть$
ся залучення молоді, як одного із головних елементів
побудови демократичного суспільства та економічно
розвиненої держави, до активної участі в процесах
прийняття рішень на місцевому та регіональному рівні
та загалом до діяльності муніципалітетів. Для держави
ратифікація даної хартії сприятиме розвитку систем на$
вчання молоді у сфері участі в громадському житті,
підтримці проектів, запропонованих нею, визнанню та
приділенню уваги ініціативі молодих людей бути корис$
ними суспільству. Визначення ролі молодих людей в гро$
мадських організаціях, політичних партіях, сприяння
їхньому існуванню дозволить втримати перспективну
молодь від еміграції, тому, що повноцінна участь у житті
свої громади, регіону дозволяє відчути важливість мо$
лодої людини для суспільства.

Європейська хартія міст (2008 року), прийнята Кон$
гресом місцевих і регіональних влад Ради Європи — виз$
начає права жителів європейських міст [14]. У здійсненні
регіональної політики та управління ця хартія має важ$
ливе значення, оскільки спрямовується на забезпечен$
ня побудови системного розвитку територій. Відповід$
но такому документу до прав громадян міст можна
віднести право на безпечні умови життя, праці, сприят$
ливе навколишнє середовище, право на активний відпо$
чинок, спорт, право брати участь в управлінні містом та
інші. Набуття чинності даної хартії дозволить вирішу$
вати питання міського управління, які стосуються умов
життя, праці, відпочинку, екології, безпеки громадян
тощо. Проте для здійснення перерахованих функцій, не$
обхідним є наявність відповідних можливостей у гро$
мадян їх реалізовувати, що сприятиме мобілізації фінан$
сових ресурсів органами самоврядування.

Представлені документи відображають європейські
підходи в побудові місцевого самоврядування, які про$
тягом десятиріч реалізуються в європейських країнах
завдяки наявності гнучких демократичних механізмів
побудови та вирішення проблем муніципально$право$
вих відносин, яких досі не має в національній правовій
системі. Для ефективного та якісного проведення ре$
форми децентралізації необхідним чинником є враху$
вання основних принципів, без яких держава не може
приєднатися до європейського співтовариства. Створен$
ня умов для соціально$економічного розвитку муніци$
палітету потребує адаптації влади до тенденцій та ви$
мог сучасного світу. Без забезпечення максимальної
демократії, участі молоді в житті міста чи навіть регіо$
ну, без урахування історико$культурних та фізико$гео$
графічних особливостей територій, без якісно нових
взаємовідносин між центральною та місцевої владою
створити ефективну систему місцевого самоврядуван$
ня є неможливим завданням.

Тому аналіз зазначених документів, як носіїв дже$
рел європейських стандартів місцевого самоврядуван$
ня, засвідчує наявність ряду ключових не ратифікова$
них нашою державою документів, які довели своє прак$
тичне значення у досвіді багатьох держав, та без яких
неможливим є проведення якісної реформи децентра$
лізації, що сприятиме наближенню України до євро$
пейського простору та відповідного рівня життя.

Варто звернути уваги на те, що впровадження євро$
пейських стандартів муніципального управління має
доволі гнучкий характер, тому що не нав'язує країнам
чітко визначені норми, моделі місцевого самоврядуван$
ня, що сприяє збереженню самоідентичності національ$
ної системи місцевого управління.

В останні десятиліття ХХ сто. на процес розроблен$
ня державної політики в ЄС та США суттєвий вплив
здійснили стандарти якості ISO серії 9000, які не стосу$
ються певної конкретної галузі економіки, а є настано$
вами з управління якістю та загальними умовами, які її
забезпечують. Ці стандарти вміщують опис необхідних
елементів, які повинні бути включені в систему якості,
однак не в порядок їх впровадження організацією і сто$
суються також системи публічного управління, як дер$
жавного управління, так і місцевого самоврядування [6].
Ключові ідеї впровадження цих стандартів якості управ$
ління стосувалися таких моментів:

— забезпечення надання якісних публічних послуг
населенню;

— впровадження ефективних систем управління з
приватного сектору, які апробовані на практиці;

— технологія визначення цілей та показників її до$
сягнення є основою управління фінансами та основною
діяльністю органів влади;

— моніторинг кінцевих результатів діяльності.
Внаслідок адаптації діяльності інститутів місцевого

самоврядування до ISO 9000, відбувається чітке визна$
чення функцій та посадових інструкцій працівників, на$
лагоджуються механізми взаємодії структурних
підрозділів муніципалітету (міськвиконкому), запровад$
жуються чіткі та прозорі норми до надання послуг гро$
мадянам, впроваджується постійний контроль за діяль$
ністю структурних елементів завдяки проведенню ауди$
ту (як внутрішнього, так і зовнішнього), якість надання
муніципальних послуг здійснюється на основі проведен$
ня соціального моніторингу. Це все потребує зміни по$
ведінки та ставлення до роботи посадових осіб в орга$
нах місцевого самоврядування, їхнього постійного вдос$
коналення та підвищення кваліфікації. Довіра населен$
ня до органів місцевого самоврядування сприятиме
впровадженню стандартів ISO в систему управління
якістю, однією з головних вимог якої є також високий
рівень компетентності та професіоналізму кадрів.

У зв'язку з цим дедалі більшої актуальності набува$
ють європейські стандарти публічної служби. Під ними
слід розуміти вимоги до діяльності та функціонування
системи управління державної служби в країнах$чле$
нах ЄС [15] як основи принципів права та законодавчих
актів даних держав, які гарантують відкритість, про$
зорість, прогнозованість, відповідальність та результа$
тивність здійснення адміністративних процедур неза$
лежно від рівня влади. Завдяки поєднанню стандартів
ISO зі стандартами публічної служби в органах держав$

Рис. 1. Ієрархія європейських стандартів

Джерело: розроблено та побудовано на основі джерела: [6].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/2021126

Рис. 2 . Європейські стандарти муніципального управління

Джерело: складено автором на основі джерел: [6] та [16].

ного управління ЄС, відбувається ефектив$
не функціонування системи управління
якості. Для прикладу, Японія це країна, де
такаа система впроваджена майже у 90%
органів муніципального управління [16].

Як свідчить європейський досвід, пе$
рехід до нової системи управління надання
муніципальних послуг сприяє зростанню
довіри членів громад до органів виконавчої
влади, відбувається активна участь населен$
ня у впровадженні змін. Органи місцевого
самоврядування краще розуміють та більш
ефективно виконують вимоги членів громад.
Це все позитивно впливає на формування
інвестиційної привабливості та інвестицій$
ного клімату, що в свою чергу допомагає
залучити інвесторів для фінансування різно$
манітних проектів та програм органів місце$
вого самоврядування для соціально$еконо$
мічного розвитку, які сертифіковані за стандартами ISO.

Отже, на основі вище викладеного пропонується
розглянути рисунку 1, що демонструє певну ієрархію
європейських стандартів. Однак назвати цей перелік по$
вним було б недоречно, не згадавши про етичні прави$
ла, так би мовити стандарти поведінки, адже від них за$
лежить успішність реалізації перерахованих вище прин$
ципів і вимог, саме вони є тією зміцнювальною ланкою
сучасної демократичної системи відносин публічної
служби в ЄС.

Свідченням цього є у світі є процес етизації публіч$
ної служби, який спрямований на побудову гуманних
суспільних відносин та на підвищення якості діяльності
органів публічної сфери, що стало основою в процесі
підготовки державних службовців та важливим напря$
мом у контексті реформи децентралізації. У ході бороть$
би з корупцією та наближенні службової етики до сус$
пільних цінностей в Європі відбулося формування етич$
ної інфраструктури, складові елементи якої покликані
виконувати наступні функції — визначення стандартів
поведінки службовців, стимулювання етичної поведін$
ки та попередження порушення її норм [17].

Підсумовуючи, варто наголосити, що нині стандар$
ти, принципи, положення діяльності місцевого самовря$
дування розглядаються в контексті концепції "Good
governance", яку варто співвідносити з держаною муні$
ципальною політикою в країнах ЄС. Європейський
підхід у цій сфері пов'язаний з такими міжнародними
стандартами у сферах локальної та регіональної демок$
ратії; прав людини; стандартизації номенклатурно$те$
риторіальних одиниць (в ЄС мають назву NUTS); орган$
ізації публічної служби [6].

Державна муніципальна політика в Європі є трирів$
невою, до кожного рівня прописані вимоги стандартів
місцевого самоврядування. Першим рівнем є концеп$
туально$методичний. Другий рівень (ідейний), як осно$
ва етичної підготовки службовців, стосується того, як
дотримуються етичні правила (стандарти) поведінки, які
і визначають успішність реалізації принципів та вимог.
До третього (його ще називають управлінським рівнем)
відносять такі підходи, як менеджерський (стосується
управління змінами, ризиками тощо); інструментальний
(проектний, стратегічний, логістичний та ін.); моделі$
підходи, з$поміж яких вагоме значення має система уп$
равління якістю, реалізація якої здійснюється згідно
стандарту ISO$9001:2000 у країнах ЄС [6].

Таким чином, в якості узагальнення пропонується
розглянути рисунок 2, який, на наш погляд, демонст$
рує європейські стандарти місцевого управління.

ВИСНОВКИ
Принципи та стандарти місцевого самоврядування,

вироблені у державах$членах ЄС, здійснюють важли$
ву методологічну роль щодо визначення та реалізації
ключових завдань муніципальної політики, до яких

можна віднести розвиток демократії на місцях, побу$
дову соціально$орієнтованої системи управління на
місцевому рівні, регіоналізацію публічного управлін$
ня тощо, реалізація яких здійснюється в контексті ре$
форм (функціональних, фінансових, організаційно$
процедурних).

Виходячи з того, що наукових публікацій, присвя$
чених дослідженням змісту та ролі європейських стан$
дартів як критеріальних засад реалізації реформи де$
централізації управління та реформи муніципального
управління в Україні поки що обмаль, пропонується
комплексний підхід, за яким варто розрізняти п'ять
блоків, що представляють європейські стандарти муні$
ципального управління за наступними напрямками:
міжнародні стандарти у сфері прав людини, їх захисту;
стандарти в сфері місцевої та регіональної демократії;
європейські стандарти публічної служби; стандарти
міжнародної організації з питань стандартизації (ISO);
етичні правила (стандарти поведінки).

Варто зазначити, що саме такий комплексний підхід
щодо запровадження європейських стандартів в украї$
нську практику муніципального управління є найбільш
адекватним та сприятиме розвитку як локальної демок$
ратії, так і місцевого соціально$економічного розвитку
на перспективу, коли дієздатні органи будуть викону$
вати покладені на них функції, представляючи інтереси
жителів громад в Україні.
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ADVANTAGES AND RISKS OF APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES
IN THE FIELD OF ACCOUNTING

Дослідження присвячено вивченню сучасних досягнень в області інформаційних технологій і обгрунX

туванню необхідності їх використання в сфері бухгалтерського обліку для більш глибокого аналізу, моX

делювання і прогнозування на основі своєчасної і повної інформації про бізнесXпроцеси.

Розглядаються питання застосування нових інформаційних технологій в бухгалтерському обліку. ВиX

ділено особливості ведення автоматизованого обліку в Україні. Наведено характеристику сучасних "хмарX

них" сервісів, що пропонують комплексну або часткову автоматизацію облікових задач в Україні. ПриX

ділено увагу використанню віддалених апаратних і програмних ресурсів у вирішенні завдань інформаX

тизації управлінської діяльності. Досліджено переваги та недоліки, пов'язані з ризиками втрат і спотвоX

рення інформації. Визначено перспективи розвитку бухгалтерського обліку пов'язані з ускладненням

облікових моделей, заснованих на застосуванні хмарних технологій.

Research was assigned to the studying of the modern achievements in the field of information technologies

and the establishment of their usage in the sphere of accounting for greater analysis, modeling and forecasting

on the base of reliable and general information about business processes.

The issues of application of new information technologies in accounting are considered. Peculiarities of

automated accounting in Ukraine are highlighted. The characteristic of modern "cloud" services offering complex

or partial automation of accounting tasks in Ukraine is given. Attention is paid to the use of remote hardware

and software resources in solving problems of informatization of management. Prospects for the use of cloud

technologies in accounting are considered.

In the context of survival in modern economy, the competitiveness of the economic entity, it's economic

potential largely depend on effective operational management on the basis of accounting data.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасної економіки виживання, конкурен$

тоспроможність господарюючого суб'єкта, його еконо$
мічний потенціал багато в чому залежать від ефектив$
ного оперативного управління на підставі даних бухгал$
терського обліку.

На сучасному етапі розвитку інформаційних техно$
логій все більшої популярності набирає використання
"хмарних обчислень", що в свою чергу в сфері бугал$
терського обліку може забезпечити значну економію
коштів і безпрецедентну гнучкість у тому, як підприєм$
ства можуть використовувати інформаційні технології.

Саме тому, як ніколи, стає актуальною автоматиза$
ція системи бухгалтерського обліку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Здійснити аналіз головних переваг та недоліків ви$

користання хмарних технологій та вияснити їх перспек$
тиви впливу в бухгалтерському обліку.

Для реалізації даної мети необхідно дослідити та
здійснити порівняльний аналіз сучасних інформаційних
технологій, які використовуються в бухгалтерському
обліку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням теорії та практики застосування хмарних

технологій в сфері бухалтерського обліку приділяєть$
ся значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних нау$
ковців, зокрема, таких вчених: М.Т. Барановський,
М.Т. Білуха, О.І. Волот, М.О. Любимов, В.А. Кулик,
Л.В. Титенко та інші.

Водночас розвиток хмарних технологій не стоїть на
місці, постійно з'являються нові програмні інформаційні
технології. Виникає потреба в додатковому проведенні
системного дослідження застосування хмарних техно$
логій в сфері бухгалтерського обліку для визначення їх
користі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогоднішні умови глобалізації вносять корективи

ведення бізнесу. Хмарні технології, які застосовуються
у бухгалтерському обліку, пройшли кілька етапів роз$

At the mordern stage of information technology development, the use of "cloud computing" is becoming

increasingly popular, which in turn in the field of accounting, can provide significant savings and unprecedented

flexibility in how businesses can use information technology.

That is why the automation of the accounting system is becoming more important than ever.

Analyze the main advantages and disadvantages of using cloud technologies and find out their prospects of

influence in accounting.

Nowadays conditions of globalization make adjustments to doing business. Cloud technologies which are

used in accounting have passed several stages of development: the use of Microsoft Excel spreadsheets, the

introduction of specialized software products and cloud technologies. With a number of advantages, they also

have some disadvantages associated with the risks of destruction and distortion of information. Prospects for

the development of accounting are related to the complications of accounting models based on the use of modern

digital technologies.

The idea of cloud computing is network access to the usage of all necessary computing services, it`s just the

same as access to the power supply system. Although the term "cloud computing" is most commonly used in

relation to data centers which use a remote server, some people use it in relation to the internal computering

cloud and access to resources within a single enterprise, whose units are located in different places.

Ключові слова: хмарні технології, бухгалтерський облік, інформаційні технології, "Master: Бухгалте�
рія", "ISpro", "Облік SaaS".

Key words: cloud technologies, accounting, information technologies, "Master: Accounting", "ISpro", "SaaS
Accounting".

витку: застосування електронних таблиць Microsoft
Excel, впровадження спеціалізованих програмних про$
дуктів і хмарних технологій. За наявності ряду переваг,
їм притаманні і недоліки, пов'язані з ризиками знищен$
ня і спотворення інформації. Перспективи розвитку
бухгалтерського обліку пов'язані з ускладненням об$
лікових моделей, заснованих на застосуванні сучасних
цифрових технологій.

Ідеєю хмарних обчислень є мережевий доступ до
використання всіх необхідних обчислювальних послуг,
так само як доступ до системи енергопостачання. По$
при те, що термін "хмарні обчислення" найчастіше вжи$
вається по відношенню до обчислювальних центрів, що
використовують віддалений сервер, деякі використову$
ють його по відношенню до внутрішньої обчислюваль$
ної хмари і доступу до ресурсів усередині одного під$
приємства, підрозділи якого розташовані в різних
місцях [1, с. 50].

На думку М.О. Любимова та В.А. Кулик, "хмарні"
технології або "хмарні" обчислення (cloud computing)
— це технології обробки цифрових даних, за допомо$
гою яких комп'ютерні ресурси надаються інтернет$ко$
ристувачеві як онлайн$сервіс [2, с. 41].

О.І. Волот у власній праці [3, с. 191] також відзна$
чає важливість урахування проблем застосування хмар$
них технологій в обліку та управлінні підприємствами.
Український хмарний ринок, на відміну від ринків США
чи ЄС, нині знаходиться у "латентній фазі" розвитку —
формування попиту й акумулювання первинного досві$
ду споживання хмарних рішень, але в останні роки
відзначається перехід хмарних сервісів з етапу форму$
вання попиту у фазу активного росту [3, с. 192—193].

Попри те, що сфера бухгалтерського обліку пере$
ходить на електронний документообіг, й досі близько
80 % роздруковують звітність.

Розглянемо деякі аспекти вирішення поставлених
питань на прикладі автоматизації бухгалтерського об$
ліку та звітності. На сьогодні керівникам організацій
найчастіше доводиться приймати рішення в умовах не$
визначеності і ризику, що змушує їх постійно тримати
під контролем різні аспекти фінансово — господарсь$
кої діяльності. Правильно оброблена і систематизова$
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на інформація є в певній мірі гарантією ефективного уп$
равління виробництвом. Навпаки, відсутність достовір$
них даних може привести до невірного управлінського
рішенням і, як наслідок, до серйозних збитків.

Нове програмне забезпечення для бухгалтерського
обліку сьогодні може змінити методи роботи бухгал$
терських фірм, що в результаті допоможе співробітни$
кам ефективніше співпрацювати, приносити все більше
користі клієнтам і прагнути прибуткового зростання.

Ринок хмарних послуг постійно розвивається, про$
понуючи підприємствам все нові інструменти, що доз$
воляють скоротити різноманітні витрати і підвищити

гнучкість бізнесу. І крім вже звичних всім сервісів орен$
ди віртуальних потужностей і програмного забезпечен$
ня, різні компанії по всьому світу використовують де$
сятки хмарних послуг (моделей), які допомагають їм
бути на крок попереду конкурентів [1, с. 52—53].

Всі головні види моделей хмарних технологій сис$
тематизовані в табл. 1.

Таким чином, всі перераховані хмарні послуги об'єд$
нує те, що вони забирають на себе цілий ряд завдань по
організації тих чи інших рішень з клієнтів і дозволяють
їм зосередитися на своїй роботі. І зрозуміло, зважаю$
чи на фактор масового використання зазначених

Таблиця 1. Головні види моделей хмарних технологій та їх сутність

Джерело: побудовано авторами на основі даних [1].

Модель хмарних 
технологій Сутність моделі 

IaaS  
(Infrastructure as a 
Service) 

Полягає у наданні замовнику в оренду обчислювальних ресурсів, у 
вигляді віртуальної інфраструктури. В неї можуть входити сервери, 
системи зберігання даних, віртуальні комутатори і маршрутизатори. Така 
ІТ-інфраструктура є повноцінною копією фізичного середовища 

PaaS  
(Platform as a 
Service) 

Замовник отримує повноцінну віртуальну платформу, що включає в себе 
різні інструменти і сервіси. Таку платформу клієнт може налаштувати під 
свої потреби, зробивши з неї майданчик для тестування або, наприклад, 
систему для автоматизації системи управління. Такий вид сервісу 
користується особливою популярністю у розробників програмного 
забезпечення 

SaaS 
(Software as a 
Service) 

Клієнт отримує в своє розпорядження якісь програмні продукти за 
допомогою мережі Інтернет. В якості прикладу можна навести поштовий 
сервіс Gmail 

CmaaS 
(Communications 
as a Service) 

Полягає в наданні клієнтам різних інструментів комунікації в хмарі. Це 
може бути телефонія, сервіси з передачі миттєвих повідомлень або 
організації відеозв’язку. При цьому все необхідне програмне 
забезпечення розташоване в хмарі провайдера 

CnaaS 
(Container as a 
Service) 

Дозволяє клієнтам працювати з контейнерами з допомогою APМ 
хмарного провайдера або спеціальній веб-панелі 

DRaaS  
(Disaster Recovery 
as a Service) 

Дозволяє будувати катастрофостійкі рішення за допомогою хмари 
провайдера. Майданчик постачальника хмарних послуг є при цьому 
«запасним аеродромом», на який постійно реплікуються дані з основної 
площадки клієнта. При виході з ладу сервісів клієнта, вони протягом 
декількох хвилин відновлюються, але вже в хмарі. Такі рішення особливо 
цікаві компаніям з великою кількістю бізнес-критичних додатків 

BpaaS 
(Backup as a 
Service) 

Передбачає забезпечення резервного копіювання даних клієнта в хмару 
провайдера. Постачальник хмарних послуг надає замовнику не тільки 
місце для зберігання резервних копій, але, також, і інструменти, що 
дозволяють забезпечити швидке і надійне копіювання. Для правильної 
реалізації даної послуги дуже важливий етап планування, в період якого 
повинні бути розраховані параметри і глибина архіву, а також пропускна 
здатність каналів передачі даних 

BdaaS  
(Backend as a 
Service) 

Полягає в наданні замовнику повноцінного середовища розробки 
програмного забезпечення в хмарі провайдера. Дана модель включає в 
себе вже готові інфраструктурні функції і рішення, значно спрощуючи 
роботу розробників програмного забезпечення 

DBaaS  
(Data Base as a 
Service) 

Полягає в наданні можливості підключатися до баз даних розгорнутих в 
хмарі. Клієнт платить за оренду, залежно від кількості користувачів та 
обсягу самої бази. Варто відзначити, що така база даних ніколи не впаде 
через відсутність вільного місця на дисках 

MaaS  
(Monitoring as a 
Service) 

Допомагає організувати моніторинг ІТ-інфраструктури за допомогою 
інструментів, розташованих в хмарі провайдера. Це особливо важливо 
для компаній, інфраструктура яких рознесена географічно. Даний сервіс 
дозволяє організувати централізований моніторинг всіх систем з єдиною 
точкою входу 

DaaS 
(Desktop as a 
Service) 

Полягає в наданні користувачам віддалених робочих столів. За 
допомогою цієї послуги можна швидко і з мінімальними витратами 
організувати новий офіс, з централізованим управлінням робочих 
місць. Також однією з переваг даної послуги є можливість роботи з будь-
якого пристрою, що особливо цінне для працівників у відрядженнях  

STaaS 
(Storage as a 
Service) 

Полягає в наданні дискового простору в хмарі провайдера. При цьому для 
користувачів такий простір буде звичайною мережевою папкою або 
локальним диском. Сильна сторона даного рішення полягає у підвищеній 
безпеки даних, бо в хмарі провайдера працюють надійні системи 
зберігання даних 

NaaS  
(Network as a 
Service) 

Дозволяє організувати повноцінну, складну мережеву інфраструктуру в 
хмарі провайдера. Цей сервіс включає в себе інструменти маршрутизації, 
організацію безпеки, а також використання різних мережевих протоколів 
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сервісів, провайдери намагаються забезпечувати висо$
ку швидкість та надійність наданих послуг, використо$
вуючи передові технології для їх реалізації. Розгортан$
ня рішень такого рівня локальної інфраструктури за$
мовника часто є нерентабельним [1, с. 52—53].

Спеціалізовані бухгалтерські продукти "Master:
Бухгалтерія" "ISpro", "Облік SaaS" і ін. дозволяють вво$
дити первинні докумен, вести журнал господарських
операцій і формувати на їх основі різноманітні бухгал$
терські, податкові та управлінські звіти. Вони можуть
бути адаптовані до особливостей будь$якого підприєм$
ства. Важливим недоліком програмних продуктів є те,
що програми потрібно постійно підтримувати в актуаль$
ному стані, вводити в систему первинні документи,
імпортувати і проводити банківські виписки, створюва$
ти і проводити облікові документи, а також виправляти
помилки, які виникають під час роботи. До недоліків
хмарних програмних продуктів слід віднести залежність
користувачів програмного продукту від інтернету. Ок$
ремі програми, навпаки, дозволяють працювати тільки
у локальній мережі, тим самим обмежуючи доступ ко$
ристувачів до даних в будь$який момент часу незалеж$
но від їх місцезнаходження та створює залежність від
наявності електроенергії [1, с. 38].

ВИСНОВОКИ
Дослідивши можливості застосування хмарних тех$

нологій в бухгалтерському обліку, вважаємо, що все пе$
рераховане вище буде сприяти подальшому розвитку ав$
томатизації великої кількості функцій, максимальному
спрощенню будь$яких процесів, підвищенню операцій$
ної ефективності і прозорості операцій, спрощення
здійснюваних операцій для національного та міжнарод$
ного бізнесу.

Розвиток інформаційних технологій в бухгалтерсь$
кому обліку сприяє підвищенню ефективності та якості
роботи бухгалтера, поліпшенню контролю над фінан$
сово$господарською діяльністю підприємства. Водночас
слід зауважити, що існують проблеми захисту інфор$
мації в інформаційних системах. Зі збільшенням обсягів
і складності інформаційних потоків зростають і ризики
втрат, спотворення інформації, які можуть носити та$
кож навмисний характер. Тому слід посилювати захо$
ди комп'ютерної безпеки. Залежно від необхідного
рівня забезпечення захисту інформації витрати на ство$
рення таких систем можуть бути тотожні з вартістю
програми автоматизації обліку.

Таким чином, створення і використання хмарних
технологій бухгалтерського обліку може не тільки при$
скорити збір і обробку інформації, але і зробити її по$
дання більш структурованим. Впровадження хмарних
технологій практично неминуче для малого і середньо$
го бізнесу. Хмарні обчислення характеризуються як
нова парадигма в формі конвергенції між ІТ$ефек$
тивність і гнучкістю бізнесу.
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У статті досліджено сучасні етапи трудової міграції в ринковій трансформації економіки України, обX

грунтовано напрями удосконалення державного регулювання трудових міграційних процесів, теоретично

опрацьовано дослідження процесу зовнішньої та внутрішньої трудової міграції населення України та

вплив на трансформацію ринку праці й оцінку цього впливу, вплив трудової міграції відповідно до сучасX

них вимог міжнародного та вітчизняного ринку праці. Визначено ключові фактори розвитку міграційних

потоків у сфері сучасного ринку праці та здійснено оцінку впливу внутрішньої та зовнішньої трудової

міграції населення України на трансформацію ринку праці.

Проаналізовано результативність інституційних засад регулювання зовнішньої трудової міграції наX

селення України у середовищі трансформації ринку праці, досліджено пропозиції щодо удосконалення

організаційної структури державних установах у сфері налаштування внутрішньої та зовнішньої трудоX

вої міграції та продумані основи інституційних та соціальноXекономічних шляхів встановлення активної

політики міграції в Україні.

Метою статті є комплексне дослідження основних трудових потоків з детальним вивченням їх спряX

мування як у середині країни, так і поза її межами та запропонованому механізму їх сповільнення.

Практична цінність результатів статті визначається обгрунтованими пропозиціями щодо сповільнення

зовнішньої та внутрішньої трудової міграції.

Нині Україна досі залишається однією із країн, яка є найбільшим постачальником робочої сили за

кордон. Дослідження перебігу трудових міграцій в Україні демонстрували, що закономірностями розX

витку на сьогоднішньому етапі є: формування в структурі робітничої сили України численної групи осіб,

для яких трудова міграція є провідним видом зайнятості. Сповільнення міграційних трудових потоків

можливо при використанні соціальноXекономічних механізмів. Але, на жаль, державна міграційна полX

ітика України не відповідає кризовій ситуації в країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трудові міграційні проблеми в Україні з кожним

роком набувають все більшої актуальності, оскільки
вони значно впливають на економічно$соціальний та
демографічний розвиток країни. Україна є однією із го$
ловних країн по втраті робочої сили, яка переходить до
європейських та інших держав. Ці та інші проблеми ок$
реслюють актуальність теми цього дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми трудової міграції висвітлюються у бага$

тьох працях українських науковців таких: Е. Лібанової,
А. Гайдуцького, З. Смутчак, Є. Кияна, С. Чеховича, Т. Ка$
мінської, С. Макухи та ін. Ці вчені досліджують питан$
ня про напрямки трудової міграції, умови праці в країні

Виявлено, що зовнішня трудова міграція здійснює вплив на суспільство, який негативно зазначаєтьX

ся на демографічномустановищі, ринку праці, розвитку економіки та соціальної галузі, призводить до

втрати активної та високоосвіченої частини населення у репродуктивному та трудовому віці. З іншої

точки зору, в умовах соціальноXекономічного загострення трудової еміграції чинить позитивний вплив

на вітчизняний ринок праці. Адже еміграційні процеси безпосередньо позитивно впливає тому, що

здійснюється зниження тиску на ринок праці та зменшення напруги в суспільстві через нестачу робочих

місць.

 У таких умовах необхідно звернути увагу на удосконалення чинного законодавства, впровадження

ефективної системи моніторингу мігрантів та усунення наявних причин і наслідків трудової міграції.

The modern stages of labor migration in the market transformation of the economy of Ukraine was

investigated. The directions of improving the state regulation of labor migration processes was substantiated.

The research of the process of external and internal labor migration of the population of Ukraine and the impact

on the transformation of the labor market and the assessment of this impact, the impact of labor migration in

accordance with modern requirements of the International and domestic labor market are theoretically processed.

The key factors of development of migration flows in the sphere of the modern labor market are identified and

the impact of internal and external labor migration of the population of Ukraine on the transformation of the

labor market is assessed.

The effectiveness of the institutional framework for regulating external labor migration of the population of

Ukraine in the environment of labor market transformation is analyzed, proposals for improving the organizational

structure of state institutions in the field of setting up internal and external labor migration are studied, and the

foundations of institutional and socioXeconomic ways to establish an active migration policy in Ukraine are

thought out.

This article consists in a comprehensive study of the main labor flows with a detailed study of its direction

both inside and outside the country and the proposed mechanism for slowing it down.

The practical value of the article's results is determined by reasonable proposals to slow down external and

internal labor migration.

At the moment, Ukraine is still one of the countries that is the largest supplier of labor abroad. Studies of the

course of Labor migrations in Ukraine have shown that the patterns of development at the current stage are: the

formation of a large group of people in the structure of the labor force of Ukraine, for whom labor migration is the

leading type of employment. Slowing down of migration labor flows is possible with the use of socioXeconomic

mechanisms. But, unfortunately, the state migration policy of Ukraine does not correspond to the crisis situation

in the country.

It is revealed that external labor migration has an impact on society, which negatively affects the demographic

situation, labor market, economic development and social sector, leads to the loss of an active and highly educated

part of the population in reproductive and working age. From another point of view, in the context of socioX

economic aggravation of Labor emigration, it has a positive impact on the domestic labor market. After all,

emigration processes directly have a positive impact because there is a reduction in pressure on the labor market

and a reduction in tension in society due to a lack of jobs.

In such circumstances, it is necessary to pay attention to improving the current legislation, introducing an

effective system for monitoring migrants and eliminating the existing causes and consequences of labor migration.

Ключові слова: міграція, еміграція, імміграція, країна�донор, країна�реципієнт, трудова міграція, зовні�
шня трудова міграція, внутрішня трудова міграція, міграційні процеси, легальна трудова міграція, нелегаль�
на трудова міграція.

Key words: migration, emigration, immigration, donor country, recipient country, labor migration, external
labor migration, internal labor migration, migration processes, legal labor migration, illegal labor migration.

та за кордоном та ін. На нашу думку, різноманітність
існуючих напрямів, стосовно трудової міграції потрібно
постійно розглядати, поновлювати та доповнювати з
урахування всіх сучасних тенденцій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою цієї публікації є виокремлення чинників, які

впливають на трудову міграцію в сучасних умовах роз$
витку ринкової трансформації економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливе значення для України мають внутрішні
міграції населення, тобто міграції, які відбуваються між
її регіонами, областями, населеними пунктами за схе$
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мою: місто — місто, село — місто, місто — село, село —
село і т. ін.

У таблиці 1 розглядається більш детальну характе$
ристику динаміки міграційного руху населення у
сільській та міській місцевості у тис. осіб України на
2017—2019 роки.

Отже, потрібно наголосити, що динаміка міграцій$
ного руху з кожним роком збільшується, як і в міській
місцевості, так і в сільських поселеннях. Також ми спо$
стерігаємо таку тенденцію, що в місто прибуває більша
кількість людей ніж село. Як показують дані Держаної
служби статистики України, протягом трьох останніх
років міграційний процес в місті за кількістю прибулих
значно збільшився та міграційний процес у місті за
кількість вибулих також значно зріс. Тобто, міграцій$
ний приріс зменшився у 2017 році на 8040 осіб, а міграц$
ійний процес у 2019 році набагато зріс і становить 29331
осіб. З міграційним процесом в сільській місцевості все
навпаки, міграційний приріст у 2017 році збільшувався
на 18660 осіб, а в 2019 рокі зменшився на 10742 осіб.

Згідно зі статистичними спостереженнями сайту Ук$
раїнська правда на період 2019 р. Україна посідає восьме
місце за внутрішнім переміщенням особи у світі (табл.
2).

Протягом 2017—2019 років в Україні набули широ$
кого розповсюдження міграційні процеси. Населення
різних регіонів неоднаковою мірою залучена в процес
міграції.

Загалом кількість внутрішня трудова міграція по
регіонах Україні станом на січень$вересень 2020 року
складає 312836 осіб прибулих та 305895 осіб вибулих.

Отож внутрішня трудова міграція як явище в країні
доволі спірне і не остаточне. Заходи, спрямовані на ви$
рішення проблеми зайнятості переселенців, як основ$
ної умови їх інтеграції та забезпечення життя на ново$
му місці, повинні бути негайними, але обміркованими.
Успішне вирішення проблеми зайнятості ВПО приведе
до зменшення соціальної напруги між мігрантами та
приймаючими громадами, а також до подальшої стабі$
лізації економічної та соціальної ситуації в Україні.

Аналізуючи показники прибуття та вибуття за пер$
іод 2013—1019 років (у млн осіб), можна зробити вис$
новок про покращення ситуації у країні.

Тобто у 2016 р. спостерігається різке зменшення
кількості іммігрантів до країни, а в період з 2017 по 2019
рр. цей показник збільшився порівняно з попереднім
роком, що обумовлено покращенням соціально$еконо$
мічної та політичної ситуації в країні (див. табл. 3).

Оскільки масштаби трудової міграції кожного року
змінюються, то змінюються і чисельність, регіональне
розміщення, структура та динаміка населення України.
Найбільше наших співвітчизників очікувано працевлаш$
тувалося у Польщі. Дещо менше у Чехії та Італії (див.
табл. 4).

За даними соцопитування Інституту соціології НАН
України, найбільший досвід роботи за кордоном мають
жителі західних областей — 36,8%.

Слід зазначити, що результати дослідження
необхідно сприймати, враховуючи певну похибку,
адже неможливо було опитати та оцінити обсяги
трудової еміграції людей, які виїхали з країни разом
із родинами.

Міське населення, осіб Сільське населення, 
осіб Усього, осіб 
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2017 рік 162 740 170 780 -8 040 94 068 75 408 18 660 256 808 246 188 10 620 
2018 рік 306 759 302 678 4 081 135 528 127 612 7 916 442 287 430 290 11 997 

2019 рік 430 920 401 589 29 331 198 356 209 098 -10 742 629 276 610 687 18 589 

Таблиця 1. Динаміка міграційного руху населення у сільській та міській місцевості за 2017—2019 рр.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [1].

№ Країни 
Населення 
країни 
млн 

Кількість 
ВПО 

Кількість у % 
ВОП від 
загальної 
кількості 

населення країни
1 Сирія 22,85 6600000 28,9 
2 Колумбія 47,12 6270436 13,3 
3 Ірак 33,42 3290310 9,8 
4 Судан 37,96 3182286 8,4 
5 Ємен 37,96 2509068 6,6 
6 Нігерія 173,6 2095812 1,2 
7 Південний 

Судан 
11,3 1696962 15,0 

8 Україна 42,6 4678587 11,0 

Таблиця 2. Країни світу з найбільшою кількістю внутрішньо
переселених осіб за 2019 рік

Джерело: побудовано автором за даними Української прав�
ди [5].

Роки Кількість 
мігрантів 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибуло 54100 42698 30659 14331 28360 39307 45011 
Вибуло 22187 21599 21409 6465 20234 24252 26789 

Таблиця 3. Кількість міжнародних мігрантів до (з) України
у 2013—2019 рр.

Джерело: побудована за даними Державної служби статис�
тики України [1].

Країна Число трудових 
мігрантів, тис. осіб 

Частка в 
загальному числі 
мігрантів, % 

Всього 1 181,60 100 
ЄС, у тому 
числі 

602,5 51 

Польща 168,4 14,3 
Італія 156 13,2 
Чехія 153 12,9 
Іспанія 52,6 4,5 
Німеччина 27,8 2,4 
Угорщина 23 1,9 
Португалія 21,7 1,8 
Російська 
Федерація 

511 43,2 

Білорусь 21,5 1,8 
Інші 46,6 4 

Таблиця 4. Основні напрями трудової міграції з України

Джерело: побудовано за даними [2, с. 36].
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Серед основних сфер працевлаштування українсь$
ких трудових мігрантів (окрім "інтелектуальної" трудо$
вої міграції) є будівництво (чоловіки), праця в домашніх
господарствах (жінки), а також сфера послуг (рис. 1).

У таблиці 5 наведено показники, які характеризу$
ють динаміку чисельності трудових мігрантів за віковою
структурою за період 2015—2017 рр.

Аналіз кількості трудових мігрантів за досліджува$
ний період засвідчив (талб. 2), що загальний обсяг тру$
дових мігрантів становить 1,3 млн осіб. Серед працюю$
чих за кордоном кількісно переважають чоловіки —
917,5 тис. осіб, тоді як кількість жінок — 385,8 тис. осіб.
Ми спостерігаємо зменшення частки трудових міграцій
у віці 60—70 років — 2,2%. Поряд із цим найбільшу час$
тку трудових міграцій від 40 до 49 років серед всіх кате$
горій населення — 26,3%. Частка населення пенсійного

віку (50—59 років) становить 18,2% серед усіх категорій
населення, що більше, ніж частка населення у середніх
вікових групах.

За результатами дослідження територіальної струк$
тури міжнародних міграційних потоків можна спосте$
рігати велику кількість мігрантів із західних областей
(Закарпатська, Тернопільська, Львівська, Волинська,
Чернівецька, Рівненська, Хмельницька області) за краї$
нами перебування — 69,4%. Трудові мігранти з Сходу
(до якої відносимо Дніпропетровську, Донецьку, Запо$
різьку, Луганську, Харківську області) складають 6,8%,
з Півночі (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівсь$
ка області та м. Київ) — 6%, з Центру (Вінницька та Пол$
тавська області) — 9,2%, а з Півдня (Одеська, Миколаї$
вська, Херсонська області) — 8,6% (рис. 2).

Отже, зовнішню трудову міграцію можна охарак$
теризувати так:

— трудова міграція за віковою структурою більш по$
ширена серед чоловіків;

— спостерігається нерівномірність розвитку регіонів
України, що дає значний впливає на міграційні процеси;

— серед категорій мігрантів переважають коротко$
строкові трудові мігранти;

— найпопулярнішими країнами призначення для ро$
бочої сили є Польща, Італія, Чеська Республіка та Ро$
сійська Федерація.

Отже, здійснивши аналіз міграційного рух населен$
ня України, можна зробити наступний висновок, що
Україна і на далі продовжує втрачати населення в ре$
зультаті виїзду за кордон. Це грунтується сукупністю
факторів — несприятливих умов всередині країни, які
спонукають населення мігрувати.

Потрібно зазначити, що виїжджають ті, які володі$
ють як інтелектуальними ресурсами, так і фінансовими,
отже, наша держава втрачає людський потенціал. Тільки
за умов подолання несприятливих чинників та проведен$

ня міграційної політики в державі можливе
подолання негативних наслідків міграційно$
го руху населення України.

Трудова міграція є комплексною пробле$
мою, яка потребує нагального вирішення за
такими напрямами:

1. Інформаційний. У боротьбі з таким со$
ціально$економічним явищем як трудова
міграція інформаційний аспект є базовим.
Так, відома теорія інфляційного очікування,
згідно якої очікування про подорожчання цін
зумовлюють їх зростання, стосується аспек$
ту руху населення. За умов, коли усі прогно$
зи щодо подальшого соціально$економічно$
го розвитку України невтішні, зростає
кількість вибулих за кордон, відповідно ос$
новний ресурс держави — трудовий — стає
дефіцитним, ускладняються процеси веден$

Рис. 1. Сфери працевлаштування українських трудових мігрантів

Усього Жінки Чоловіки Міські 
поселення 

Сільська 
місцевість

Кількість 
трудових 
мігрантів, 
усього,  
тис. осіб 

1303,3 385,8 917,5 663,5 639,8 

У тому числі за віковими групами, % до підсумку 
15-24 роки 12,8 9,4 14,2 10,5 15,2 
25-29 років 14,4 8,0 17,0 15,1 13,6 
30-34 роки 14,1 9,5 16,0 15,6 12,6 
35-39 років 12,0 11,0 12,4 14,0 9,9 
40-49 років 26,3 31,7 24,0 26,0 26,6 
50-59 років 18,2 26,7 14,7 17,1 19,3 
60−70 років 2,2 3,7 1,7 1,7 2,8 

Таблиця 5. Кількість мігрантів за статтю, віковими групами
та місцем проживання до виїзду за кордон,

2015—2017 рр.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статис�
тики [3].

Рис. 2. Структура трудової мігрантів за територіальними зонами
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ня господарської діяльності. Це у свою чергу запорука
економічної кризи.

2. Тож, інформаційний фактор наскільки важливий,
що за умов складних воєнно$політичних відносин та
соціально$економічної кризи, це єдиний аспект, який
може "затримати" громадян, які збираються виїжджа$
ти за кордон. Але для того, щоб інформація була об'єк$
тивна треба звернути увагу і на такі аспекти вирішення
проблеми трудової міграції.

3. Соціально$економічний. Соціальний напрям цієї
проблеми лежить у площині економічного, де цілісність
сім'ї, легальна праця та офіційне професійне зростан$
ня, а також можливість висловлюватись рідною мовою.
Відповідно соціально$економічний стан потрібно покра$
щувати не численними реформами у всіх сферах, які у
кризовий час є складними для видаткової частини бюд$
жету, а зростанням рівня життя населення на законо$
давчому рівні. Ключовим аспектом у вирішення проблем
трудової міграції має стати покращення умов ведення
підприємницької діяльності, що можливо через форму$
вання сприятливих умов для інвестицій.

4. Правовий напрям повинен передбачати налагод$
ження системи обліку тих, хто працює за кордоном
офіційно та неофіційно. У цьому аспект потрібно при$
єднатися до міжнародних угод регулювання міграцій$
них потоків та використовувати міжнародний досвід
країн, які вдалося вирішити таку ситуацію. Тож вирі$
шити проблему трудової міграції можливо через фор$
мування загального механізму соціально$економічного
розвитку. Трудова міграція в Україні відображає за$
гальні та типові для більшості держав головні причини,
які пов'язані, насамперед, із високим рівнем безробіт$
тя, низьким рівнем заробітної плати, зникненням дея$
ких галузей виробництва тощо.

Потрібно знайти комплекс заходів щодо регулюван$
ня трудової еміграців в Україні. Основі шляхи вирішення
цих проблем з трудовою міграцією мають бути такими:

— створення місткого й привабливого внутрішньо$
го ринку праці;

— приєднання України до багато сторонніх міжна$
родних договорів з питань праці та соціального захисту
трудових мігрантів та їх реалізації;

— укладання міждержавних та міжурядових дого$
ворів працевлаштування мігрантів та забезпечення їх
реалізації;

— приєднання до міжнародних угод, що регулюють
проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції.

Основними передумовами для зменшення міграцій$
них процесів в Україні загалом є:

— стабілізація воєнного стану в країні;
— підвищення рівня праце забезпечення; підвищен$

ня рівня добробуту громадян;
— надання пільг для підприємців,
— для розвитку бізнесу;
— підвищення рівня інвестиційної привабливості

України;
— покращити соціальне забезпечення населення.
Отже, проблема оптимізації використання трудово$

го потенціалу має розв'язуватись з урахуванням регіо$
нальної специфіки. У західних регіонах України, які
мають аграрно$промислову спеціалізацію, із низькою
оплатою праці робітників, сезонним характером зайня$
тості і перспективним є розвиток транспортного обслу$
говування. У регіонах з багато галузевою структурою
економіки, до яких належать передусім вугледобувні
області, де ліквідуються неперспективні вугільні шах$
ти, проблема має вирішуватись шляхом диверсифікації
структури економіки, створення альтернативних місць
праці. Південні райони України спостерігається регу$
лярним сезонним зростанням попиту на працю, що по$
в'язано з сільгоспроботами під час збирання врожаю
овочів та фруктів. Для цих районів актуально залучен$
ня з інших працездатно надлишкових районів сезонної
робочої сили з числа незайнятих і безробітних.

Важливим напрямом міграційної політики має ста$
ти політика, щодо створення умов для зворотної міграції
українських трудових мігрантів. Для вирішення проблем
міграції потрібен комплексний підхід, за якого врахо$
вуються інформаційний, соціально$економічний та пра$
вий напрями як єдиний механізм підвищення рівня на$
ціональної економіки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши міжнародний мігра$

ційний рух населення України, можна зробити висно$
вок, що Україна продовжує втрачати населення в ре$
зультаті виїзду за кордон. Це пояснюється сукупністю
факторів, зокрема, економічний фактор (інфляція), по$
літична нестабільність, корумпованість усіх гілок вла$
ди, відсутність культури виконання законів. Держава
втрачає людський потенціал. Тільки за умов подолання
зазначених несприятливих чинників та проведення ви$
важеної міграційної політики в державі можливе подо$
лання негативних наслідків міграційного руху населен$
ня України.

Проведений аналіз стану трудової міграції за 2017—
2019 роки свідчить нам проте те, що міграція в країні
збільшується. Це зумовлено такими чинниками:

— низький рівень заробітної плати;
— досить виковий рівень безробіття;
— недостатня кількість місць для працевлаштування;
— низький рівень умов життя;
Сьогодні Україна є країною$донором трудових

мігрантів і в найближчій перспективі потік еміграції буде
збільшуватись, що створює загрозу суттєвих втрат
людського капіталу нації, знижує рівень міжнародної
конкурентоспроможності країни.
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Збільшення частки несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях за рахунок диX

версифікації та поширення практики багатофункціонального розвитку є позитивним світовим та українX

ським досвідом. Активізація процесів у цьому напрямі покликана збільшити доходи домогосподарств

населення та перетворення громади на стійку систему, спроможну забезпечити населення високим рівнем

та якістю життя. Диверсифікація виробничої діяльності на сільських територіях має на меті розвиток

підприємництва за рахунок примноження видів діяльності та продукування доступних продукції та поX

слуг. Багатофункціональний розвиток територій сприяє вирішенню соціальних проблем громад, зокреX

ма, безробіття та бідності, а також формування додаткових доходів населення. Поширення обслуговуюX

чих та суміжних суб'єктів підприємництва завдяки інформаційній, інфраструктурній, фінансовій та інвеX

стиційній підтримці є механізмом становлення самодостатнього комплексу та подальшого соціальноXекоX

номічного розвитку місцевості. Пріоритетними напрямами несільськогосподарських видів діяльності,

що можуть бути розміщені у всіх регіонах України є наступні: туристична діяльність (наявні природноX

кліматичні умови, екологія та природні урочища, рекреаційноXлікувальні осередки, історикоXкультурні

пам'ятки сприятливі для розвитку мисливства, рибальства, велосипедного, спелеологічного, гірськолижX

ного, екстремального, паломницького, харчового, історикоXархітектурного, аграрного, екологічного, зеX

леного, сільського та інших видів туризму), розвиток народних ремесел та промислів, діяльність у сфері
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мистецтва, національної культури та етнічної спадщини (активізація цих процесів забезпечується за раX

хунок інформаційного забезпечення, міжмуніципального партнерства та розвитку інфраструктури, що

в свою чергу примножує доходи від туризму), виробництво енергії з відновлюваних джерел (її частина у

тому числі за рахунок переробки аграрної продукції на біопаливо, будучи реалізованою стає додатковим

джерелом доходу громади й інструментом забезпечення її енергетичної та економічної безпеки та автоX

номності), покращення агроландшафтів та упорядкування земельних ділянок (розвиток органічного виX

робництва, пермакультурного дизайну є привабливим з позиції як продукування корисної поживної

продукції, розвитку туризму та формування середовища здорового розвитку успішних особистостей),

розвиток локальної економіки та надання дистанційних і соціальних послуг (соціально та інвестиційно

активна молодь, що має відповідні освіту та досвід роботи, що впроваджує інновації, організовує суб'єкти

малого та середнього бізнесу, у тому числі у сфері інформаційних технологій, торгівлі, обліковоXаналіX

тичної діяльності, екологічного будівництва, виробництво продукції легкої промисловості тощо). Наразі

реалізовано понад 150 екологічних видів діяльності, які активно розвиваються на сільських територіях.

The paper illustrates an increase in the share of nonXagricultural activities in rural areas. Diversification and

multiXfunctional development practices have a positive impact on local economic development. The world and

Ukrainian experience shows the positive consequences of such activities. The population increases their income

through multifunctional development and transformation of the community into a sustainable system. Such a

community is able to ensure a high level and quality of human life. Diversification of production activities is

aimed at developing entrepreneurship, increasing activities, producing products and providing services in rural

areas. Such products and services are of high quality and affordable. Public administration solves the problems

of unemployment and poverty, and creates additional Doha for the population. This is a mechanism for distributing

service and related business entities, developing information infrastructure, and providing financial and

investment support to businesses. Multifunctional development basis on a selfXsufficient territorial system. There

is a mechanism for socioXeconomic development of the area. Priority areas of nonXagricultural activities are

tourism, crafts and washing, remote work, provision of social services, energy production, landscape design.

These types of activities can be implemented in all regions of Ukraine. Ukraine has excellent conditions for the

development of tourism: natural, climatic and ecological resources, natural tracts, recreational and therapeutic

centers, historical and cultural monuments. They contribute to the development of hunting, fishing, cycling,

speleological tourism, ski tourism, extreme tourism, pilgrimage tourism, gastronomic tourism, historical and

architectural tourism, agricultural tourism, ecoXtourism, green tourism, rural tourism and other types of Tourism).

People of Ukraine develop folk crafts and crafts. They are engaged in art, revive national culture and ethnic

heritage. Public administration is aimed at activating these processes. It provides information support and interX

municipal partnership, and develops infrastructure. It also increases tourist. The production of energy from

renewable sources can provide the community with additional income and contribute to solving the energy and

economic problem. People process agricultural products (cereals, corn, rapeseed, soy, biological waste and

produce fuel). Every community can use it for its own needs or sell. People can improve agricultural landscapes

and improve land plots. The development of organic production and permaculture design are very popular now.

They produce healthy, nutritious foods, develop tourism, and create a platform for developed people. People

shape the local economy, provide social services and services online. Young people invest in the development of

territories. Young people have higher education and work experience in various sectors of the economy. They

introduce innovations and organize businesses. They organize businesses in the field of information technology,

trade, tourism, accounting and analytical activities, environmental construction, light industry production, etc.

Currently, more than 150 environmental protection measures have been implemented, which are actively

developing in rural areas.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Принципово новим підходом до формування кон$

цепції розвитку ХХІ ст. є забезпечення ефективного
енерго$інформаційного обміну між всіма системами
природного та соціального середовища. Коге$
рентність та дифракційність такої взаємодії забезпе$
чує формування інформаційного пакета частотно$ре$
зонансних відповідей як реакції простору на феномен

Ключові слова: багатофункціональний розвиток, взаємодія, громада, інформація, підприємництво, стра�
тегія, територія.

Key words: multifunctional development, interaction, community, information, entrepreneurship, strategy,
territory.

розуму, життя та здоров'я людини та її здатність ре$
агувати на індикативний вплив всіх рівнів прояву
організованого світу. Невичерпний характер виявле$
них взаємозв'язків та взаємообумовленостей у питан$
нях прийняття відповідних стратегічних управлінсь$
ких рішень, планування процесів розвитку соціально$
економічних системи визначив вибір теми та методів
дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням багатофункціонального
розвитку територій присвячені праці
фахівців із державного управління,
соціального сектору, міжнародних
відносин, екології [1], системи менед$
жменту [7—9] та інших. Автори акцен$
тують увагу на необхідності диверсиф$
ікації та поширенні несільськогоспо$
дарських (зокрема, інноваційних та на$
укомістких) видів діяльності на
сільських територіях, у тому числі як
елементу впровадження системи стало$
го розвитку та активізації підприєм$
ництва серед молоді [2; 3]. Серед чин$
ників, що стримують розвиток визна$
ються низький рівень інноваційної
активності суб'єктів господарювання в
основній та суміжних галузях еконо$
міки, моральне старіння соціальної та
виробничої інфраструктури села, від$
сутність зв'язків із такими генератора$
ми знань як ЗВО. Ефективним вирішен$
ням вказаних проблем покликані стати
регіональні координаційні центри роз$
витку сільських територій у структурі
департаментів агропромислового роз$
витку. Одним із завданням яких є фор$
мування завдань ефективної економі$
ки, розширене відтворення людського
капіталу, продуктивна зайнятість,
підвищення якості життя людей, раціональне викорис$
тання природних ресурсів. Особлива роль водночас
відводиться домогосподарствам населення. Це сто$
сується як можливості впровадження інноваційних
рішень у вирішенні питань старіння суспільства, забез$
печення нових джерел доходів фермерських госпо$
дарств, зменшення нерівності у доступі до соціальних
послуг [4—6].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування напрямів стра$

тегічного багатофункціонального розвитку територій та
прийняття рішень щодо активізації цього процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зважаючи на те, що в основі будь$якого процесу у

Всесвіті є енерго$інформаційний обмін, реалізований за
рахунок частотно$резонансних матриць адаптації, а за$
кон подібності й збереження — вид та характер взає$
модії через залучення різних ресурсів у технологічний
процес [6, с. 41], на перше місце виступають індивіду$
альні та колективні форми впливу свідомості, інтелекту
та психофізичного сприйняття через усвідомлення,
формування відповідного понятійного апарату та ло$
гічне розуміння того, що відбувається. Водночас про$
цеси взаємодії біофізичного рівня є актуальними для
функціонування усіх біологічних систем відповідного
ієрархічного рівня. Свідомість як основний та базовий
елемент прийняття рішень проявляється через процеси
пізнання простору (інтерпретований одним чи декіль$
кома свідомими особистостями) через сприйняття та ус$
відомлення. Наразі процеси управління урбанізацією і
сталим розвитком підприємництва та територіальних
громад як запоруки майбутнього процвітання регіону
потребують часу для вирішення та пов'язані із творчи$
ми, спільними та інноваційними рішеннями, а також полі$
тикою та стратегією управління як системи удоскона$
лення рівня та якості життя, активізації інвестицій та
ведення бізнесу через партнерство.

Функціонування соціально$економічної системи на
рівні окремого суб'єкта господарювання чи територіаль$
ної громади ілюструють власну трансформацію (розша$

рування соціуму супроводжується у двох прямо проти$
лежних напрямах: швидка індустріалізація і агломера$
ція економік одних країн чи в межах однієї країни су$
проводжується поверненням до традиційних цінностей
та природної доцільності, високий рівень міграції з
сільської місцевості в міста, в тому числі транскордон$
ної супроводжується зворотнім процесом заселення
сільської місцевості, що особливо активізувалося в пе$
ріод пандемії, високотехнологічне та наукоємне вироб$
ництво поєднується з опануванням природних процесів,
взаємозв'язку, взаємообумовленості та багатоманіття
форм прояву, розуміння наслідків виборів та прийня$
тих рішень, формування якісно нової моделі соціуму у
гармонії з природою, продукуючи цінності у секторі
послуг, знаннях і виробництві, заснованих на техноло$
гіях природонаслідування, має місце відродження
центрів та нових видів економічної діяльності поряд з
соціально$демографічними змінами). Становлення но$
вого соціуму, головним чином, через діяльність поко$
ління Z.

Урбанізація сприяла зростанню продуктивності
праці, лібералізації світової торгівлі, ринків капіталу і
праці. Однак економічні вигоди обумовили проблеми
соціальної та екологічної стійкості, відставання в роз$
витку стратегічної інфраструктури, погане планування
і управління суспільним господарством позначилися як
на продуктивності, так і на придатності міських тери$
торій для життя, що загрожує стійкості міст у майбут$
ньому (рис. 1).

Система багатофункціонального публічного управ$
ління підприємництвом, сільськими територіями істо$
рично передбачає такі форми адміністрування та конт$
ролю за функціонуванням та забезпеченням розвитку:
фрагментарний (монархічний устрій, ієрархія управлі$
ння), відомчий (самостійна діяльність відомств), народ$
ний (соціалістичний устрій передбачає контроль з боку
населення або делегованих ним органів, серед інстру$
ментів управління переважають директиви та централі$
зоване управління), розрізнений (демократична форма
управління соціумом передбачає наявність декількох
відомчих структур, які є порівняно незалежними та са$
мостійними у межах своїх повноважень), інформацій$

Рис. 1. Концептуальна модель циркуляції ресурсів територіальних громад

Джерело: власні дослідження.
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ний (управління здійснюється за допомогою стратегій,
програм, зворотного зв'язку та наявності відповідних
інституцій у соціумі). Зростаюча роль інституцій у су$
часному соціумі серед системоутворюючих елементів
визначила взаємовідносини (спонтанні, інтуїтивні, фор$
мальні, неформальні). Їх носіями є публічні організації
та установи, комерційні структури, громадяни, гро$
мадські організації та об'єднання). Поєднання зусиль
учасників соціуму забезпечується за рахунок інформа$
ційних потоків, механізмів, прийомів, методів, інстру$
ментів, технологій взаємодії між ними як для стратегіч$
ного управління, планування, прогнозування, контро$
лю, так і оперативного управління за участю всіх інсти$
тутів громадянського суспільства, реалізовані за пря$
мої участі, делегування повноважень та використовую$
чи інструменти діджиталізації. Головна роль при цьому
відводиться держаним органам влади, системі місцево$
го самоврядування, які значною мірою виконують
функції прогнозування, планування, контролю, вико$
навчої влади на місцях, а також суб'єктам всіх форм
власності та господарювання, громадським та некомер$
ційним організаціям, населенню. Так, використання

інструментів електронної демократії опосередковано
ілюструє ступінь залучення та інформатизації су$
спільства (табл. 1).

Поява різноманітних гаджетів визначила тенден$
цію до скорочення чисельності абонентів фіксовано$
го телефонного зв'язку (табл. 2) та ріст частки Інтер$
нета порівняно із іншими інформаційно$комуніка$
ційними засобами. Розглядаючи інформаційні техно$
логії у якості індикатора комунікаційної програми
розвитку соціуму, приріст ІТ$технологій, примно$
ження загальної кількості заходів, що проводяться
за допомогою соціальних мереж та хмарних техно$
логій, засвідчує про поглиблений процес діджиталі$
зації і трансформації суспільства у віртуальне сере$
довище.

Глобалізація, угоди про вільну торгівлю, поліпшені
комунікації та обміни ведуть до більш безмежної сис$
теми взаємодії між муніципалітетами та окремими на$
селеними пунктами. Швидке зростання міст як у розви$
нених країнах світу, так і тих, що розвиваються як в
Європі, а особливо Азії, Африці та Латинській Америці
створює проблеми в галузі розвитку, включаючи брак

Рік Зміна (+/-) 
Показник 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2019  

до 2005 
2019  

до 2017 
Міська мережа, млн 8,95 10,72 88,6 7,51 6,32 5,41 -3,54 -2,10 
у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

82.6 81.0 81.8 76.4 73.9 70.8 -11.8 -5.6 

Сільська мережа, млн 1,44 1,64 1,26 0,93 0,86 0,66 -0,78 -0,27 
у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

89.6 91.6 89.9 86.7 87.1 85.3 -4.3 -1.4 

у т. ч. з безпровідним доступом 
Міська мережа, тисяч    19.8 22.2 23.3 23.3 3.5 
у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

   91.4 91.3 90.4 90.4 -1.0 

Сільська мережа, тисяч    3.0 2.7 3.0 3.0 0.0 
у т.ч. домашні, % від 
загальної кількості 

   80.3 77.8 73.1 73.1 -7.2 

Кількість абонентів, млн         
мобільного зв’язку 48,95 53,93 60,72 55,86 54,68 53,93 4,98 -1,93 
у т. ч. домашні 25,22 3,17 56,93 51,65 50,18 49,30 24,08 -2,35 
кабельного телебачення 2,67 3,45 2,583 2,35 2,24 2,20 -0,47 -0,15 
у т. ч. домашні 266 3,44 2,576 2,34 2,23 2,19 -0,47 -0,15 
мережі Інтернет 0,62 3,66 6,09 22,96 26,01 26,07 25,45 3,11 
у т. ч. домашні 0,42 3,06 5.62 20,62 23,39 23,35 22,93 2,73 
Кількість поштових 
відправлень (листів), млн 

380,9 311,1 190,1 354,5 355,2 259,3 -112.6 -95.2 

Таблиця 2. Загальна кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку
(фіксована телефонна лінія)

Джерело: сформовано за даними офіційного сайту Держкомстату.

Таблиця 1. Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого
самоврядування у 2019 р.

Джерело: сформовано за даними офіційного сайту Держкомстату.

Частка установ, які мали доступ  
до мережі Інтернет, % 

Показник Всього органи 
державної 
влади 

органи 
судової 
системи

органи 
місцевого 
самовря-
дування 

державні 
організації 
(установи, 
заклади) 

Кількість установ, од 17678 5102 695 10584 1297 
Частка установ із 
доступом до мережі 
Інтернет, у загальній 
кількості, % 

94.7 92.5 87.9 96.6 92.8 

Кількість установ, які 
використовували 
інструменти елект-
ронної демократії, од 

3853 1326 568 1818 141 

з них «Е-звернення» 3365 1253 565 1417 130 
«Е-петиція» 678 к х 659 К 
«Е-консультація» 358 145 – 210 3 
«Бюджет участі» 416 31 х 385 Х 
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просторового планування, соціальної та виробничої
інфраструктури, інвестиційного капіталу, раціонально$
го природокористування та житлового будівництва. На
розвиток міст впливає широкий спектр економічних,
соціальних, екологічних, технологічних та управлінсь$
ких стратегій. Необхідні поліпшення в галузі управлін$
ня, життєзабезпечення, конкурентоспроможності та
підтримки місцевого економічного розвитку, торгівлі та
публічного управління для реалізації стійкості цих те$
риторій. Зокрема, технологічні зміни загрожують мо$
делі зростання, заснованої на експорті дешевої робо$
чої сили, а демографічні зміни розвинених країн спону$
кали "посивіння" та визначають вплив на структуру спо$
живання і заощаджень, спосіб життя людей у містах, що
вимагає активних і гнучких підходів управління урбані$
зацією, вирішення проблем формування стійких і зеле$
них форм економічного зростання, що застосовуються
на міжнародному, національному та місцевому рівнях,
у тому числі у межах регіональних кластерів та органі$
зації ефективних логістичних систем. Стратегії розвит$
ку стійких регіональних територіальних громад пов'я$
зані із такими положеннями: 1) поліпшенням інвестиц$
ійного середовища за рахунок підвищення продуктив$
ності людського капіталу, надання інфраструктурних
послуг, оптимізація співвідношення ціни і якості адмін$
істративних послуг та зведення бюрократії до мініму$
му; 2) стимулювання інновацій через підтримку дослід$
жень та розробку регіональних галузевих кластерів; 3)
створення міцної бази послуг підтримки бізнесу та сти$
мулювання сфери послуг доступних для всіх мешканців
територіальної громади; 4) планування, фінансування
та створення стійкої стратегічної інфраструктури, що
відповідає галузевим регіональним кластерам, а також
системам та інститутам ефективного управління інфра$
структурою; 5) відновлення природно$ресурсного по$
тенціалу навколишнього середовища, стимулювання ос$
віченості, залучення громадян, створення сприятливих
умов розвитку знань і підприємництва; 6) формування
екологічної інфраструктури, охорони здоров'я, освіти,
водопостачання та енергетики, систем управління інно$
ваціями та інвесторами; 7) формування суспільного кон$
сенсусу з питань безпеки, соціальної інклюзивності та
екологічних цілей; 8) створення прозорих, підзвітних і
спільних систем державного управління, місцевого са$
моврядування та міжмуніципальне адміністрування;
9) здійснення необхідного планування, розробки про$
грам і проектів, фінансування та нагляду за їх здійснен$
ням для інклюзивного, стійкого розвитку; 10) підтрим$
ка партнерських програм з метою підвищення продук$
тивності землі, праці та капіталу на стійкій основі, коли
політика зниження бар'єрів у торгівлі та інвестиціях
також спрямована на стимулювання диверсифікації і
спеціалізації, а також на розвиток нових підприємств з
доданою вартістю.

Моделлю сталого розвитку соціуму та прояву бага$
тофункціонального характеру його становлення стали
екологічні та родові поселення як стійкі спільноти, спря$
мовані на культуру та співробітництво як необхідні умо$
ви сучасного життя, формат переходу від індивідуаліз$
му та конкуренції до співробітництва та партнерства на
якісно нових засадах. Потік енергії, продукованої ро$
довими поселеннями України, здійснюється відповідно
до розвитку динамічних систем і може бути обчислений
за формулою:
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Головним чином, можна припустити наявність не$
лінійних змін, умов та структури учасників суспільних
відносин, що спроможні концентрувати енергію з про$
стору у форматі егрегору, що, у свою чергу, провокує
появу енергетичного потоку торсіонного поля, вели$
чина якого пропорційна вкладенню енергії за форму$
лою:

1

0ln
e
eeЕ i= (2),

де е
і
 — початкові інвестиції у розвиток родової са$

диби (динаміка всіх форм вкладень у перерахунку на
енергетичні одиниці); е

0
 — початкова кількість родових

садиб, е
1
 — їх кінцева кількість у громаді. Таким чином,

кінцева енергетична оцінка населеного пункту, побудо$
ваного за принципом "Родова садиба" визначається як
функція від загальної оцінки всіх видів вкладень у її
розвиток: добуток кількості інвестицій та відношення
початкової кількості родових садиб до їх кінцевого чис$
ла. Представлена функція ілюструє наявність оптималь$
ної швидкості вкладень та освоєння інвестицій для кон$
кретної територіальної громади, а швидкість приросту
домогосподарств змінюється повільними темпами по$
рівняно з кількістю вкладень внаслідок обмежених
темпів зміни свідомості населення. З формули випливає,
що подальший розвиток громади пов'язаний з вилучен$
ням зайвих елементів, наприклад таких як сміття, не$
спроможність комуні кувати, співпрацювати тощо (гро$
мада має діяти як єдиний організм, активізуючи її
внутрішній потенціал). Водночас варто відмітити, що
темпи зміни значення логарифму будуть невисокими.
Однак від покоління до покоління ця зміна буде все
більш відчутнішою, а наслідки все більш вагомішими у
порівняні з початковою ситуацією, бо непотрібно буде
втрачати зусилля на проблеми що є вже вирішеними.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Враховуючи зазначене, подальший розвиток
підприємництва на сільських територіях пов'язаний із
брендінгом та інформаційним просуванням територіаль$
них громад, а також продукції і послуг локальних
підприємницьких структур, активізацією туризму, за$
лучення молоді до формування та реалізації програм
розвитку регіону. Спираючись на ідеї В.І. Вернадсько$
го, К.Е. Ціолковського, Е. Леруа, П.Т. де Шардена мож$
на стверджувати, що людство наразі є у процесі своєї
трансформації та становлення принципово нової фор$
ми організації життєдіяльності та господарювання, що
більш повно розкриє свій, у тому числі інтелектуальний,
потенціал у межах єдиної взаємопов'язаної системи
"я — батьки — рід — етнос — людство — біосфера —
Всесвіт". У такому суспільстві на противагу максимізації
прибутку (задекларованому у ринковій економіці, на
противагу егоїзму, що веде до самознищення, на перше
місце виступають механізми сутнісної логіки і динаміки
існування Космосу) прийде формат постійного вдоско$
налення головної ідеї (однією з першочергових цілей
стане духовне вдосконалення) та осмислення цілісності
природних, соціальних та космопланетарних явищ і про$
цесів як нової парадигми життя на планеті Земля (кон$
цепції глибинного розуміння залежності біосоціуму від
активності Сонця та Всесвіту у цілому). У таких умовах
ноосфера виступає у якості Універсального семантич$
ного поля свідомості, а діяльність Людства як цілісної
структури стає підкореною космічним циклам.

У контексті функціонування біо$соціо$космічних
сил природно виникає усвідомлення інтегрованого ха$
рактеру існування всього у Природі. Становлення па$
радигми життя, світосприйняття, світобудови відбу$
вається за принципами ноосфери. Стратегічно очевид$
но, що людство рухається до соціології знань, станов$
ленню ефективного та безпечного суспільства. У новій
ноосферній онтології людства на перший план виходить
імператив керованості соціоприродної динамічної гар$
монії та цілісної еволюції, а ріст свідомості — як основ$
ний механізм цілепокладання, організації та регулюван$
ня. Таким чином, джерелом (передмовою) та фактором
управління виступають Свідомість + Воля + Соціаль$
ність + Влада, що разом становлять суб'єкт управління.
Великі перспективи має ноосферизм як концепція, що
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поєднує розум та мораль. Головним завданням ноосфер$
ної цивілізації є управління соціоприродною еволюцією
на основі суспільного інтелекту та освіченого суспіль$
ства. Відмова територіальних громад від бюджетної
підтримки, організація та планування багатофункціо$
нальних підходів діяльності учасників соціально$еконо$
мічних процесів знайшла свій прояв у функціонуванні
родових садиб та родових поселень.
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Систематизовано теоретикоXметодологічні основи дослідження тіньової економіки та корупції. З огляX

ду на те, що тіньова економіка виникає, функціонує, розширює свої масштаби в просторі й часі в тісному

взаємозв'язку із конкретною діяльністю окремих людей та груп, різних організаційних утворень у сфері

виробництва, обігу, у статті пропонується аналізувати причини девіантної поведінки, що призводять до

тінізації економіки та поширення корупційних діянь.

У статті здійснено оцінку рівня тіньової економіки з позицій дотримання індикаторів економічної

безпеки, які визначено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 жовтня 2013 року

№ 1277 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки УкX

раїни". Аналіз зміни показника "рівень тінізації економіки" показав, що рівень тіньової економіки в УкX

раїні перебуває виключно в критичному діапазоні порогових значень макроекономічної безпеки, що

підтверджує необхідність детального аналізу чинників формування тіньової економіки та посилення

впливу держави на викорінення причин тінізації економічних відносин та удосконалення антикорупX

ційної політики.

Зроблено висновок, що дослідження тіньової економіки та корупції лише на емпіричній базі із викоX

ристанням статистичних показників і даних опитувань не можуть дати системного уявлення про прироX

ду й сутність цих суспільно небезпечних явищ. У дослідженні наголошено на тому, що системну платX

форму розуміння може сформувати лише теорія, оскільки основними її завданнями є узагальнення, цілісне

пояснення закономірностей, визначення засобів і методів впливів на тіньову економіку і корупцію, форX

мування напрямів антикорупційної політики як складової детінізації економіки тощо. Систематизовано

основні положення теорій, які пояснюють природу тіньової економіки на основі неокласичної, інституX

ціональної, неоінституціональної, ліберальної теорій, теорії економічних систем. Для пояснення мотивів

поведінки суб'єктів тіньової економіки та природи корупційних діянь досліджено також такі теорії: теоX

рія статусної ренти, теорія привілеїв, теорія "принципалXагент", теорія транзакцій (транзакційних витX

рат), теорія "витратиXвигоди", теорії в сфері відкритості, гласності, прозорості.

У статті підкреслено, що зважаючи на високий рівень тінізації економічних відносин, доцільною і

обгрунтованою є ініціатива щодо детінізації доходів громадян України та проведення з 1 липня 2021 року

до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб із

наданням державних гарантій стосовно їх звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальX

ності за несплату податків та зборів з доходів, які стали джерелом утворення активів за умов сплати до

бюджету спеціального збору.

The theoretical and methodological foundations of studying the causes of the shadow economy and corruption

are systematized. Taking into account the fact that the shadow economy arises, functions, expands its scale in

space and time in close relationship with the specific activities of individuals and groups, various organizational

entities in the sphere of production, circulation, meanwhile, the article suggests analyzing the causes of deviant

behavior that lead to the shadowing of the economy and the spread of corruption acts.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з другої половини ХХ ст. експерти та

вчені активно вивчають проблематику існування тіньо$
вої економіки, її дефініції, причини появи та умови по$
ширення в різних сферах економічної діяльності та сус$
пільних відносин. Посилення уваги пояснюється тим, що
масштаби тіньової економіки негативно відображають$
ся на соціально$економічному розвитку країни, карди$
нально впливають на обсяги та структуру ВВП, форму$
вання доходів бюджету, стан конкурентоспроможності
та інвестиційну привабливість країни, рівень життя
членів суспільства тощо. Тінізація економіки створює
фінансові підстави для корупції, поглиблює структурні
деформації та диспропорції економічного розвитку,
знижує можливості демократизації суспільства, послаб$
лює перспективи європейської інтеграції України. Зва$
жаючи на це, особливо важливим є вивчення теорети$
ко$методологічних основ існування тіньової економіки
та пов'язаної з нею корупції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню причин тінізації економіки та проявів ко$
рупції приділили увагу такі зарубіжні вчені: Г. Беккер,
Р. Вайсберг, Г. Гросман, П. Гутманн, Т. Еггертсон, Р. Коуз,
Р. Клітгард, Д. Норт, С. Роуз$Аккерман, В. Рутгайзер,
Е. де Сото, В. Танзі, Е. Фейг, Ф. Шнайдер та інші.

The article assesses the level of the shadow economy from the point of view of compliance with economic

security indicators, which are defined by the executiveorder of the Ministry of economic development and trade

on October 29, 2013 № 1277 "on approval of methodological recommendations for estimating the level of economic

safety of Ukraine". Evaluation of the change in the indicator "shadowingof economylevel" showed that since

2010, the level of the shadow economy in Ukraine is exclusively in the critical range of thresholds for

macroeconomic security, which confirms the demand for a detailed analysis of the factors of formation of the

shadow economy and strengthening the influence of the state on the liquidation of the considerations of

shadowing economic relations and improving antiXcorruption policy.

It is concluded that studies of the shadow economy and corruption only on an empirical basis using statistical

indicators and survey data cannot give a systematic idea of the nature and essence of these socially dangerous

phenomena. The research notes that the system platform of realizatioin can only be formed by theory, since its

main tasks are generalization, holistic explanation of patterns, determination of means and methods of influencing

the shadow economy and corruption, formation of directions of antiXcorruption policy as a component of economic

unshadowing, etcetera. The main provisions of theories explaining the nature of the shadow economy based on

neoclassical, institutional, neoXinstitutional, liberal theories, and the theory of economic systems are codified.

To explain the patterns of the behavior of shadow economy entities and the nature of corruption acts, such

theories as: the theory of status rent, the theory of privileges, the theory of "principalXagent", the theory of

transactions (transaction costs), the theory of "costsXbenefits", theories in the field of openness, publicity,

transparency are also studied.

The article emphasizes that despite the high level of shadowing of economic relations, it is appropriate and

justified to take the initiative to unshadow the income of citizens of Ukraine and conduct from July 1, 2021 to

July 1, 2022 a oneXtime (Special) Voluntary Declaration of assets of individuals with the provision of state

guarantees regarding their exemption from administrative and criminal liability for nonXpayment of taxes and

fees from income that became the source of asset formation under the conditions of payment to the budget of a

special fees.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, девіантна поведінка, норми та правила поведінки, детініза�
ція економіки, легалізація доходів, антикорупційна політика.

Key words: shadow economy, corruption, deviant behavior, norms and rules of behavior, legitimization of income,
anti�corruption policy.

Дослідження проблематики тінізації економіки та
корупції знайшло відображення у працях вітчизняних
науковців, таких як: А. Базилюк, О. Барановський,
З. Варналій, О. Власюк, П. Гаман, О. Головко, А. Дука,
М. Єрмошенко, Т. Ковальчук, В. Мандибура, В. Мун$
тіян, Р. Пустовійт, С. П'ясецька$Устич, О. Турчинов,
Ю. Харазішвілі та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація теоретико$методо$

логічних основ дослідження причин і мотивів тіньової
економіки та корупції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Тіньова економіка виникає, функціонує, розширює
свої масштаби в просторі й часі в тісному взаємозв'язку
із конкретною діяльністю окремих індивідів, груп лю$
дей, різних організаційних утворень в сфері виробниц$
тва, обігу тощо. Тому пізнання суті і природи тіньової
економіки й корупції доцільно здійснювати на базі ви$
користання поведінкового підходу, який можна охарак$
теризувати з позицій свідомого порушення певних пра$
вил і норм. Поведінка індивіда або групи людей, яка не
відповідає загальноприйнятим нормам і є причиною по$
рушення цих норм, називається девіантною поведінкою.
Слід підкреслити, що необхідність дослідження проблем
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девіантної поведінки та її корекції все більше набирає
актуальності. Під час роздержавлення власності, лібе$
ралізації економічних відносин, розбудови ринкового
та конкурентного середовища в суспільстві не завжди
вдається забезпечити досягнення високих матеріальних
умов життя людей на принципах моральності та спра$
ведливості. Часто нечіткість, розмитість норм і правил
поведінки, слабка соціальна саморегуляція індивіда або
груп людей викривлюють духовні й культурні основи
високоморальної поведінки. Розрив між прагненням до
швидкого зростання матеріального добробуту на фоні
відсутності чітких правил поведінки та механізмів стри$
мування, призвів до появи прошарку людей, які заволо$
діли багатством і значними доходами, що отримали у не$
формальний, прихований і, навіть, підпільний (кримі$
нальній) спосіб. З метою детінізації доходів громадян
України, здобутих не кримінальним шляхом, з 1 липня
2021 року до 1 липня 2022 року передбачається прове$
дення одноразового (спеціального) добровільного дек$
ларування активів фізичних осіб. Для цього планується
проведення кампанії з добровільного декларування ак$
тивів фізичних осіб із наданням державних гарантій сто$
совно їх звільнення від адміністративної та криміналь$
ної відповідальності за несплату податків та зборів з до$
ходів, які стали джерелом утворення активів. При цьо$
му декларанти мають сплатити до бюджету спеціальний
збір.

З метою реалізації таких заходів у Верховну Раду
України внесено:

проект Закону України "Про внесення змін до По$
даткового кодексу України щодо стимулювання деті$
нізації доходів та підвищення податкової культури гро$
мадян шляхом запровадження добровільного деклару$
вання фізичними особами належних їм активів та спла$
ти одноразового збору до бюджету", який розробле$
но з метою детінізації економіки, створення переду$
мов для подальшої імплементації в Україні Плану про$
тидії розмиванню бази оподаткування та виведенню
прибутку з$під оподаткування (Плану дій BEPS), який
розроблено Організацією економічного співробітниц$
тва та розвитку (ОЕСР) для боротьби з розмиванням
бази оподаткування і переміщенням прибутків за кор$
дон, а також заходів з лібералізації валютного регу$
лювання [1];

проект Закону України "Про внесення зміни до
статті 29 Бюджетного кодексу України" з метою врегу$
лювання питань у сфері бюджетних правовідносин, не$
обхідних для забезпечення проведення в Україні одно$
разового (спеціального) добровільного декларування
фізичними особами своїх активів [2];

проект Закону України "Про внесення зміни до
статті 16 Закону України "Про валюту і валютні опе$
рації" з метою створення передумов для подальшої
імплементації в Україні Плану протидії розмиванню
бази оподаткування та виведенню прибутку з$під опо$
даткування, який був розроблений Організацією еконо$
мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) [3];

проект Закону України "Про внесення змін до Ко$
дексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України та Кримінального про$
цесуального кодексу України" [4].

Варто підкреслити, що такі кроки можна характе$
ризувати як раціональні та обгрунтовані з огляду на те,
що за експертними оцінками щорічно тіньові операції з
фінансовими ресурсами та активами в Україні сягнули
37—40 млрд дол. США [5], зокрема серед них:

операції з офшорами — 6 млрд дол. США;
незаконний видобуток корисних копалин — 5 млрд

дол. США;
заробітна плата в "конвертах" — 6 млрд дол. США;
тіньова здача землі в оренду — 0,5 млрд дол. США;
державні закупівлі — 3 млрд дол. США;
необгрунтовані збитки державних підприємств —

6 млрд дол. США;
корупція на митниці та несплата акцизу — 4 млрд

дол. США;
приховування операцій з ПДВ — 6 млрд дол. США.
За розрахунками Міністерства розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України у 2019 році
рівень тіньової економіки дорівнював 29% ВВП, у І квар$
талі 2020 року — 31% [6].

Для оцінки рівня тіньової економіки передбачено ви$
користання індикаторів економічної безпеки, які визна$
чено наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі від 29 жовтня 2013 року № 1277 "Про затверд$
ження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України" [7]. Слід підкреслити, що
інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9
середньозважених субіндексів (складових економічної
безпеки): виробнича безпека, демографічна безпека, енер$
гетична безпека, зовнішньоекономічна безпека, інвестиц$
ійно$інноваційна безпека, макроекономічна безпека, про$
довольча безпека, соціальна безпека, фінансова безпека.

Пакет індикаторів макроекономічної безпеки, які
визначено в "Методичних рекомендаціях щодо розра$
хунку рівня економічної безпеки України", включає по$
казник "Рівень тінізації економіки, у % до ВВП". Варто
зазначити, що індикатор макроекономічної безпеки,
який включає показник тінізації економіки, встановлює
певні діапазони характеристик індикаторів, що створює
можливість для оцінки рівня тіньової економіки у фор$
маті "оптимально", "задовільно", "незадовільно", "небез$
печно", "критично" (табл. 1, 2).

Як показав аналіз зміни показника "рівень тінізації
економіки" (табл. 2), у рамках характеристик індика$
торів, що визначають стан дотримання макроекономіч$
ної безпеки, рівень тінізації економіки з 2010 року (за
винятком 2019 року) перебуває виключно в критичному
діапазоні порогових значень, що підтверджує не$
обхідність детального аналізу чинників формування
тіньової економіки, а також посилення впливу держави
з метою її суттєвого зниження.

Водночас, на нашу думку, дослідження тіньової еко$
номіки та корупції лише на емпіричній базі з викорис$
танням статистичних показників і даних опитувань не
можуть дати системного уявлення про природу й
сутність цих суспільно небезпечних явищ. Завдяки
кількісному аналізу та узагальненню показників щодо
тіньової економіки та корупційних діянь можна вияви$
ти причинно$наслідкові зв'язки, але системну платфор$
му розуміння може сформувати лише теорія, оскільки
основними її завданнями є узагальнення, цілісне пояс$

Діапазони характеристичних значень індикатору,  
що визначає рівень макроекономічної безпеки Індикатор 

оптимально задовільно незадовільно небезпечно критично 

Рівень тінізації 
економіки, відсотків 
ВВП 

13 18 22 25 30 

Таблиця 1. Оцінки індикатора тінізації економіки в критеріях макроекономічної безпеки
в Україні

Джерело: складено на основі [7].
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нення закономірностей, визначення засобів і методів
впливів на тіньову економіку і корупцію, формування
напрямів антикорупційної політики та детінізації еко$
номіки тощо.

У наукових дискурсах складність, багатофункціо$
нальність, різнорідність категорії "тіньова економіка"
та система притаманних їй відносин розглядається на
основі неокласичної, інституціональної, неоінститу$
ціональної, ліберальної теорій, теорії економічних
систем.

Зокрема, неокласична теорія тіньову економіку
трактує в контексті раціональної поведінки економіч$
них агентів, що мають на меті отримати максимально
можливий дохід при обмежених ресурсах із урахуван$
ням ризиків, які виникають під час організації та
здійснення тіньової діяльності. При цьому блага від зло$
чинної діяльності отримуються завдяки свідомому
рішенню порушувати закон. Правопорушник порівнює
одночасно і витрати і блага від своїх злочинних дій, які
значно вищі, ніж витрати. Слід підкреслити, що в нео$
класичній теорії вивчається особиста поведінка індиві$
да, але не звертається увага на те, що будь$яка людина
є членом спільноти, і тому її корупційні наміри та діян$
ня можуть бути засуджені як аморальні, протизаконні
та неприпустимі.

На відміну від неокласики, в рамках інституціональ$
ного підходу, корупція розглядається з позиції взає$
модії людей в соціальному середовищі. Тому до основ$
них факторів, що стримують корупцію в суспільстві,
представники інституціонального напряму відносять:
мораль, ідеологію, соціальні норми, родинні традиції,
професійну етику, корпоративну культуру, релігію
тощо [8, с. 23]. Інституціональний підхід пояснює ме$
ханізм контрактної взаємодії між агентами та інститу$
ціями в корупційних діяннях, до яких вони можуть вда$
ватися з метою отримання неправомірної вигоди.
Оскільки інституціоналізм як теорія знаходиться на сти$
ку соціології та економіки, на інституціональній теоре$
тичній платформі в останній третині ХХ ст. сформу$
валося більш системне бачення тіньової економіки [9,
с. 63].

У свою чергу представники неоінституціональної
теорії, пояснюючи причини тіньової економіки, зверта$
ють увагу на те, що існує тісний зв'язок між "правилами
гри", які визначають та обмежують господарську
діяльність економічних агентів. Е. Фейг [10] висловив
думку, що основним фактором, який визначає успіх
створення і функціонування ефективної ринкової еко$
номіки, є ступінь узгодженості формальних та нефор$
мальних норм, а при їх неузгодженості створюються
стимули й мотиви для переходу в нелегальну економі$
ку.

Слід підкреслити, що необхідність дотримання "пра$
вил гри" грунтується на доктрині комплаєнсу (англ.
compliance), що означає добровільну згоду виконувати
внутрішні та зовнішні правила, вимоги, норми, стандар$
ти, закони. Це стосується таких питань, як дотримання
стандартів поведінки на ринку, не допущення конфлік$
ту інтересів, прояву толерантності до клієнтів, співро$
бітників; забезпечення відповідності діяльності компанії
чинному законодавству; протидії легалізації доходів,

отриманих злочинним шляхом; попередження шахрайст$
ва й корупції.

Підприємці є елементами формального (офіційно$
го) сектора економіки тоді, коли їх дії відповідають вста$
новленим "правилам гри" і захищені нормами законо$
давства. Коли ж підприємці не дотримуються цих пра$
вил, вони розглядаються як елементи неформального
(тіньового) сектора економіки. При цьому створюють$
ся різного рівня інститути впливу для отримання ренти.
У функціональній структурі суспільства умовно виді$
ляється 4 сектори: 1) урядові організації; 2) комерційні
і ринкові структури (бізнес); 3) неурядові, некомерційні
організації; 4) тіньові формування, спільноти, асоціації.
Між цими секторами існують тіньові економічні відно$
сини, які характеризуються нерозривністю між собою
та їх сегментарним взаємопроникненням. Координація
(впорядкованість по горизонталі) і субординація (впо$
рядкованість по вертикалі) властиві сучасній тіньовій
економіці, тому тіньова економіка не тільки ієрархічна,
але й мережева структура [9, с. 60, 64]. Е. де Сото зро$
бив вагомий внесок в дослідження ролі та значення не$
формальної економіки й тіньових економічних відносин.
Основною причиною розростання неформального
(тіньового) сектора, на його думку, є бюрократичні про$
цедури, що перешкоджають розвитку конкуренції.

Варто підкреслити, що саме в рамках неоінститу$
ціональної школи сформувався системний підхід до до$
слідження феномена корупції як економічної категорії
та предмету економічного аналізу. Зазначений підхід
був започаткований юристом Сьюзан Роуз$Аккерман,
яка вивчала корупцію у зв'язку із поширенням злочин$
ності. С. Роуз$Аккерман трактує корупцію як "…різно$
вид економічної поведінки в умовах ризику, обумовле$
ного вчиненням злочину і можливим покаранням за ньо$
го…" [11]. Слід звернути увагу, що С. Роуз$Аккерман,
досліджуючи корупцію з позицій системного еконо$
мічного аналізу, не відділяє хабарництво від корупції,
підкреслюючи те, що вони є однаково небезпечними для
суспільства явищами. За оцінкою МВФ, щорічна сума
хабарів у світі становить не менше 2 трлн дол. США, а
Європейська Комісія оцінила щорічні втрати економіки
від корупції в країнах$членах ЄС приблизно в 120 млрд
євро [8, с. 22].

Корупція виступає одним із способів рентоорієнто$
ваної поведінки осіб, які шукають вигоду від держав$
них обмежень, що регулюють і контролюють правила
функціонування ринку [12]. На базі неоінституціональ$
ного підходу корупція розглядається як форма неле$
гальної рентоорієнтованої поведінки, де можливість
утворення ренти випливає із факту володіння певним
ресурсом і його обмеженою пропозицією. Таким ресур$
сом для корупціонерів із владних інституцій виступає
доступ до державних фінансових та інвестиційних ре$
сурсів [13].

Ураховуючи широкомасштабність і різнорідність
корупції, Р. Клітгард запропонував загальновідому
"формулу корупції" [14, c. 84, 94], де Корупція = влада
монополій + свобода дій (дискреція) — підзвітність. Р.
Клітгард зазначає, що зменшення корупційних мож$
ливостей можливе шляхом уникнення ситуацій, коли чи$
новник має монопольні повноваження, підкріплені дис$
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Таблиця 2. Рівень тіньової економіки в Україні, % до ВВП

Джерело: узагальнено на основі [7].
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креційним правом в умовах загально низького рівня
підзвітності.

Варто також коротко навести теорію класичного
лібералізму, де корупція трактується як явище, що є
наслідком неефективного державного управління еко$
номікою та провалів ринкового механізму. Виходячи з
цього, корупція виступає як суспільне антиблаго, що
приносить шкоду всім членам суспільства та розвитку
національної економіки.

З точки зору теорії економічних систем, можна від$
мітити, що тіньова економіка як різнобічне соціально$
економічне явище характеризується системними влас$
тивостями. На думку групи вчених [15, с. 9—10], тіньо$
ва економіка набуває системних властивостей, оскіль$
ки: притаманна усім економічним системам; неможли$
во чітко визначити її масштаб через постійне перетікан$
ня в офіційну економіку й зворотньо в тіньову; ство$
рюється широка мережа тіньових структур, що прово$
кує її поширення в просторі й часі; формуються стійкі
зв'язки й відносини в середині тіньової економіки, що
забезпечують її цілісність; має місце спільна мотивація
тіньової й легальної економіки через стимули отриму$
вати прибутки, у разі тіньової економіки — здебільшо$
го аморальним і злочинним шляхом; дуальний характер
тіньової економіки, що полягає в конструктивних і де$
структивних її впливах на бізнес. Тому тіньова еконо$
міка постійно знаходиться в процесі самовідтворення та
самоорганізації.

Для пояснення мотивів поведінки суб'єктів тіньової
економіки та природи корупційних діянь доцільно за$
стосовувати такі теорії:

— Теорія статусної ренти визнає те, що саме волод$
іння статусом є головним мотивом у присвоєнні ренти
від службового положення (а не від знань, досвіду, мо$
ральних якостей та ін.). Статусна рента асоціюється в
основному з можливостями використання державних
повноважень для отримання додаткового доходу дер$
жавними службовцями [16]. Прецедентом отримання
статусної (корупційно завищеної) ренти є встановлен$
ня легальної надвисокої заробітної плати окремим по$
садовим особам. При цьому аргументація призначення
"захмарної" заробітної плати через необхідність запо$
бігання корупції (щоб не було у чиновників спокуси бра$
ти хабарі) входить у протиріччя з методами оцінки ефек$
тивності управління і є алогічною з позиції додержан$
ня соціальної справедливості.

— Теорія привілеїв застосовується для пояснення
системних переваг, що отримують індивіди (керівники,
група менеджерів, приватних власників, членів това$
риств) через їх приналежнысть до тієї чи іншої доміну$
ючої управлінської (монопольно$галузевої) групи і тому
дає їм непропорційно великий, в порівнянні із іншими
членами суспільства, доступ до матеріальних ресурсів
та інституційної влади, наприклад, у встановленні за$
вищених, економічно необгрунтованих тарифів, зокре$
ма, через значну кількість посередницьких структур в
ланцюгу просування товарів (послуг) від виробника до
споживача. При цьому привілеї використовуються для
власної вигоди на шкоду іншим. Теорія привілеїв засто$
совується не лише для трактування соціальної не$
рівності, а й для виявлення та пояснення різних форм
неправомірних і не справедливих привілеїв, які можуть
мати місце в конкретних ситуаціях.

— Теорія "принципал$агент" (також відома як про$
блема "принципал$агент") застосовується для пояснен$
ня ймовірності корупційних відносин, коли одна особа
чи організація ("агент") здатна приймати рішення та/або
діє від імені іншої особи чи суб'єкта — "принципала"
(довірителя). Часто агенти вмотивовані діяти в своїх
інтересах, що суперечать цілям їх принципалів. Теорія
"принципал$агент" може застосовуватися в будь$якій
ситуації, наприклад, коли одна сторона платить іншій
за виконані роботи або надані послуги. Проблема по$
силюється тоді, коли обидві сторони мають різні інте$

реси та володіють асиметричною інформацією. В ролі
принципала може виступати будь$який державний
орган, держава чи суспільство загалом. За допомогою
моделі "принципал$агент" корупційна поведінка деталь$
но описана в роботах Т. Еггертсона [17].

— Теорія транзакцій (транзакційних витрат) засто$
совується в процесі економічного аналізу корупції та
обчисленні її розмірів. При цьому до складу витрат
включаються витрати на хабарі, втрати часу через тяга$
нину, зайві бюрократичні процедури, нечіткість іденти$
фікації прав власності тощо.

— Теорія "витрати$вигоди" дозволяє здійснити еко$
номічний аналіз правопорушень на основі зіставлення
вигод і витрат від здійснення корупційних діянь. Зокре$
ма, Г. Беккер аналізував злочинність як діяльність рац$
іонального індивіду, що максимізує свою вигоду і наго$
лошував на тому, що кожна людина застосовує еконо$
мічний підхід до аналізу вибору на основі співставлен$
ня вигод і витрат [18, с. 83, 85, 592], що має місце під час
свідомої організації та здійснення економічних зло$
чинів.

— Теорії в сфері відкритості, гласності, прозорості
дозволяють ефективно протидіяти корупційним про$
явам шляхом посилення контролю з боку громадянсь$
кого суспільства за діями органів влади. Зазначені теорії
входять до складу теорій антикорупційної політики і до$
помагають суспільству володіти інформацією щодо по$
ширення корупції та масштабів тіньової економіки.

На наш погляд, особлива увага має бути приділена
дослідженню тіньової економіки, яка, за висновками
вчених, являє собою складне соціально$економічне яви$
ще, що є сукупністю неконтрольованих і нерегульова$
них як протиправних, так і законних, але аморальних
економічних відносин між суб'єктами економічної
діяльності з приводу отримання прибутку шляхом при$
ховування доходів й ухилення від сплати податків. Вчені
підкреслюють, що тіньова економіка має три складові:
неформальну, приховану й підпільну (кримінальну) еко$
номіку [15, с. 11]. Слід також звернути увагу на те, що
неформальну економіку утворюють нерегламентовані
виробництво товарів і надання послуг; прихована еко$
номіка — це легальне виробництво та продаж необліко$
ваних товарів і послуг; підпільна (кримінальна) еконо$
міка — заборонені види діяльності (корупція, наркотор$
гівля тощо).

Як вже зазначалося, тіньова економіка формує
фінансово$економічні підстави для корупційних діянь.
Тому тіньову економіку не слід відділяти від корупції, а
варто їх розглядати у взаємопов'язаному ланцюгу не$
безпечних явищ, що перешкоджають розвитку суспіль$
ства. На думку науковців, рівень корупції можна зни$
зити лише шляхом: а) попередження корупційних пра$
вопорушень; б) створення правового механізму, який
перешкоджає підкупу осіб, що мають публічний статус;
в) забезпечення відповідальності за корупційні право$
порушення в усіх випадках, безпосередньо передбаче$
них нормативно$правовими актами; г) відшкодування
збитків, заподіяних корупційними правопорушеннями
[19, с. 6]. Також науковцями пропонується здійснюва$
ти моніторинг корупційних факторів та проводити оцін$
ку ефективності заходів антикорупційної політики.
Важливим є також формування в суспільстві антикоруп$
ційної свідомості; сприяння повноцінній реалізації прав
громадян і організацій на доступ до інформації про фак$
ти корупції, а також на їх вільне висвітлення в засобах
масової інформації тощо. Цілком погоджуючись із та$
кими кроками [19], вважаємо за необхідне посилити
боротьбу державних органів із причинами тіньової еко$
номіки і розглядати ці завдання в контексті протидії
корупції. Це особливо важливо, оскільки зниження
рівня тіньової економіки на основі створення переду$
мов для ведення легальної економічної діяльності та
усунення чинників, які провокують корупцію, сприяти$
ме стабільному економічному зростанню, збільшенню
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доходів бюджетів всіх рівнів, покращенню соціальних
стандартів та якості життя громадян.

ВИСНОВКИ
Рівень тінізації економіки в Україні знаходиться в

критичному діапазоні порогових значень макроеконо$
мічної безпеки (від 30 до 38% % до ВВП). Це може озна$
чати, що в нашій державі існує як неформальна, так і
прихована і нелегальна (кримінальна) складові тіньової
економіки. Водночас, з огляду на те, що тіньова еконо$
міка є поширеною в різних країнах світу, в "Методич$
них рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної
безпеки України" встановлено такі діапазони характе$
ристик індикаторів тіньової економіки: "оптимально" —
13% ВВП, "задовільно" — 18%, "незадовільно" — 22%,
"небезпечно" — 25%, "критично" — 30% ВВП. Слід
підкреслити, що показники тіньової економіки в Україні
знаходяться в небезпечних та критичних межах. Це
підтверджує необхідність детального аналізу чинників
формування тіньової економіки та посилення впливу
держави на викорінення причин тінізації економічних
відносин та корупції.

Водночас для системного розуміння суті, причин
появи, мотивів тіньової діяльності та корупційних
діянь доцільно вивчати ці небезпечні для суспільства
явища із застосуванням теорії, оскільки основними її
завданнями є узагальнення, цілісне пояснення зако$
номірностей, визначення засобів і методів впливів на
тіньову економіку і корупцію, формування напрямів
протидії корупції та зниження рівня тінізації еконо$
міки. Теоретичним базисом, що пояснює природу
тіньової економіки є підходи, які сформовані в нео$
класичній, інституціональній, неоінституціональній,
ліберальній теоріях, теорії економічних систем. Для
пояснення мотивів поведінки суб'єктів тіньової еко$
номіки та природи корупційних діянь пропонується
застосовувати також такі теорії, як: теорія статусної
ренти, теорія привілеїв, теорія "принципал$агент",
теорія транзакційних витрат, теорія "витрати$виго$
ди", теорії в сфері відкритості, гласності, прозорості.
На методологічній платформі зазначених теорій мож$
на сформувати цілісне бачення причин функціонуван$
ня тіньової економіки та корупції як взаємопов'яза$
них соціально$економічних явищ, що притаманні усім
економічним системам, поширюються у просторі й
часі за рахунок створення масштабної тіньової ме$
режі, залучення нових сфер та операцій до тіньової
діяльності. Зазначені теорії допоможуть також оха$
рактеризувати особливості дуального характеру
тіньової економіки, що полягає в конструктивних і де$
структивних її впливах на бізнес. Теорія може дати
пояснення причин, чому тіньова економіка постійно
знаходиться в процесі самовідтворення та самоорга$
нізації. Зазначені аспекти є дуже важливими в про$
цесі визначення напрямів боротьби держави із тіньо$
вою економікою та поширенням корупції. Поєднан$
ня теоретичних і емпіричних досліджень можуть ство$
рити дієву платформу для отримання якісного резуль$
тату в напрямі зниження рівня тіньової економіки та
проявів корупції.
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В умовах глобалізації активізується розвиток роздрібної торгівлі. Вона в умовах жорсткого конкуX

рентного середовища еволюціонує у інтегровані моделі розвитку об'єктів із властивими ним процесами

поєднання систем обслуговування, а також форматів їх адміністрування. Ці формати орієнтовані на маX

совий характер (який вирізняє пропозиція придбати товари широкого або спеціалізованого асортименX

ту на одній локації), значний трафік відвідувачів, відсутність бар'єрів між споживачем і товаром. ВиходяX

чи з наведених положень, метою статті є опис особливостей історичного розвитку та трансформації каX

тегорії "ритейл" та її концепту "мережевий ритейл". Для досягнення поставленої мети необхідно виконаX

ти такі наукові завдання: 1) провести аналіз змісту категорії "ритейлу"; 2) провести аналіз концепту "меX

режевий ритейл"; 3) визначити особливості трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мережевий

ритейл". Відповідно до аналізу генези та форматів ритейлу, констатовано, що його сутність зводиться до

масової роздрібної торгівлі через специфічні об'єкти магазинної торгівлі, що мають обмежене коло форX

матів. Попри те, що в сучасній практиці є багато термінів, що позначають ці формати — крамниця, магаX

зин, дрібноXгуртовий склад, їх використання позначає виключно такі заклади роздрібної торгівлі, які

придатні для обслуговування великого трафіку покупців та оснащені торговельними, підсобними, адміX

ністративноXпобутовими та приміщеннями для приймання, зберігання, підготовки, продажу широкого

асортименту товарів. Водночас мережевий ритейл, окрім різних форматів, деталізується за масштабами

діяльності (наразі наявні місцеві, міжрегіональні, національні, міжнародні, глобальні мережі); асортиX

ментною спеціалізацією товарів, особливостями та моделями адміністрування.

Результати дослідження можуть бути використані для аналізу розвитку мережевого ритейлу, який

доцільно деталізувати за напрямками продовольчим та непродовольчим.

In the context of globalization, the growth of retail trade is increasing. It evolves, in a highly competitive

environment, into integrated object development models with processes that combine maintenance systems as

well as their administration formats. These formats are oriented to the mass character, which distinguishes the

offer to buy a wide or specialized range of products on one location, significant traffic of visitors, absence of

barriers between consumer and product. Based on the above provisions, the purpose of the article is to describe

the features of the historical development and transformation of the category of "retail" and its concept of "network

retail". The beginning of mass retail trade is the establishment of F. Woolworth retail chain Woolworth, where

for the first time: 1) price tags are used; 2) buyerXfree product layout and selfXservice principle; 3) discounts on

individual product categories (the group of goods was still offered at a price of 5 cents), which provided traffic to

buyers, etc. In order to achieve the goal, the following tasks have to be performed: 1) to analyze the content of

the category of "retail"; 2) to analyze the concept of "network retail"; 3) to define the features of the transformation

of the category of "retail" and its concept of "network retail". According to the analysis of genesis and retail

formats, it is stated that its essence is reduced to mass retailing through specific objects of retail trade having a
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах глобалізації активізується розвиток розд$

рібної торгівлі, яка в умовах жорсткого конкурентного
середовища еволюціонує у інтегровані моделі розвитку
об'єктів торгівлі із властивими ним процесами поєднан$
ня систем обслуговування, а також форматів їх адміні$
стрування, що орієнтовані на масовий характер, який
вирізняє пропозиція придбати товари широкого або
спеціалізованого асортименту (можливо різних торго$
вих марок і напрямків) на одній локації, значний трафік
відвідувачів, відсутність бар'єрів між споживачем і то$
варом (самообслуговування). Початком заснування ма$
сової роздрібної торгівлі є заснування Ф. Вулвортом
мережі роздрібних магазинів Woolworth, у яких впер$
ше: 1) стали використовуватися цінники; 2) вільна для
покупця викладка товарів та принцип самообслугову$
вання; 3) знижки на окремі товарні категорії (велика
група товарів і раніше пропонувалася за ціною 5 центів),
які забезпечували трафік покупців та ін. У 1886 р. мере$
жа магазинної торгівлі Woolworth охоплювала 5 об'єк$
тів, у 1895 р. 28 об'єктів, у 1900 р. — 59 об'єктів, а в 1912 р.
вже 596 об'єктів. Мережа магазинів Woolworth, досі є
досить розвиненою в Англії та Австралії. При цьому
саме Woolworth сформували такі форми об'єкти роздр$
ібної торгівлі, які орієнтуються на масові продажі [22].

Також вагомий внесок у еволюціонування у масо$
вої роздрібної торгівлі належить К. Сондерсу, який у
1916 р. трансформував свій магазин United Store під
об'єкт самообслуговування Piggly Wiggly в Мемфісі
(штат Теннессі, США). Зокрема, Сондерс відмовився
звичних на той час стільниць, на користь шаф, розта$
шованих вздовж безперервної доріжки, яка закінчува$
лася касою з арифмометром і касовим апаратом. Спе$
цифічна торгова зала обмежувалася турнікетами на
вході і виході. В результаті Piggly Wiggly еволюціону$
вав у об'єкт, що включав в себе передній вестибюль, се$
редній торговий зал з безперервним проходом і задній
склад. Piggly Wiggly швидко трансформуються під впли$
вом стрімкого розвитку технологій. До 1920 р. у мага$
зині вже було в чотири рази більше товарів, ніж зазви$
чай можна знайти в звичайному продуктовому магазині,
а також кошики для покупок, фірмові товари самооб$
слуговування і каси на передній панелі. Фактично, зав$
дяки Piggly Wiggly з'явилися об'єкти масової роздріб$
ної торгівлі, що трансформувалися під впливом стрімко$
го розвитку технологій та уподобань споживачів. Спе$
цифічним є те, що Piggly Wiggly не тільки еволюціону$
вала в мережу з 615 магазинів у 40 штатах, але ї стала
концепцією патенту "Магазин самообслуговування",
що була подана К. Сондерсом 1916 р. і видана 9 жовтня
1917 р. як патент № 1,242,872. Пізніше видані патенти

limited number of formats. I do not call on those, that in the written practice of the Russian Federation, obviously

on the territory of the Russian Federation, that we know the format — the local city, the shop, the local storehouse,

the victorious region know this way of the Russian Federation, It is an important tool for the maintenance of the

great trajectory of purchases and equipment for trade, industry, industry and industry, as well as for the sale of

a wide range of products. In addition to its formats, the network retailer differs in size of activity (now available

local, interregional, national, international, global networks); product specialization, features and administrative

models. The results of the study can be used to analyze the development of a network retail, which can be usefully

detailed by food and nonXfood directions.

Ключові слова: ритейл, мережевий ритейл, роздрібна торгівля, супермаркет.
Key words: retail, retail, retail, retail, supermarket.

№ 1,357,521 на базовий дизайн магазину, № 1,297,405
на засоби маркування цін поряд з продуктовими това$
рами та патент на ідею видавати покупцям роздрукова$
ну квитанцію з стрічки рахункового автомата. Відпові$
дно у цей час почали працювати мережі самообслуго$
вування Humpty Dumpty Stories та мережі аптек
Walgreens. Щодо етимології об'єктів масової роздріб$
ної торгівлі, що еволюціонували за концепцією
Woolworth та Piggly Wiggly, наразі вони об'єднуються
під категорією "ритейл".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Пропоноване дослідження є продовженням теоре$
тичних й прикладних напрацювань учених, інтереси
яких, торкалися різних аспектів розвитку мережевого
ритейлу. Питанням, щодо розвитку мережевого ритей$
лу присвячено праці відомих вітчизняних вчених, зок$
рема: Несміянова М. [9], Миколайчук І.П. [8], Ільченко
Н., Ільченко Н., Кавун О. [4], Павлова М.Б. [10]. Водно$
час більшість існуючих праць присвячені управлінню
асортиментом товарів у роздрібних мережах крупно$
форматних підприємств торгівлі, удосконаленню тех$
нологій ритейлу у сучасних умовах. Саме особливості
історичного розвитку та трансформації категорії "ри$
тейл" та її концептів, серед яких "мережевий ритейл"
розглядаються досить обмежено та неоднозначно.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є опис особливостей історичного роз$

витку та трансформації категорії "ритейл" та її концепту
"мережевий ритейл". Для досягнення поставленої мети
необхідно виконати такі наукові завдання: 1) провести
аналіз змісту категорії "ритейлу"; 2) провести аналіз
концепту "мережевий ритейл"; 3) визначити особливості
трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мере$
жевий ритейл".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У загальному сенсі ритейл вживається як аналог

продажу товару у роздріб громадянам та іншим кінце$
вим споживачам. Крім того, роздрібну торгівлю узагаль$
нено ідентифікують як "ритейл" [9; 8]. Це на обумовле$
не тим, що парії товарів, в умовах роздробу, завжди
дробляться, оскільки обсяг одного роздрібного прода$
жу визначається потребами окремих покупців. У більш
вузькому сенсі сутність категорії "ритейлу" не є сталою,
однак безсумнівним є те, що ця категорія за змістовим
наповненням: орієнтується на масові продажі; не вміщує
всю сукупність об'єктів, що належать до сфери роздрі$
бної торгівлі. Більш точно визначення категорії ритей$
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лу можна окреслити за результатами аналізу її сучас$
них визначень що наведені у таблиці 1.

Відповідно до аналізу визначень ритей$
лу, можна констатувати, що змістове напов$
нення категорії є значно вужчим від сукуп$
ності елементів, процесів, які становлять
предмет та явище роздрібної торгівлі. По$
няття ритейлу обмежується масовими роз$
дрібними продажами через об'єкти магазин$
ної торгівлі зі значним трафіком відвідувачів.
Закономірно об'єкти ритейлу визначаються
за набором таких характеристик: 1) на$
явність спеціально обладнаних приміщень
для зручності масової торгівлі (торговель$
ний зал або кілька залів для обслуговування
покупців, касова зона); 2) наявність спеціаль$
но обладнаних приміщень для обслуговуван$
ня покупців, приймання, зберігання, підго$
товки товарів до продажу; 3) наявність при$
міщень адміністративно$побутового призна$
чення, іноді спеціально обладнаних техніч$
них приміщень; 4) наявність торгового та
інженерного устаткування, необхідного для
здійснення роздрібної торговельної діяль$
ності. Відповідно об'єктами ритейлу є не всі,
а лише ті об'єкти, що належать до масової
роздрібної торгівлі, зокрема: дискаунтери,
класичні супермаркети, класичні гіпермарке$
ти, мінімаркети, дискантні гіпермаркети.
Оскільки кожен з таких об'єктів є досить
специфічним і характеризується унікальні$
стю розвитку, якій властиві процеси концен$
трації, результатом стало поступове зрос$
тання частки oператoрiв мереж та форму$
вання окремого концепту, до якої нами
віднесено "мережевий ритейлер". Наразі ме$
режний ритейл набув масового характеру.
Зокрема, загальна частка об'єктів мережево$
го ритейлу в Португалії — 17%, в Іспанії це
39% ринку роздрібної торгівлі, у Франції —

до 85%, в Італії, Греції — 60%. У скан$
динавських країнах, Німеччині та
Англії — 91% від ринку роздрібної
торгівлі (наприклад: 4 найбільші ме$
режі. Великобританії контролюють
86% внутрішнього ринку, в Німеччині
на 5 мереж приходиться 65%) [2]. В Ук$
раїні, Польщі, Чехії, Словаччині та
Угорщині мережевий ритейл займає
50—60% ринку роздрібної торгівлі Ук$
раїни [2]. Саме тому категорія "ритейл"
та її концепт ("мережевий ритейл") ча$
сто ототожнюються у науковій літера$
турі. Водночас аналіз сучасних визна$
чень категорії мережевого ритейлу,
наведений нами у таблиці 2, дозволяє
зробити висновок, що таке ототожнен$
ня недоцільне.

Відповідно до змісту, мережевий
ритейл можна ідентифікувати як масо$
ву роздрібну торгівлю через опера$
торів мереж, що мають різні масштаби
діяльності (місцеві, міжрегіональні,
національні, міжнародні, глобальні
мережі) та можуть узагальнювати
структури одно форматних, різнофор$
матних об'єктів магазинної торгівлі
(магазини), що різняться за ознаками
адміністрування (зокрема, наявні: кор$
поративні та багатопрофільні структу$
ри, асоційовані на добровільній основі,
франчайзингові). При цьому, хоча не
всі об'єкти ритейлу мережеві, їх фор$
мати досить одноманітні й належать до

обмеженого переліку об'єктів магазинної торгівлі. Фор$
матність необхідна для окреслення основних концепцій

Джерело Зміст визначення Конкретизація та недоліки визначення 
Ільченко Н.,  
Кавун О.  
[4, c. 56] 

Вид економічної 
діяльності у сфері 
товарообороту, що 
охоплює купівлю 
продаж товарів 
кінцевому споживачеві 
та надання йому 
торговельних послуг 

Конкретизація ритейлу, як виду або сектору 
економічної діяльності з продажу товарів 
громадинам та іншим кінцевим споживачам 
для їх особистого, некомерційного 
використання. За логікою визначення 
гуртова торгівля не є ритейлом. При цьому 
поза увагою залишилася орієнтація ритейлу 
на об’єкти на масового роздрібного продажу 
товарів 

Вид торгівлі, що не має 
сезонного характеру та 
орієнтований на 
розвинену політику 
роботи з масовим 
клієнтом 

Конкретизація ритейлу, як терміну, що 
ширший від змісту роздрібної торгівлі на 
сукупність заходів, які приймаються їх 
керівними. Робота з клієнтом не має єдиного 
змісту та може містити різні програми, 
методи, форми продажу, мерчандайзингу та 
ін. Об’єкт ритейлу - це об’єкт магазинної 
торгівлі, що має спеціально обладнані 
приміщення 

Антонюк Я.М., 
Шиндировський І.М. 
[1, c. 2324] 

Об’єкт торгівлі, що 
постійно залучає велику 
кількість покупців, що 
приводить до 
збільшення прибутку 
коштом зростання 
обороту 

Конкретизація ритейлу, як терміну, що 
вужчий від змісту роздрібної торгівлі. Ритейл 
ідентифікується за обігом продажу товарів 
громадянам та іншим кінцевим споживачам 
для їх особистого, некомерційного 
використання та за трафіком покупців.  
Авторами не вказано, який саме обсяг 
торгівлі та яка кількість покупців 
перетворюють роздрібного торгівця на 
ритейлера 

Сак Т. та  
Грицюк Н. [11] 

Сукупність роздрібних 
торгівців, що 
орієнтуються на масові 
продажі 

Конкретизація ритейлу, як торгівлі через 
об’єкти масового роздрібного продажу 
товарів. За логікою визначення, тільки 
об’єкти масової торгівлі є ритейлом 

Таблиця 1. Результати аналіз сучасних визначень категорії "ритейл"

Джерело Зміст визначення 
Конкретизація 

визначення та його 
недоліки 

Миколайчук І.П., 
Силкіна Ю.О.  
[8, c. 40] 

Мережа одноформатних, 
різноформатних магазинів, об’єднаних 
одним власником, єдиною системою 
логістики, закупівлі, єдиною товарною 
політикою, що дозволяє знизити 
витрати та запропонувати покупцеві 
ціни на продукцію значно нижчі, ніж у 
немережевих торгових точках 

Здійснено спробу 
виокремити термін як 
масову роздрібну 
торгівлю через 
операторів мереж, що 
мають різні масштаби 
діяльності 

Власова Н.О,. 
Колючкова О.В. 
[2, c, 17] 

Сукупність об’єктів, що функціонують 
за єдиними принципами управління та 
керуються з єдиного центру, об’єднані 
однотиповою назвою, асортиментною і 
ціновою політикою, стратегією 
розвитку і функціонування та 
реалізують принаймні одну з основних 
переваг мережевої компанії у 
порівнянні з окремим торговельним 
об’єктом 

Здійснено спробу 
виокремити термін як 
масову роздрібну 
торгівлю, що 
орієнтована на ефект 
масштабу.  

Лиса С.С.  
[7, c. 255-256],  

Структурні утворення з десятків або 
навіть сотень роздрібних торговельних 
підприємств, що належать єдиному 
власнику 
Структури, що різняться за ознаками 
адміністрування 

Здійснено спробу 
виокремити термін як 
масову роздрібну 
торгівлю через різі 
формати мереж, що 
різняться за ознаками 
адміністрування  

Кравець В.І.  
[5, c. 16] 

Підприємства з двох або більше 
магазинів однієї зареєстрованої торгової 
марки, які перебувають під спільним 
володінням і контролем, мають той 
самий дизайн, розміщені в різних 
районах одного міста, в різних містах 
або різних країнах, продають товари 
аналогічного асортименту, мають 
спільну службу закупівель і збуту тощо 

Здійснено спробу 
виокремити термін як 
масову роздрібну 
торгівлю через 
операторів мереж, що 
сформувала складну, 
сегментовану ринкову 
структуру 

Таблиця 2. Результати аналізу сучасних визначень категорії
мережевого ритейлу
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розвитку мереж або незалежних об'єктів магазинної
торгівлі. Відповідно до сучасних досліджень, до фор$
матів ритейлу належать: дискаунтери, класичні супер$
маркети, класичні гіпермаркети, мінімаркети, дискаун$
терні гіпермаркети [2; 7; 8; 9].

Серед форматів ритейлу виділяють класичні супер$
маркети, що за сукупністю параметрів універсальні, од$
нак різноманітні за особливостями організації операцій,
процесів, робіт з обслуговування. Це простежується за
змістом визначень, щодо цього поняття та за аналізом
ознак супермаркетів, як об'єктів ритейлу (табл. 3). По
суті, супермаркет — заклад роздрібної торгівлі який
цікавий покупцям можливістю задоволення широкого
кола потреб. Такі об'єкти мають цілий ряд специфічних
ознак, серед яких: торгова площа від 400 кв. м до 3000
кв. м.; широкий асортимент продовольчих товарів; асор$
тимент непродовольчих товарів від 2 тис. найменувань;
додаткові послуги; зона обслуговування супермаркету
становить 1,5—2,5 км; система самообслуговування.
Торговельна площа за існуючими нормативами різних
країн не однакова.

Особливості організації операцій, процесів, робіт
з обслуговування клієнтів визначаються форматом су$
пермаркетів та потребами покупців, оскільки базова
ознака такого ритейлу — орієнтація на задоволення
особистих потреб споживача. Специфічним, щодо цьо$
го формату є те, що перший супермаркет, що виник
1930 р. у США (Іллінойс) сформував явище мережено$
го ритейлу заснованого на технології самообслугову$
вання. Так, ініціатива з формування об'єкту належить
Майклу Каллену (власнику фирми King Kullen), яким
було створено продуктовий супермаркет на базі ко$
лишньої споруди для зберігання, технічного обслуго$
вування і поточного ремонту транспортних засобів. У
1932 р. власником King Kullen була створена мережа з
8$мі продуктових супермаркетів у промислових будів$
лях у віддалених районах Іллінойса. До 1940$х і 50$х
рр. такі об'єкти стали головним каналом збуту про$
дуктів харчування в США, та почали поширилися у
Європи. Фактично до 1950$х р. незалежні підприємці
почали масово будувати нові супермаркети за різними
принципами розміщення.

Для досягнення ефекту масштабу до 1950$х р.
більшість супермаркетів поступово об'єднувалися у ме$

режі. Зокрема, 1951 р. у Франції створені перші доб$
ровільні (асоційовані) мережі супермаркетів.

Характерною рисою супермаркетів є: 1) поступове
збільшення асортименту товарів, торгової площі та кас
у зони обслуговування. У 50$х р. площа супермаркету в
США складала в середньому 2000 кв. м, асортимент до
6000 найменувань товарів, касова зона налічувала до
3$х операторів. Сучасний асортимент супермаркетів до
25000 найменувань товарів, площа до 3000 кв. м, пара$
метри касової зони різняться; 2) поступова трансфор$
мація більшості незалежних супермаркетів у місцеві та
міжнародні мережі одноформатних та різноформатних
магазинів; 3) специфічна організація операцій з обслу$
говування клієнтів у таких об'єктах, яка грунтуються на
прагненні максимально збільшити збут у т.ч. не тільки
коштом максимального розширення зручностей для
клієнтів.

Серед форматів ритейлу нами виділено економічні
супермаркети або дискаунтери. Їх виникнення обумов$
лено одним з напрямів розвитку об'єктів магазинної
торгівлі, що досить одноманітні, однак різноманітні за
особливостями організації операцій, процесів, робіт, що
простежується за змістом визначень щодо цього понят$
тя та аналізом ознак дискаунтерів (табл. 4). По суті, це
заклади масової роздрібної торгівлі, які цікаві покуп$
цям можливістю придбання товарів за заниженими ціна$
ми. Такий формат у фаховій літературі часто визна$
чається як магазин, крамниця, склад дрібно$гуртовий.

Водночас в усіх випадках мається на увазі торгівля
через заклад роздрібної торгівлі, де можна виділити:
торговельний зал / кілька залів для обслуговування по$
купців, касову зону, підсобні приміщення, адміністра$
тивно$побутові й технічні приміщення. Такі об'єкти ри$
тейлу мають цілий ряд специфічних ознак, серед яких:
обмеженість асортименту (який однак забезпечує дос$
татньо великий вибір товарів в одному місці); відсутність
ряду найважливіших товарів; обмежена якість асорти$
ментних позицій; стиснені проходи в магазинах; мала
кількість кас у системах обслуговування; імовірні обме$
ження, викликані спрощенням обліку; площа від 1000 м2;
можлива різниця в оформленні торгового залу та ши$
роті асортименту. Мережений формат торгівлі — основ$
на умова успішного існування дискаунтера. Попри спе$
цифічність ознак, відповідність їм умовна, досягається

Таблиця 3. Сучасні визначення класичних супермаркетів
як об'єктів ритейлу та аналіз їх ознак

Джерело Зміст визначення Специфічні ознаки 
супермаркетів 

Загальні для 
ритейлу ознаки 

Кривошеєв М., 
Петкова В.,  
Круппа І. [6] 

Магазин самообслуговування, 
який торгує продовольчими і 
супутніми непродовольчими 
товарами на єдиній торговельній 
площадці 

Інструкції щодо 
заповнення форм 
державних 
статистичних 
спостережень 
стосовно торгової 
мережі та мережі 
ресторанного 
господарства  
z1350-05  

Різновид універсальної 
крамниці самообслуговування  у 
якій покупцю пропонується не 
менш 2-ох тис. найменувань 
продовольчих товарів, широкий 
асортимент непродовольчих 
товарів, додаткові послуги  

Методологічні 
положення щодо 
організації робіт за 
Програмою 
міжнародних 
зіставлень 2017 р.  

Крамниці самообслуговування із 
широким асортиментом 
продуктів харчування та 
непродовольчих товарів 

Лиса С.С [7, c. 255] Магазин самообслуговування із 
широким спектром продовольчих 
товарів, а через площу – меншою 
кількістю непродовольчих 
товарів 

Торгова площа 
супермаркету - від   
400 кв. м до 3000 кв. м. 
Широкий асортимент 
продовольчих або 
непродовольчих 
товарів. 
Асортимент 
непродовольчих 
товарів від 2 тис. 
найменувань. 
Загальний асортимент 
до 25000 найменувань 
товарів.  
Зона обслуговування 
супермаркету 
становить 1,5-2,5 км 
додаткові послуги. 
Система 
самообслуговування. 
Базова ознака: 
орієнтація на 
задоволення 
особистих потреб 
споживача 

Заклад роздрібної 
торгівлі, де 
можна виділити: 
торговельний зал 
/ кілька залів для 
обслуговування, 
касову зону, 
підсобні 
приміщення, 
адміністративно-
побутові й 
технічні 
приміщення 
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у різних умовах та неоднаковими особливостями орга$
нізації операцій, процесів, робіт з обслуговування
клієнтів.

Так, особливості організації операцій, процесів,
робіт з обслуговування клієнтів визначаються потреба$
ми самих дискаунтерів. Їх формування почалося у 1948 р.
у форматі "жорсткого" дискаунтера. Первинно невели$
ка бакалійна крамниця Aldi, назва якої була скорочен$
ням від Albrecht$Discount, почала пропонувати хлібо$
продукти, сіль, цукор, чай, прянощі за зниженими ціна$
ми. Формування крамниці відбулося у післявоєнній
Німеччині, як відповідь на потреби населення, яке по$
требувало дешевих товарів. Концепція бакалійної крам$
ниці Aldi, виявилася досить прибутковою, тому до 1950 р.
трансформувалася у мережу з магазинами в районі Рура.
Ці крамниці були схожі на складські приміщення з низь$
ким рівнем обслуговування, однак вони були об'єднані
у мережу за принципом King Kullen. До 1960$х р. ALDI
трансформувалася у мережевого ритейлера, що пропо$
нував якісні товари за невисокими цінами (коштом змен$
шення витрат на обслуговування споживачів). З 1960$х р.
ALDI під тиском антимонопольного комітету Німеччи$
ни, поступово переорієнтував свою діяльність на ринки
інших країн. Перший іноземний магазин Aldi з'явився в
1967 р. в Австрії. В 1970$х р. відкрився перший філіал
Aldi у США, а у 1973 р. у Королівстві Бельгії. В 1976 р. у
Нідерландах була придбана мережа Combi. Саме під час
переорієнтації Aldi на ринки Бельгії та Нідерландах
відбулося перетворення ряду мережевих супермаркетів
з концепту "жорсткого" дискаунтера в більш "м'який"
варіант (коштом розширення і незначного поглиблення

асортименту). У 1976 р. в США відкрився перший філіал
Aldi. Сьогодні ALDI у свій мережі має 4 тис. об'єктів,
що розташовані в 20 країнах світу — це жорсткі та м'які
дискаунтери.

Паралельно з Aldi з'являлися інші дискаунтери, що
застосовували жорсткі та м'які формати торгівлі за ціна$
ми нижче середньо ринкових та принцип мережевого
розвитку. В 1973 р. у Німеччині відкритий Lidl, від ме$
режі ритейлу Lidl & Schwarz. Копіюючи організацію
операцій, процесів, робіт мережі Aldi, Lidl & Schwar
сфокусувався на 2 напрямах, а саме на дискаунтерах
Lidl, магазинах самообслуговування Kaufland і
Handelshof. До початку 2000$х об'єкти мережі Aldi та Lidl
були доповнені високим рівнем автоматизації обслуго$
вування покупців. Aldi трансформувалася у міжнарод$
ну мережу супермаркетів та почала агресивний ріст. З
1994 р. з'явилася мережа Biedronka. Ці мережі відрізняє:
система самообслуговування; мала кількість кас; асор$
тимент товарів оптимальний для того, щоб споживач був
спроможний купити все необхідне. До відомих мереж
дискаунтерів можна віднести мережі Kmart; Target; Вол$
март. Їх головні принципи організації операцій, про$
цесів, робіт з обслуговування це: 1) обмежений асор$
тимент з торгових марок, що найбільше продаються;
2) спрощена викладка товарів; 3) мала кількість кас та
працівників у системах обслуговування; 4) самообслу$
говування.

Паралельно з еволюцією самих дискаунтерів та кла$
сичних супермаркетів, за рядом об'єктів організацію
операцій з обслуговування клієнтів була переорієнто$
вано на прагнення максимально збільшити збут коштом

Таблиця 4. Сучасні визначення дискаунтерів
(економічних супермаркетів), як об'єктів ритейлу та аналіз їх ознак

Примітка: 5 можлива різниця в оформленні торгового залу та широті асортименту визначає жорсткого та м'якого дискаунтера.

Джерело Зміст визначення Специфічні ознаки 
Загальні  

для ритейла 
ознаки 

Лиса С.С  
[7, c. 255] 

Крамниця, типу універмаг 
або супермаркет 
знижених цін, дисконтні 
крамниці  
Престижна крамниця 
знижених цін, що торгує 
якісними речами, часто 
дуже відомих брендів, 
стоковий магазин 
Крамниця, що торгує за 
зниженими цінами 
виробами легкої 
промисловості, 
електронікою, металевими 
виробами, запчастинами 
для авто, мотоциклів і т.д. 

Павлова М.Б. 
[10],  
Ільченко Н., 
Кавун О.  
[4, с. 57] 

Дрібно-гуртовий склад з 
обмеженою кількістю 
товарів 

Несміянова М. 
[9, c. 99] 

Крамниці, які 
розміщуються в спальних 
районах міст? пропонують 
продукцію за найнижчими 
цінами, але можуть 
поступатися якістю 
продукції, 
обслуговуванням та 
асортиментом,  
магазин біля дому  
дрібно-гуртовий склад з 
самообслуговуванням  

Кривошеєв М., 
Петкова В., 
Круппа І. [6] 

Крамниця 
самообслуговування, що 
торгує товарами 
повсякденного попиту за 
зниженими цінами

Обмежений 
асортимент, який 
однак забезпечує 
достатньо великий 
вибір товарів – до 
1500 найменувань; 
відсутність цілого 
ряду найважливіших 
продтоварів; 
обмежена якість 
асортименту; 
стиснені проходи в 
магазинах; мала 
кількість кас у 
системах 
обслуговування; 
імовірні обмеження, 
викликані 
спрощенням обліку;  
система 
самообслуговування. 
Мережевий формат 
торгівлі, площа від 
1000 м2. 
Можлива різниця в 
оформленні 
торгового залу та 
широті асортименту. 
Базова ознака  
торгівля за 
зниженими цінами 

Підприємство чи 
заклад роздрібної 
торгівлі, де 
можна виділити: 
торговельний зал 
або кілька залів 
для 
обслуговування 
покупців, касову 
зону, підсобні 
приміщення, 
адміністративно-
побутові й 
технічні 
приміщення 
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більшого різноманіття товарів або їх максимально зба$
лансування з урахуванням потреб повсякденного вжит$
ку.

У результаті з цих груп об'єктів ритейлу виділилися
класичні гіпермаркети та дискаунтні гіпермаркети та їх
мережі. В процесі еволюції деякі дискаунтери та кла$
сичні супермаркети, як об'єкти ритейлу еволюціонува$
ли та набували якісно нових ознак.

Так, до якісно нових ознак таких об'єктів нами відне$
сено: 1) ознаку масштабності, щодо торговельної площі,
яка призвела до трансформації первинних об'єктів у
класичні, спеціалізовані та дискаунтні гіпермаркети.
Так, класичні та спеціалізовані гіпермаркети за базови$
ми ознаками, відрізняються: змішаними цінами, які в се$
редньому досить низькі; орієнтацією на задоволення
особистих потреб споживача, масштабністю щодо тор$
говельної площі; різноманітність форматів для непро$
довольчих сегментів. Дискаунтні гіпермаркети за базо$
вими ознаками, відрізняються: торгівлею за знижени$
ми цінами, масштабністю щодо торговельної площі; 2)
ознаку маломасштабністю, щодо торговельної площі.
Така риса призвела до трансформації первинних об'єк$
тів у мінімаркети, магазини біля дому або торговому
центрові, що за базовими ознаками, відрізняються: ви$
сокою щільністю активної асортиментної матриці на м2.
торговельної площі; орієнтацією на задоволення осо$
бистих потреб споживача; цінами, що вищі за середньо$
ринкові на 15—30%. У непродовольчому ритейлі наявне
значне різноманіття таких об'єктів. Сучасні визначення
та ознаки об'єктів, що є похідними від класичних та еко$
номічних (дискаунтних) супермаркетів виділені за да$
ними табл. 5.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Відповідно до аналізу генези та форматів ритейлу

констатовано, що його сутність зводиться до масової
роздрібної торгівлі через специфічні об'єкти магазин$
ної торгівлі, що мають обмежене коло форматів. По$
при те, що в сучасній практиці наявно багато термінів,
що позначають ці формати — крамниця (термін містив$
ся у Законопроекті "Про внутрішню торгівлю" станом
на вересень 2011), магазин, дрібно$гуртовий склад, їх ви$
користання позначає виключно такі заклади роздрібної
торгівлі, які придатні для обслуговування великого тра$
фіку покупців та оснащені торговельними, підсобними,
адміністративно$побутовими та приміщеннями для
приймання, зберігання, підготовки, продажу широкого
асортименту товарів. При цьому мережевий ритейл,
окрім різних форматів, деталізується за масштабами
діяльності; асортиментною спеціалізацією товарів,
особливостями та моделями адміністрування.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Результати дослідження можуть бути використані для
аналізу розвитку мережевого ритейлу, який доцільно
деталізувати за напрямками продовольчим та непродо$
вольчим.
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Таблиця 5. Сучасні визначення та ознаки об'єктів, що є похідними від класичних
та економічних (дискаунтних) супермаркетів

Джерело Тип об’єкту Зміст 
визначення Специфічні ознаки об’єктів 

Загальні для 
ритейлу ознаки 

об’єктів 
Лиса С.С.  
[7, c. 255] 

Клас клас або 
спеціалізовані  
гіпермаркети 

Магазини 
самообслугову-
вання з 
торговою 
площею від 
 2,5 до дес.  
тис. м2, із  
максимально 
широким 
спектром 
товарів  

Торгова площа від 2,5 тис. м2; асортимент 
товарів - 30-60 тисяч найменувань; велике 
розмаїття товарів в межах однієї групи 
додаткові послуги; зона обслуговування від 
2,5 км.; система самообслуговування; 
Базові ознаки: ціни змішані, в середньому 
досить низькі, орієнтація на задоволення 
особистих потреб споживача, масштабність 
щодо торговельної площі  

Кривошеєв М., 
Петкова В., 
Круппа І. [6] 

Дискаунтні 
гіпермаркети 

Магазини 
самообслугову-
вання, що 
задовольняють 
широкі потреби 
покупців за 
низькими 
цінами.  

Торгова площа від 2,5 тис. м2; асортимент 
від 1500 найменувань; обмежена якість 
асортименту; стиснені проходи в магазинах 
та обмеження, викликані спрощенням 
обліку; система самообслуговування; 
мережевий формат. 
Базові ознаки: торгівля за зниженими 
цінами, масштабність щодо торговельної 
площі; різні типи для непродовольчих 
ритейлорів. 

Данкеєва О.М. 
[3] 

Мінімаркети, 
магазини біля 
дому або 
у торговому 
центрі 

Магазини 
самообслугову-
вання малої 
площі. 

Продовольчий: торгова площа до 400 м2; 
широкий асортимент продовольчих товарів 
з групи FRESH та за іншими групами 
товарів споживчого кошику; мінімальний 
асортимент непродовольчих товарів; 
розташування у житлових кварталах, в 
житловому будинку, в місцях з великим 
скупченням людей. 
Непродовольчий: торгова площа до 400 м2; 
широкий асортимент непродовольчих 
товарів у т.ч. спеціалізованих, мінімальний 
асортимент продовольчих товарів; «…». 
Базова ознака: висока щільність активної 
асортиментної матриці на м2. торговельної 
площі; орієнтація на задоволення особистих 
потреб споживача; ціни вищі за середньо 
ринкові на 15-30% 

Універсальний 
заклад 
роздрібної 
торгівлі, де 
можна виділити: 
великий 
торговельний 
зал або кілька 
залів з 
обслуговування 
покупців, 
розширену 
касову зону, 
підсобні 
приміщення, 
адміністративно-
побутові й 
технічні 
приміщення 
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MODERN APPROACHES TO DETERMINING THE ECONOMIC ESSENCE OF CURRENT
ASSETS OF THE ENTERPRISE

Розглянуто багато суміжних з оборотними активами термінів, якXот: "оборотний капітал", "оборотні кошX
ти", "поточні активи", "оборотні засоби". Проаналізовано важливість оборотних активів у забезпеченні безпеX
рервності процесу суспільного виробництва товарів та послуг. Визначено різницю між "оборотними активаX
ми" та "оборотними засобами". Розглянуто основні нормативні документи, що визначають сутність оборотних
активів. Здійснено аналіз дефініцій "оборотні активи" в сучасній економічній літературі та запропоновано
власне визначення досліджуваного терміну: оборотні активи — це контрольовані суб'єктом господарювання
ресурси, які перебувають у постійному кругообігу з метою забезпечення безперервності виробничого процесу
та ліквідності підприємства, що можуть змінювати свою матеріальну форму та переносити свою вартість на
вартість готової продукції чи можуть бути перетворені на гроші продовж одного операційного циклу. ВиділеX
но підходи економістів до трактування сутності даного поняття. Проаналізовано переваги і недоліки оборотX
них активів. Визначено складові частини оборотних активів, що пов'язані між собою і являються складовими
частинами виробничого процесу, який не можливий за відсутності однієї із них.

Many terms related to current assets are considered, such as "working capital", "current money", "current assets",
"current funds". The importance of current assets in ensuring the continuity of the process of social production of
goods and services is analyzed. The difference between "current assets" and "current funds" is determined. The main
normative documents defining the essence of current assets are considered. An analysis of the definitions of "current
assets" in the modern economic literature and proposed its own definition of the term: current assets — are controlled
by the entity resources that are in constant circulation to ensure continuity of production and liquidity of the enterprise,
which can change its material form and transfer their value to the finished product or can be converted into cash
within one operating cycle. The approaches of economists to the interpretation of the essence of this concept are
highlighted. The advantages and disadvantages of current assets are analyzed. The advantages include: easy
transformation from one species to another; high liquidity; rapid implementation of management decisions; easily
changeable; Are means of payment. The disadvantages of current assets include: 1. Assets that are not involved in
production, do not make a profit; 2. Stocks are subject to damage and depreciation; 3. Require storage costs; 4. Exposed
to inflation; 5. High level of financial and economic risks. The components of current assets that are related to each
other and are components of the production process, which is not possible in the absence of one of them. It was found
that the production process, part of which are current assets, is complicated by the absence of one of the groups of
current assets or becomes impossible at all. In the absence of a sufficient number of inventories can occur downtime,
disruptions in production, fading of product lines. Instead, a significant increase in the amount of receivables leads to
a decrease in cash in circulation, which does not allow the company without attracting working capital from external
sources to meet its need for inventories.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення безперервності процесу суспільного

виробництва товарів та послуг потребує забезпечення
та постійного відновлення оборотних активів. Оборотні

активи, поряд з засобами праці та персоналом підприє$
мства, є одним з основних складових продуктивних сил,
котрі здійснюють вплив на виробництво, розподіл ва$
лового продукту як на рівні підприємства, так і на рівні
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держави загалом. Оскільки фінансово$економічний стан
підприємств цілком і повністю залежить від стану обо$
ротних активів та передбачає зіставлення витрат з
фінансовими результатами діяльності підприємства та
відшкодування витрат власними коштами, то власники
підприємств є безпосередньо зацікавленими в ефек$
тивній організації оборотних активів — налаштуванні
їх руху з найменш можливою сумою з ціллю одержан$
ня максимально можливого економічного ефекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемою сутності та класифікації оборотних ак$

тивів займалися такі науковці: І.В. Алєксєєв [3], О.Я. Ба$
зілінська [4], Л.О. Бетехтіна [5; 6], В.П. Бечко [7],
М.Д. Білик [8], І.А. Бланк [9; 10], І.М. Бубняк [11], Н.О. Вла$
сова [12], І.М. Гринюк [13], Т.А. Демченко [14], Є.О. До$
нін [15], М.А. Дядюк [16], Н.Б. Ермасова [17], Н.В. Ізмай$
лова [18], Є.Є. Іонін [19], В.В. Ковалев [20], Л.О. Кова$
ленко [21], П.В. Круш [22], Л.О. Лігоненко [23], Е.В. Наш$
керська [24], П.Л. Носов [25], В.К. Орлова [26], П.Г. Пе$
рерва [27], О.С. Поважний [28], М.П. Поліщук [29],
Р.А. Слав'юк [30], Л.Г. Соляник [31], О.С. Філімоненков
[32], І.С. Чухно [33], В.М. Шелудько [34] та інші. Проте
оборотні активи є одним з найважливіших показників,
котрі характеризують фінансово$економічний стан
підприємства, потребують більшої уваги в теоретично$
му плані, зокрема, дослідження основних підходів до
визначення сутності оборотних активів, а також сумі$
жних з ними понять.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі, вивченні й удоскона$

ленні сучасних підходів до визначення економічної сут$
ності оборотних активів підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оборотні активи є другими за розмірами після основ$

них засобів у загальному обсязі ресурсів, що формують
економічний стан будь$якого підприємства. З точки зору
ефективного ведення господарської діяльності підприє$
мства, обсяг оборотних активів має бути достатнім для
створення продукції та в тій кількості, яка необхідна на
ринку, але й одночасно й мінімальним, котрий не при$
зводить до підвищення виробничих витрат за рахунок
створення понаднормових запасів. Фінансово$економ$
ічне становище кожного підприємства прямолінійно за$
лежить від швидкості перетворення засобів, що вкла$
дені в активи на реальні гроші [11].

Головними нормативними документами, котрі ок$
реслюють зміст оборотних активів є українські та
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. В Націо$
нальному положенні (стандарті) бухгалтерського об$
ліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (на$
далі — НП(С)БО) вказано, що оборотні активи — це
гроші та їх еквіваленти, котрі є необмеженими у вико$
ристанні, а також інші активи, призначені для реалізації

або споживання на протязі одного опера$
ційного циклу або протягом дванадцяти
місяців з дати балансу [1]. В Міжнародно$
му стандарті бухгалтерського обліку № 1
"Подання фінансової звітності" (надалі —
МСБО) оборотні активи називаються по$
точними. Поточними є активи, котрі: а)
можуть бути проданими або вико$
ристаними в звичайному виробничому
циклі; б) удержуються з головною ціллю —
продажом; в) мають бути реалізованими на
протязі одного року після звітного періо$
ду; г) являються грошовими коштами або
їх еквівалентами, при умові що відсутні об$
меження стосовно обміну або використан$
ня їх задля погашення зобов'язань що най$
менш на протязі одного року після звітно$
го періоду. Провівши порівняння тракту$

вань оборотних активів в українських та міжнародних
нормативно$правових документах, можна стверджува$
ти, що наше визначення оборотних активів співпадає з
міжнародним визначенням [2; 5; 6].

Нині використовується багато суміжних з оборот$
ними активами термінів, таких як "поточні активи", "обо$
ротний капітал", "оборотні засоби", "оборотні кошти"
щодо значення яких вчені економісти до сих пір ведуть
дискусію. В економічній літературі відсутнє єдине трак$
тування економічного змісту оборотних активів.
Найімовірніше, оборотні активи визначають як поєднан$
ня різноманітних за значенням економічних категорій,
чи як активів, котрі на протязі дванадцяти місяців ма$
ють бути перевтілені у гроші [3; 7]. На нашу думку, слід
погодитися із твердженням М.А. Дядюк та В.В. Василь$
євої, що очевидними є як гносеологічні відмінності ви$
щезгаданих словосполучень, так і їхні різні змістовні ха$
рактеристики [16]. Слід також зазначити, що розгляда$
ють економічну категорію "оборотні активи" у еко$
номічній літературі ще з початку минулого століття, і
трактують її по$різному, у залежності від етапів роз$
витку економіки. Трактування оборотних активів у нор$
мативно$правових актах наведено на рисунку 1.

Отже, з рисунка 1 видно, що у вітчизняних норма$
тивних актах відсутнє чітке визначення оборотних ак$
тивів. Лише у НП(С)БО 1 дається визначення. У інших
нормативно$правових актах розглядаються "оборотні
засоби", "оборотний капітал" тощо. Слід відмітити, що
на нашу думку, ототожнення оборотних активів і обо$
ротного капіталу є не припустимим. Зумовлено це тим,
що оборотні активи у процесі діяльності суб'єкта гос$
подарювання споживаються і витрачаються. В той час,
як оборотний капітал — лише авансується. Тієї ж дум$
ки притримуються О.С. Поважний, П.О. Крамзіна та
Ю.В. Кваша. З приводу цього автори відмічають, що обо$
ротні активи витрачаються у процесі виробництва, тоді
як оборотні кошти вкладені в виробництво, а тому вони
не можуть бути витраченими або спожитими, і як на$
слідок, оборотні кошти стають золотою серединою між
активами та пасивами балансу [27]. Окрім цього, як за$
значає Є.Є. Іонін, на капітал перетворюється не весь об$
сяг авансованих грошових ресурсів, а лише той, що дає
економічний, соціальний чи екологічний ефект [19]. У
зв'язку із цим, на нашу думу, можна стверджувати, що
оборотні активи та оборотний капітал це різні категорії,
що характеризують одні й ті ж об'єкти, а саме: грошові
ресурси, поточні фінансові вкладення, короткостроко$
ву дебіторську заборгованість та запаси.

Отже, проаналізувавши наведені вище визначення
поняття "оборотні активи" можна сформулювати таке
його трактування: оборотні активи — це контрольовані
суб'єктом господарювання ресурси, які перебувають у
постійному кругообігу з метою забезпечення безперер$
вності виробничого процесу та ліквідності підприємства,
що можуть змінювати свою матеріальну форму та пе$
реносити свою вартість на вартість готової продукції чи

Рис. 1. Трактування оборотних активів у нормативно правових актах
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Таблиця 1. Аналіз дефініцій "оборотні активи" в сучасній економічній літературі

Автор визначення, 
літературне джерело Визначення поняття 

1 2 

П (С) БО № 2  
[3] 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші 
активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу 

О.Я. Базілінська  
[4, с. 16] 

Оборотні активи – це активи, що за умови нормальної господарської діяльності підприємства 
змінюють свою матеріально-речову форму за відносно короткий строк (менше року)  

І.О. Бланк [9] Оборотні активи – це сукупність майнових цінностей підприємства, що забезпечують поточну 
діяльність підприємства та, повністю споживають у процесі одного виробничо-комерційного циклу 

Н.О. Власова  
[12, с. 85] 

Оборотні активи – це сукупність матеріальних і грошових цінностей, що обслуговують поточний 
господарський процес підприємства, котрі перебувають у постійному русі та в повному розмірі 
переносять свою вартість на вартість створеного продукту, з ціллю отримання прибутку 

І. Гринюк   
[13, с. 65] 

До оборотних активів підприємства відноситься та частина майна, яка використовується протягом 
одного виробничого циклу і повністю переносить свою вартість на вартість продукції, що 
виробляється, змінюючи свою натурально-речову форму 

Т. А. Демченко  
[14, с.180] 

Оборотні активи – група мобільних активів підприємства із періодом використання до одного року, 
що обслуговують його операційну діяльність і забезпечують його платоспроможність 

Є.О. Донін   
[15, с.76] 

Оборотні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточний 
господарський процес і цілком споживаних протягом одного операційного циклу 

Н.Б. Ермасова  
[17, с.110] 

Оборотні активи – це засоби, інвестовані підприємством у поточні операції під час кожного 
операційного циклу 

Л.О. Коваленко  
[21, с. 157]. 

Оборотні активи – це активи, що споживають у ході виробничого процесу продовж року, або 
операційного циклу, що перевищує 12 місяців через специфіку виробництва, а тому такі, котрі 
повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції 

Л.О. Лігоненко  
[23] 

Оборотні активи – це сукупність економічних ресурсів підприємства, що перебувають у постійному 
кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу (одного року) 
та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції  

Г.В. Нашкерська 
[24, с. 251] 

Оборотні активи – це грошові кошти, що вкладені для створення оборотних виробничих фондів і 
фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції  

П.Г. Перерва   
[27, с.148] 

Оборотні активи – сукупність коштів, які забезпечують безперервний їх кругообіг 

М.П. Поліщук 
[29, с.130] 

Оборотні активи – це сукупність матеріально-речовинних цінностей і грошових коштів, які беруть 
участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому процесі і повністю переносять 
свою вартість на виробничий продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати 
балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо) 

Р.А. Слав’юк  
[ 30, с. 301] 

Оборотні активи – це ресурси, які належать підприємству і які, напевно, буде перетворено на гроші 
чи використано іншим чином протягом року з дати складання бухгалтерського балансу  

О.С. Філімоненков 
[32, c. 183] 

Оборотні активи як натурально-речовинна категорія – це сукупність матеріально-речовинних 
цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у 
виробничому процесі й повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж 
операційного циклу або 12 місяців із дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові 
кошти тощо). Оборотні активи як вартісна категорія – це вартість, авансована в кругообіг 
виробничих оборотних фондів і фондів обігу для забезпечення неперервності процесу виробництва 
й обігу 

І.С. Чухно  
[33, с. 64] 

Оборотні активи – сукупність грошових засобів, що авансуються для створення оборотних 
виробничих фондів і фондів обороту, які забезпечують постійний кругообіг коштів. 

В.М. Шелудько  
[34, c. 186] 

Оборотні активи – це активи, що обслуговують господарський процес і забезпечують його 
неперервність 

можуть бути перетворені на гроші продовж одного опе$
раційного циклу.

Отже, здійснивши аналіз терміну "оборотні
активи", ми можемо виділити основні підходи вче$
них щодо визначення змісту цієї дефініції (рис. 2).

Треба відмітити, що економічний зміст оборот$
них активів трактується їх значенням в організації
виробничої діяльності підприємства: перебуваючи
в безперервному русі вони створюють постійний
кругообіг форм вартості, та як наслідок, здійс$
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нюється безперервне відновлення виробничих про$
цесів.

Слід розрізняти поняття "оборотні активи" та "обо$
ротні кошти". Оборотні активи відрізняються від обо$
ротних коштів тим, що мають у собі короткострокові
інвестиції, які використовуються у виробничому про$
цесі, тобіж повністю переносять свою вартість на
вартість готової продукції. Оскільки оборотні кошти є
найбільш ліквідними ресурсами, то вони не витрачають$
ся у процесі виробництва, а вкладаються в нього.

Функціонування оборотних коштів та оборотних ак$
тивів відбувається протягом тимчасового інтервалу, три$
валістю періоду функціонування оборотних активів вва$
жається один рік, або операційний цикл, оборотних
коштів — один рік, або кругообіг. Кругообіг оборотних
коштів — це сукупність операційного та комерційно$
фінансового циклу, тобто тривалість періоду функціо$
нування оборотних коштів є довшою на час комерцій$
но$фінансового циклу. Тому вартісна величина оборот$
них коштів не рівна величині оборотних активів [25].

Щодо співвідношення оборотних активів і оборот$
ного капіталу, то вони є самостійними економічними
категоріями, які перебувають у тісному зв'язку та взає$
мозалежності, конкретніше: спершу оборотний капітал

є інвестицією, тобто базисом утво$
рення коштів, котрі необхідно роз$
містити. Оборотні активи характе$
ризують положення інвестованого
капіталу в виробничо$господарсь$
кий процес активної діяльності
підприємства [8]. Оборотний капі$
тал як джерело авансування формує
оборотні активи, що пізніше повер$
тають авансований капітал. Саме
таким шляхом забезпечується без$
перервний кругообіг капіталу, що
наче припиняє свою діяльність як
капітал з закінченням кожного ви$
робничого періоду, закінчую свою
виробничу функцію, та безперерв$
но відновлюється внаслідок реалі$
зації готової продукції та після ви$
лучення дебіторської заборгова$
ності. Оборотний капітал та обо$
ротні активи доповнюють один од$
ного, через що відбувається постій$
ний кругообіг виробничо$госпо$
дарських процесів. Головне значен$
ня оборотного капіталу полягає в
вкладенні вартості в складові обо$
ротних активів з ціллю здійснення
безперервної діяльності підприєм$
ства; оборотні активи відображають
речовий склад фондів підприємства
для реалізації здійснення госпо$
дарської діяльності [26].

Отже, "оборотні активи", "обо$
ротний капітал" і "оборотні кошти"

є самостійними економічними категоріями з характер$
ними властивостями і ототожнювати їх не можна. Обо$
ротні активи — це сукупність матеріальних та грошо$
вих цінностей, які обслуговують поточну фінансово$
господарську діяльність підприємства, забезпечують
його платоспроможність, необхідні для здійснення тор$
гових операцій або споживання продовж виробничого
періоду або продовж одного року. Оборотні кошти —
це кількість грошових коштів або їх еквівалентів, вкла$
дених в оборотні фонди та фонди обігу, котрі обслуго$
вують безперервний виробничий процес та продаж го$
тової продукції. Оборотний капітал — це складова кап$
італу підприємства, котра є власністю господаря та на$
правляється на забезпечення оборотними фондами
підприємства [18; 31].

Оборотні активи, як і будь$які інші активи, мають
властиві лише їм переваги й недоліки, що є ключовими
факторами, на які потрібно звертати увагу під час фор$
мування, використання та управління ними (табл. 2).

У процесі господарської діяльності можна виділи$
ти такі групи оборотних активів, які матимуть суттєвий
вплив на фінансовий стан підприємства:

— виробничі запаси;
— грошові кошти;
— дебіторська заборгованість.
Усі складові частини оборотних активів пов'язані

між собою і являються складовими частинами виробни$
чого процесу, який не можливий за відсутності однієї із
них. Покажемо зазначене схемою (рис. 3).

Як видно із наведеної схеми, виробничий процес,
складовою частиною якого є оборотні активи, усклад$
нюється за відсутності однієї з груп оборотних активів
або стає неможливим узагалі. За відсутності достатньої
кількості виробничих запасів можуть виникати простої,
зриви виробництва, завмирання товарних ліній. На$
томість, значне зростання величини дебіторської забор$
гованості призводить до зменшення грошових коштів в
обігу, що не дозволяє підприємству без залучення обі$
гових коштів із зовнішніх джерел забезпечити свою
потребу у виробничих запасах.

ОБОРОТНІ АКТИВИ 
Переваги Недоліки 

Легка трансформація з одного 
виду в інший  

Активи, які не задіяні у 
виробництві, не приносять 
прибутку  

Висока ліквідність  Запасам властиві псування та 
знецінення  

Швидка реалізація 
управлінських рішень  

Потребують витрат, 
пов’язаних із зберіганням  

Легко піддаються змінам  Піддаються впливу інфляції  
Є засобами платежу  Високий рівень фінансових 

ризиків  

Таблиця 2. Переваги і недоліки оборотних активів

Джерело: систематизовано автором на основі джерела [20; 22].

Рис. 2. Підходи щодо визначення змісту оборотних активів, наведених
у наукових джерелах



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

161www.economy.in.ua

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі критичного аналізу
літературних джерел визначено,
що оборотні активи являють со$
бою сукупність матеріальних ак$
тивів і грошових коштів, які забез$
печують безперервність виробни$
чого процесу й ліквідність під$
приємства, та змінюють свою ма$
теріальну форму впродовж вироб$
ничого періоду.

 Дослідження терміну оборот$
них активів, котрі були проведені, та
одержане в результаті корекції виз$
начення цього терміну окреслює го$
ловні моменти в створені даного
терміну як економічної категорії.
Точне розуміння значення оборот$
них активів має величезне практич$
не значення, оскільки правильне ро$
зуміння економічної термінології, робить легшою пра$
цю кожного економічного суб'єкта, створює допомо$
гу в дослідженні та аналізі виявлення взаємозалеж$
ності між різноманітними виробничо$господарськими
факторами економічної діяльності, що в майбутньому
дасть можливість не тільки раціонально використову$
вати наявні ресурси, але й здійснювати точні економічні
прогнози щодо необхідності споживання та здійснен$
ня управління оборотними активами підприємства.
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Рис. 3. Кругообіг оборотних активів

Джерело: систематизовано автором на основі [19].
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ORGANIZATIONAL STAGES OF AUDIT OF THE ENTERPRISE'S INNOVATIVE ACTIVITY

У статті досліджено сучасні підходи до визначення аудиту інноваційної діяльності підприємства, що

висвітлені у зарубіжних та вітчизняних наукових публікаціях. На основі аналізу вимог Міжнародних

стандартів аудиту запропоновано класифікацію аудиторських завдань, що можуть виконуватися стоX

совно інноваційної діяльності підприємства, відповідно до мети аудиту. Для отримання очікуваних реX

зультатів рекомендовано узгоджувати вид аудиторського завдання та мету його виконання на етапі укX

ладання договору на проведення аудиту. Запропоновано уніфікований підхід до виділення організаційX

них етапів аудиту інноваційної діяльності підприємства: формулювання мети та завдань аудиту інноваX

ційної діяльності підприємства, визначення типу аудиторського завдання та узгодження його умов з

клієнтом, збір необхідної інформації, планування аудиту, виконання аудиту, завершення аудиту та конX

троль виконання (followXup).

The audit of the enterprise's innovation activity is aimed at substantiating proposals for the development of

innovations and the process of their implementation, analysis of individual innovation projects, innovation

capacity and degree of innovative maturity of the enterprise, identifying ways to improve innovation strategy

and more. At the same time, innovation activity has its own characteristics, which require the auditor to further

study and apply objective evaluation criteria. The purpose of the article is to study the essence of the audit of the

enterprise's innovation activity and substantiate the organizational stages of its implementation.

During the audit of financial statements, especially mandatory, the enterprise's innovation activity will not

be evaluated separately from other activities and operations of the enterprise. Auditors may express a separate

opinion on inconsistencies in the disclosures of information about innovative activities in the accounting and

reporting of the enterprise, if any. However, from the auditor's report, in particular when expressing an unmodified

opinion, users will not be able to learn anything about the innovative activities of the enterprise. Therefore, the

types of audit tasks for the audit of innovation activities of the enterprise should be classified depending on the

purpose.

To obtain the expected results, it is recommended to agree on the type of audit engagement and the purpose

of its implementation at the stage of concluding an audit contract. A unified approach to the selection of

organizational stages of the audit of the enterprise's innovation activity: formulation of goals and objectives of

the audit of the enterprise's innovation activity; determining the type of audit engagement and agreeing its

terms with the client; collecting necessary information; audit planning; audit execution; audit completion; followX

up). The proposed unified approach to the allocation of organizational stages of the audit of the enterprise's

innovation activity meets the requirements of ISA, allows to take into account the peculiarities of the various

stages of the audit for the respective types of engagements.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний аудит виходить за межі виконання зав$

дань щодо підтвердження достовірності та повноти
фінансової звітності підприємства. Аудиторські ком$
панії все частіше надають аудиторські послуги, що
спрямовані на покращення ефективності діяльності

Ключові слова: аудит, аудиторські завдання, інноваційна діяльність, організаційні етапи, планування,
контроль виконання, стандарти.

Key words: audit, audit engagements, innovative activity, organizational stages, planning, follow�up, standards.

підприємства та її окремих напрямів. Аудит іннова$
ційної діяльності підприємства спрямований на об$
грунтування пропозицій щодо розвитку інновацій та
процесу їх упровадження, аналіз окремих інновац$
ійних проєктів, інноваційної спроможності та сту$
пеня інноваційної зрілості підприємства, визначен$
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ня шляхів удосконалення інноваційної стратегії
тощо. Водночас інноваційна діяльність має свої особ$
ливості, які вимагають від аудитора додаткового дос$
лідження та застосування об'єктивних критеріїв
оцінки.

Відповідно до вимог Міжнародних стандартів кон$
тролю якості, аудиту, огляду, огляду, іншого надан$
ня впевненості та супутніх послуг аудиторські послу$
ги можуть надаватися у вигляді аудитів історичної
фінансової інформації, завдань з огляду, завдань з на$
дання впевненості, що не є аудитом чи оглядом істо$
ричної фінансової інформації, супутніх послуг [1]. На
практиці аудит інноваційної діяльності підприємства
може виконуватися у складі різних видів аудиторсь$
ких завдань, зокрема, як частина аудиту фінансової
звітності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми аудиту інноваційної діяльності описують
у своїх публікаціях такі автори: Безгін К. і Клименко Ю.
[2], Біловодська О. та Грищенко О. [3], Зикіна В. [4], Ко$
роль Г., Ізвєкова І. та Єрьоміна О. [5], Куцинська М. [6],
Шалімова Н. і Роєва О. [7] та багато інших.

У наукових працях досліджуються методичні
підходи до обліку та аудиту інноваційної діяльності
суб'єктів господарювання, його організаційні, техно$
логічні та економічні аспекти тощо. Водночас, попри
значну кількість публікацій, потребують додаткового
дослідження організаційні етапи аудиту інноваційної
діяльності підприємства, які мають враховувати особ$
ливості інноваційної діяльності та тип аудиторського
завдання відповідно до вимог Міжнародних стандартів
аудиту.

МЕТА І ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження сутності аудиту інно$

ваційної діяльності підприємства та обгрунтуванні
організаційних етапів його проведення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст поняття "аудит інноваційної діяльності", що
описаний у наукових публікаціях вітчизняних та зару$
біжних вчених, подано у табл. 1. Різні автори мають влас$
ну точку зору на сутність аудиту інноваційної діяльності
та розглядають його як процес підтвердження повноти
і достовірності інформації про інноваційну діяльність,
аналіз здатності організації до інновацій та управлінсь$
ке консультування тощо.

Водночас більшість авторів зазначають, що аудит
інноваційної діяльності підприємства є особливим ауди$
торським завданням, у ході якого можуть бути визна$
чені майбутні можливості та ризики, а також відповід$
ність інноваційній стратегії.

А. Паузитс (Pausits) зазначає, що під час проведен$
ня аудиту інновацій потрібно дати відповідь на три сут$
тєвих питання:

1. Чого стосується інновація? (об'єкт).
2. Що рухає інновацію? (драйвер).
3. Наскільки інновація є новою? (новизна) [10, с. 3].
Водночас автор визначає три види аудиту інновацій:

самоаудит або внутрішній аудит (self$audit), керований
зовнішній аудит (guided audit) та змішаний (mixed audit)
[10, с. 6]. А. Паузитс наголошує на значних відміннос$
тях зазначених видів аудиту інноваційної діяльності.
Внутрішній аудит здійснюється без залучення зовнішніх
експертів шляхом проведення анкетування персоналу,
що є його перевагою через низьку вартість проведення.
Самоаудит фокусується на можливостях управління
інноваціями на користь самого підприємства. Зовнішній
керований аудит є значно дорожчим, проте може нада$
ти неупереджену оцінку інноваційним процесам, що
відбуваються на підприємстві. Недоліком можуть ста$
ти недостатньо глибокі знання зовнішнього експерта
особливостей інновації клієнта, що знижує цінність зап$
ропонованих рекомендацій. Тому оптимальним є по$
єднання зазначених підходів, коли, наприклад, підприє$
мство може провести самоаналіз через анкетування пра$

Автор Зміст поняття 
Біловодська О.А., 
Грищенко О.Ф. [3] 

Управлінське консультування щодо виявлення втрачених 
вигід внаслідок нерелевантного складності процесів 
застосування інноваційного потенціалу та розроблення 
адекватної інноваційної стратегії підприємства 

Владут Г., Танасе Н.М., 
Караміхай (Гуда) М., 
Пуркарея А.А. [8] 

Вивчає ключові показники, визначає сильні та слабкі 
сторони та визначає шляхи вдосконалення інновацій в 
організації 

Зикіна В.О. [4, с. 213] Має виконувати функції превентивного контролю і 
попередньої діагностики ймовірних похибок під час 
стратегічного управління інновацій та відхилень від 
оптимальних параметрів проекту 

Король Г.О.,  
Ізвєкова І.М.,  
Єрьоміна О.Л.  
[5, с. 151] 

Підтвердження повноти та достовірності інформації про 
інноваційну діяльність, що надається системою обліку 

Куцинська М. [6, с. 40] Перевірка звітності, обліку, первинних документів та іншої 
інформації щодо інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання з метою визначення достовірності їх 
звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному 
законодавству та встановленим нормативам 

Невдах С. [9, с. 48-49] Має включати оцінку інноваційного потенціалу, середовища 
функціонування і розвитку, інноваційної активності та 
інноваційної позиції регіону 

Паузітс А. [10] Всебічний аналіз здатності організації до інновацій. Мета 
аудиту також передбачає розгляд майбутніх можливостей та 
ризиків 

A Technological 
Innovation Audit 
Methodology [11, с. 71] 

Процес, за допомогою якого компетентна незалежна особа 
накопичує та оцінює докази щодо процесу інновацій, 
пов’язаних з конкретним суб'єктом господарювання, з метою 
звітування про ступінь відповідності інноваційного процесу 
встановленим найбільш відомим практикам в інноваційному 
середовищі 

Таблиця 1. Зміст поняття "аудит інноваційної діяльності"

Джерело: складено автором за публікаціями науковців.
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цівників, а потім запросити для надання оцінок та реко$
мендацій зовнішніх аудиторів. Такий підхід допоможе
зекономити кошти підприємства, але дозволить отри$
мати зовнішню незалежну думку щодо інноваційних
процесів.

Автори публікації [11] зазначають, що під час ауди$
ту інноваційної діяльності підприємства можуть засто$
совуватися різні підходи, наприклад:

— аудит попередньої інновації / продукту від по$
чатку до впровадження;

— аудит управлінської команди щодо лідерських
навичок її членів щодо впровадження інновацій;

— аудит підрозділу (відділу, департаменту) та його
ролі в інноваційному ланцюжку всередині підприємства;

— аудит підприємства в цілому та його підходу до
забезпечення нових інновацій [11, с. 72].

С. Невдах пропонує такі напрямки (сегменти) про$
ведення аудиту інноваційної діяльності: аудит органі$
зації обліку ініціатив, інновацій та інноваційної діяль$
ності; аудит витрат на інноваційну діяльність; аудит дже$
рел фінансування інноваційної діяльності; аудит впро$
вадження, наявності та ефективності інновацій [9, с. 49].

Е.В. Холгрен (Hallgren) описує інший підхід до про$
ведення аудиту інноваційної діяльності, порівнюючи
його з традиційним. Зазвичай, під час аудиту інновацій$
ної діяльності досліджувалися основні процеси (гене$
рація концепцій, розробка продуктів, інноваційні про$

цеси та придбання технологій), процеси підтримки інно$
ваційної діяльності (ресурси, системи та інструменти,
лідерство) та інноваційні показники (результати про$
цесів) [12, с. 52]. На сучасному етапі автор пропонує за$
стосовувати системний підхід, який дозволить підприє$
мству стати інноваційним. Водночас провідну роль
відіграє залучення більшої кількості працівників до інно$
ваційних процесів, їх навчання з активним використан$
ням асоціативних карт чи мап думок (mind maps) та реа$
лізація інноваційних проєктів. У результаті застосуван$
ня нового підходу до аудиту інноваційної діяльності
аудитор не дає готові рекомендації чи удосконалення,
а навчає групу працівників, які здатні забезпечити інно$
ваційну діяльність на підприємстві на високому рівні.

На нашу думку, види аудиторських завдань щодо
аудиту інноваційної діяльності підприємства доцільно
класифікувати залежно від мети. Наприклад, коли про$
водиться аудит фінансової звітності, особливо обов'яз$
ковий, інноваційна діяльність підприємства не буде оці$
нюватися окремо від інших видів діяльності та операцій
підприємства.

Чинні вимоги до ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності не є чіткими щодо відоб$
раження результатів інноваційної діяльності під$
приємств. Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, О.Л. Єрьоміна зау$
важують, що, крім відсутності спеціальних рахунків бух$
галтерського обліку та регістрів, призначених для відоб$

Мета аудиту Вид завдання Результат аудиту 
Аудит інноваційної діяльності 
підприємства в цілому – 
підтвердження її відповідності в усіх 
суттєвих аспектах вимогам 
нормативно-правових актів, що 
регулюють інноваційну діяльність, 
НП(С)БО, МСФЗ тощо 

Завдання з аудиту, яке 
виконується відповідно до 
МСА 805 «Особливі 
положення щодо аудитів 
окремих фінансових звітів та 
окремих елементів, рахунків 
або статей фінансового звіту»

Офіційний звіт аудитора 
(обгрунтована впевненість) з 
думкою про те, чи відповідає 
інформація про інноваційну 
діяльність підприємства в 
усіх суттєвих аспектах 
вимогам, що до неї 
висуваються 

Огляд інноваційної діяльності 
підприємства 

Завдання з огляду, яке 
виконується відповідно до 
Міжнародних стандартів 
завдань з огляду 

Офіційний звіт аудитора 
(обмежена впевненість) з 
думкою про те, чи відповідає 
інформація про інноваційну 
діяльність підприємства в 
усіх суттєвих аспектах 
вимогам, що до неї 
висуваються 

Аудит відповідності інноваційної 
діяльності підприємства визначеній 
стратегії. 
Аудит ефективності інноваційної 
діяльності підприємства. 
Аудит ефективності інноваційного 
проєкту. 
Аудит ефективності витрат 
інноваційної діяльності підприємства 
тощо 

Завдання з надання 
(обгрунтованої або 
обмеженої) впевненості, яке 
виконується в рамках 
Міжнародних стандартів 
завдань з надання 
впевненості 

Офіційний звіт аудитора 
(обгрунтована або обмежена 
впевненість) з думкою про те, 
чи не містить предмет 
дослідження суттєвих 
викривлень 

Узгоджені процедури – аудит 
ефективності інноваційної стратегії 
підприємства; аудит спроможності 
управлінської команди впроваджувати 
інновації; підготовка інформації про 
інноваційну діяльність або окремі її 
елементи для управлінської чи 
фінансової звітності підприємства, для 
подання інвесторам чи у державні 
органи тощо 

Завдання із виконання 
супутніх послуг, яке 
виконується відповідно до 
Міжнародних стандартів 
супутніх послуг 

Офіційний звіт аудитора про 
фактичні результати 

Розробка інноваційної стратегії 
підприємства, аналіз її ефективності, 
відбір інноваційних проєктів для 
реалізації, консультації щодо 
відображення інформації про 
інноваційну діяльність та окремі її 
елементи в обліку та звітності, інші 
консультації 

Інші (консультаційні) 
послуги 

Звіт аудитора без 
висловлення впевненості 
щодо достовірності 
інформації 

Таблиця 2. Види аудиторських завдань щодо інноваційної діяльності підприємства залежно від їх мети

Джерело: складено автором з урахуванням [1; 7].
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раження інформації про інноваційну діяльність, затвер$
джені форми фінансової звітності не мають спеціальних
рядків, у яких мала б відображатися інформація про
доходи, витрати та результати інноваційної діяльності
[5, с. 147]. Зазначене ускладнює виявлення та оцінку
відповідної інформації для цілей аудиту.

Отже, аудитори можуть відобразити окрему думку
щодо невідповідностей у відображенні інформації про
інноваційну діяльність в обліку та звітності підприєм$
ства, якщо такі будуть виявлені. Водночас зі звіту ауди$
тора, зокрема, під час висловлення немодифікованої
думки, користувачі нічого не зможуть дізнатися про
інноваційну діяльність підприємства.

Поділяємо думку Н.С. Шалімової та О.С. Роєвої
щодо доцільності розгляду аудиту інноваційної діяль$
ності підприємства як виконання інших завдань (табл. 2).

Таким чином, зовнішній незалежний аудит іннова$
ційної діяльності може проводитися в рамках виконан$
ня різних завдань відповідно до вимог Міжнародних
стандартів аудиту. Для отримання очікуваних резуль$
татів підприємство має узгодити вид аудиторського зав$
дання та мету його виконання на етапі укладання дого$
вору.

Особливості аудиту інноваційної діяльності підпри$
ємства впливають на його організацію, відповідно нау$
ковці виділяють різні організаційні етапи.

Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, О.Л. Єрьоміна описують
такі етапи:

1. Підготовка до планування аудиту інноваційної
діяльності включає:

— визначення того, чи є підприємство новим клієн$
том;

— ознайомлення з бізнесом підприємства;
— визначення доцільності залучення зовнішніх

спеціалістів — юристів, оцінювачів тощо;
— визначення масштабу, обсягу та трудомісткості

аудиту.
2. Планування аудиту інноваційної діяльності вклю$

чає:
— визначення рівня суттєвості;
— визначення обсягу вибірки;
— визначення рівня ризиків;
— формування загального плану перевірки;
— визначення необхідних аудиторських процедур;
— формування програми перевірки.
3. Виконання основного етапу аудиту інноваційної

діяльності передбачає:
— збір аудиторських доказів;
— проведення аудиторських процедур;
— узагальнення результатів у робочих документах

аудитора.
4. Виконання заключного етапу проведення аудиту

інноваційної діяльності:
— консолідація результатів перевірки;
— обговорення результатів з клієнтом;
— підготовка до надання аудиторського висновку

[5, с. 152].
Водночас автори зазначають, що для підготовки

аудиторського висновку потрібно скористатися Міжна$
родним стандартом аудиту 805 "Особливі положення
щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих еле$
ментів, рахунків або статей фінансового звіту" [5, с. 155].
Як бачимо зі змісту описаних етапів аудиту інновацій$
ної діяльності, автори розглядають його відповідно до
загальних вимог МСА.

М. Куцинська пропонує розглядати аудит іннова$
ційної діяльності комплексно та включати проведення
таких видів робіт:

— оцінка економічної складової інноваційного
проєкту за спеціально відібраними показниками доціль$
ності та ефективності його здійснення;

— оцінка відповідності маркетингових досліджень
вимогам, що характерні для інноваційних продуктів та
нових технологій;

— аналіз ефективності обраної бізнес$схеми та еко$
номічної моделі;

— розрахунок економічних та фінансових показ$
ників для оцінювання складових інноваційного проце$
су, його стадій, а також обгрунтованості витрат на реа$
лізацію інноваційного проєкту;

— аналіз стійкості проєкту та плану його реалізації
з урахуванням майбутніх наслідків та очікуваних ризиків
[6, с. 40—41].

К.С. Безгін і Ю.М. Клименко зауважують, що аудит
інноваційної діяльності потрібно робити систематично,
а тому його краще проводити внутрішнім підрозділом
підприємства, що є відповідальним за інноваційний роз$
виток. Також доцільно залучити зовнішніх експертів, що
проведуть інноваційний консалтинг [2, с. 181]. При цьо$
му автори пропонують такі етапи аудиту інноваційної
діяльності, незалежно від того, хто його проводить:

1) постановчий — формулювання мети та розробка
плану аудиту (доцільно залучити зовнішнього експерта
для забезпечення об'єктивності та високого професій$
ного рівня);

2) метричний — вимірювання та аналіз параметрів
усіх складових інноваційної діяльності;

3) плановий — розробка заходів із розвитку іннова$
ційної діяльності (при відсутності інноваційної стратегії
може використовуватися як основа для її створення);

4) впроваджувальний — участь аудитора у реалізації
складеного плану;

5) завершальний — оцінювання результатів замов$
ником на підставі звіту про аудит, розрахунки за вико$
нану роботу [2, с. 181—182].

Як бачимо, запропоновані авторами підходи до
організації проведення аудиту інноваційної діяльності
достатньо різні та належать до різних типів завдань. Як
наголошують Н.С. Шалімова і О.С. Роєва, визначення
правильного типу аудиторського завдання впливає на
процес аудиту, форму звіту та результати. Наприклад,
у результаті виконання завдання аудитори можуть на$
давати обгрунтовану чи обмежену впевненість, різні за
формою, стилем та обсягом аудиторські звіти тощо [7,
с. 272—274].

Необхідно також звернути увагу на пропозиції
різних авторів щодо проведення внутрішнього аудиту
інноваційної діяльності. На нашу думку, лише великі та
середні підприємства, що мають підрозділ внутрішньо$
го контролю чи аудиту, можуть виконати таке завдан$
ня. Для малих підприємств наявність підрозділу чи навіть
посади внутрішнього аудитора є нетиповою через об$
межену кількість персоналу. Враховуючи важливість
професійної оцінки інноваційної діяльності підприєм$
ства в цілому та кожного з її етапів, доцільно проводи$
ти зовнішній аудит інноваційної діяльності з навчанням
персоналу підприємства до впровадження інновацій, як
це описано в роботі А. Паузитса [10].

Пропонуємо такі організаційні етапи аудиту інно$
ваційної діяльності підприємства (рис. 1). На нашу дум$
ку, такий підхід відповідає вимогам МСА, дозволяє вра$
хувати особливості виконання різних етапів аудиту для
відповідних видів завдань.

На першому етапі має бути сформульовано мету та
завдання аудиту інноваційної діяльності підприємства, що
дозволить аудитору запропонувати клієнту відповідний
вид аудиторського завдання, описавши всі його переваги,
недоліки та результат, який може отримати підприємство
після завершення аудиту. Після узгодження умов ауди$
торського завдання з клієнтом та підписання договору на
проведення аудиту відбувається збір інформації залежно
від мети та типу аудиторського завдання.

На етапі планування відбувається визначення рівня
суттєвості та оцінка ризиків, оцінка необхідності залу$
чення зовнішніх експертів, підготовка загальної стратегії
та розробка плану аудиту. На цьому етапі аудитори ма$
ють змогу оцінити необхідні для проведення аудиту ре$
сурси (часові, кадрові, фінансові тощо), а також визна$
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чити конкретні аудиторські процедури, які дозволять
виконати поставлене завдання та зібрати і оцінити не$
обхідні аудиторські докази для формулювання думки.
Важливим є своєчасне складання робочих документів, які
далі стануть основою для підготовки підсумкового звіту.

Завершується аудит інноваційної діяльності підсу$
муванням результатів проведених процедур та знайде$
них аудиторських доказів, обговоренням їх з клієнтом
та написанням звіту. На цьому етапі важливо звернути
увагу на відповідність результатів поставленій меті та
завданням аудиту.

Етап контролю результатів (follow$up) є особливо
важливим для тих аудиторських завдань, де не просто
дається підтвердження достовірності та повноти пода$
ної інформації про інноваційну діяльність підприємства,
а й виконується розробка чи оцінка ефективності інно$
ваційної стратегії підприємства, або навчання персона$
лу щодо підвищення інноваційної спроможності тощо.
Цей етап потрібно передбачити при укладанні догово$
ру на виконання відповідного виду аудиторського зав$
дання. На цьому етапі аудитори та підприємство мають
підтримувати зв'язок та контролювати результати, а
також їх коригувати, якщо це передбачено завданням.

Також важливо пам'ятати про встановлені у статті 6
Закону України "Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність" обмеження на одночасне на$
дання підприємствам, що становлять суспільний інте$
рес, послуг з обов'язкового аудиту фінансової
звітності та неаудиторських послуг, до яких може на$
лежати і певне аудиторське завдання щодо інновацій$
ної діяльності підприємства [13]. Отже, якщо підприє$
мство проходить обов'язковий аудит фінансової
звітності та потребує одночасного надання інших не$
аудиторських послуг, керівництву підприємства по$
трібно звернутися до іншої аудиторської фірми чи
аудитора.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у процесі дослідження сутності ауди$

ту інноваційної діяльності підприємства було визначе$
но, що залежно від мети та завдань можуть виконува$
тися різні види аудиторських завдань, що також впли$
ває на організацію їх виконання. З урахуванням резуль$
татів дослідження запропоновано уніфікований підхід
до виділення організаційних етапів аудиту інноваційної
діяльності підприємства.

Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Основні етапи аудиту інноваційної діяльності підприємства

1. Формулювання мети та завдань аудиту 
інноваційної діяльності підприємства 

2. Визначення типу аудиторського завдання та 
узгодження його умов з клієнтом 

3. Збір необхідної інформації 

4. Планування: 

• визначення рівня суттєвості та оцінка ризиків; 
• оцінка необхідності залучення зовнішніх 

експертів; 
• підготовка загальної стратегії аудиту; 
• розробка плану аудиту 

5. Виконання аудиту: 

• виконання аудиторських процедур; 
• збір аудиторських доказів; 
• оцінка зібраних доказів; 
• оформлення робочих документів 

6. Завершення аудиту: 

• підсумування результатів аудиту; 
• обговорення результатів з клієнтом; 
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7. Контроль виконання (follow-up) 
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У статті обгрунтовується доцільність формування інструментарію фінансовоXекономічного стимулюX

вання органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об'єднаних територіальних громад у

зв'язку з поглибленням процесів децентралізації. Дослідження показали, що інструментарій фінансовоX

економічного стимулювання суб'єктів органічного сільськогосподарського підприємництва на рівні теX

риторіальних громад являє собою сукупність методів, важелів, інструментів та підойм регуляторного

впливу на виробників органічної сільськогосподарської продукції, що дасть можливість сформувати неX

обхідні інституціональні, фінансові та кон'юнктурні передумови для розширеного відтворення потенX

ціалу органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва. Встановлено, що основними фінанX

совими стимулами мають виступати фіскальні та бюджетні інструменти підтримки виробників органічX

ної сільськогосподарської продукції, що зумовлено розширенням реальної бази наповнення бюджетів

місцевого самоврядування та розширенням спектра податкових платежів, які концентруються на місцеX

вому рівні. Обгрунтовано, що основними фіскальними стимулами мають виступати: надання пільг при

сплаті земельного податку та орендної плати землекористувачам, які використовують земельні масиви

для органічного землеробства та скотарства; звільнення від сплати земельного податку та орендної плаX

ти землекористувачів, які впроваджують технології органічного сільськогосподарського виробництва;

звільнення від сплати інших місцевих податків та зборів; податкові канікули. Встановлено, що спектр

бюджетних стимулів повинен охоплювати: оплату вартості трансакцій із земельними ділянками; комX

пенсацію та відшкодування втрат внаслідок запровадження технологій органічного землеробства, корX

мовиробництва та тваринництва; фінансову підтримку використання методів та технологій грунтозаX

хисного землеробства та інших складових органічного сільськогосподарського виробництва; надання

фінансової допомоги для формування матеріальноXтехнічної бази зберігання органічної продукції. ДовеX

дено, що фінансові стимули мають доповнюватися інституційноXдорадчими та майновими стимулами,

які формуватимуть просторовий базис для розширеного відтворення органічного сільськогосподарськоX

го виробництва та забезпечуватимуть донесення належної інформації про переваги даного виду діяльX

ності для суб'єктів аграрного бізнесу. Встановлено, що результативність використання інституційноXдоX

радчих стимулів для активізації органічного сільськогосподарського виробництва залежить від ефективX

ності функціонування інститутів сільськогосподарського дорадництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Виходячи з базового тренду адміністративно$тери$

торіальної реформи в Україні (укрупнення адміністра$
тивних районів, завершення створення об'єднаних те$
риторіальних громад), формування на рівні об'єднаної
територіальної громади комплексу методів фінансово$
економічного стимулювання впровадження додатко$
вих потужностей у сектор органічного сільськогоспо$
дарського виробництва виступає базовим елементом
формування сучасного інструментарію фінансово$еко$
номічного регулювання органічного сільськогоспо$
дарського виробництва загалом. Саме на місцевому
рівні сектор органічного сільськогосподарського ви$
робництва має отримати широкий спектр фінансових і
економічних методів та інструментів стимулювання
впровадження перевірених світовою практикою техно$
логій виробництва, переробки та реалізації органічної
сільськогосподарської продукції. В умовах загострен$
ня глобальних проблем забезпечення продовольством
органічний сектор національного АПК може забезпе$
чити нову фазу експансії вітчизняних сільськогоспо$
дарських товаровиробників на ринки країн Заходу та
Сходу.

The article substantiates the expediency of forming tools for financial and economic incentives for organic

agricultural production at the level of United territorial communities in connection with the deepening of

decentralization processes. Studies have shown that the tools of financial and economic incentives for organic

agricultural entrepreneurship entities at the level of territorial communities are a set of methods, levers,

tools and approaches of regulatory influence on producers of organic agricultural products, which will make

it possible to form the necessary institutional, financial and market conditions for the expanded reproduction

of the potential of organic farming, feed production and animal husbandry. It is established that the main

financial incentives should be fiscal and budgetary tools to support producers of organic agricultural

products, which is due to the expansion of the real base for filling local government budgets and the expansion

of the range of tax payments that are concentrated at the local level. It is proved that the main fiscal incentives

should be providing benefits for paying land tax and rent to land users who use land plots for organic farming

and cattle breeding; exemption from payment of land tax and rent for land users who implement organic

agricultural production technologies; exemption from payment of other local taxes and fees; tax holidays.

It is established that the range of budget incentives should cover payment of the cost of transactions with

land plots; compensation and compensation for losses due to the introduction of organic farming

technologies, feed production and animal husbandry; financial support for the use of methods and

technologies of soil protection agriculture and other components of organic agricultural production;

providing financial assistance for the formation of the material and technical base for storing organic

products. It is proved that financial incentives should be supplemented by institutional advisory and property

incentives, which will form a spatial basis for the expanded reproduction of organic agricultural production

and ensure that proper information is conveyed about the advantages of this type of activity for agricultural

business entities. It is established that the effectiveness of using Institutional Advisory incentives to activate

organic agricultural production depend on the effectiveness of the functioning of agricultural advisory

institutions.

Ключові слова: стимулювання, об'єднана територіальна громада, бюджет, органічне сільськогосподарсь�
ке виробництво, конкурентна перевага, інструменти.

Key words: incentives, united territorial community, budget, organic agricultural production, competitive
advantage, tools.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних вчених вже тривалий період
обгрунтовується доцільність посилення регуляторного
впливу на суб'єктів аграрного бізнесу в частині стиму$
лювання впровадження додаткових потужностей у сек$
тор органічних сільськогосподарських виробництв як
потенційної конкурентної переваги українських агра$
ріїв на світовому ринку продовольства. Однак існує
широкий спектр підходів відносно формування набору
стимулів, які спонукатимуть безпосередніх сільськогос$
подарських товаровиробників впроваджувати методи та
технології органічного землеробства, органічного
скотарства та органічного кормовиробництва. У пра$
цях З. Герасимів, В. Грановської, Л. Заставнюк, Н. Зінов$
чук, В. Камінського, Ю. Кирилова, О. Муратова, О. Нікі$
шиної, Г. Христенко та інших розглядаються різно$
манітні комбінації можливих форм та методів держав$
ної підтримки виробників органічної сільськогоспо$
дарської продукції, зокрема тих, які базуються на пе$
редовому іноземному досвіді [1—6].

Доцільність створення сучасного інструментарію
фінансово$економічного стимулювання розвитку
органічного сільськогосподарського виробництва ви$
пливає з необхідності усунення ідентифікованих Л. За$
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ставнюк бар'єрів, які полягають у відсутності належної
кон'юнктури ринку органічної сільськогосподарської
продукції; існуванні ризиків, пов'язаних зі збутом орга$
нічної сільськогосподарської продукції за цінами тради$
ційної продукції; відсутності дієвої системи страхуван$
ня ризиків у сільському господарстві; можливості фінан$
сових втрат аграрних підприємств, які зумовлені змен$
шенням обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, оскільки показники урожайності сільсько$
господарської продукції в органічних підприємствах
становлять близько половини аналогічних показників
традиційного, інтенсивного землеробства; недостат$
ньому нормативно$правовому забезпеченні органічно$
го агарного виробництва [1, с. 18]. Якраз усунення пе$
рерахованих бар'єрів і слід розглядати підгрунтям для
підбору методів та інструментів фінансово$економічно$
го стимулювання впровадження технологій органічно$
го землеробства, кормовиробництва, скотарства та на$
лагодження зберігання і первинної переробки органіч$
ної сільськогосподарської продукції.

Зокрема, Г. Христенко та З. Герасимів переконані,
що у контексті сталого розвитку сільських територій,
першочерговим завданням аграрної політики України є
формування дієвого організаційно$економічного меха$
нізму регулювання екологічних аспектів функціонуван$
ня аграрного сектору економіки шляхом розвитку
органічного агровиробництва. Формування вітчизняно$
го ринку органічної продукції та зміцнення позицій на
міжнародному органічному агропродовольчому ринку
можливе лише за умови законодавчого і нормативно$
правового забезпечення, впровадження інноваційних
технологій, екологічного менеджменту, належної дер$
жавної підтримки [6, с. 71]. Водночас вчені не конкре$
тизують, дія яких методів та інструментів в спектрі
організаційно$економічного механізму регулювання
має бути активізована, щоб прискорити процеси забез$
печення розширеного відтворення ресурсно$виробни$
чого потенціалу органічних виробництв.

Більш конкретизовано до застосування різного роду
стимулів для активізації аграрного підприємництва у
секторі виробників органічної сільськогосподарської
продукції підходять О. Нікішина та О. Муратов, які вва$
жають, що на першому етапі становлення органічного
сільськогосподарського виробництва мають бути зас$
тосовані наступні методи та інструменти стимулюван$
ня даного виду діяльності: компенсація втрат виробни$
кам органічної продукції рослинництва за період кон$
версії земель; компенсація 50% вартості органічного
насіння культур, виробленого українськими насіннєви$
ми господарствами, для членів органічних кооперативів;
погектарні дотації для виробництва органічних культур
за умови їх цільового використання для переробки або
реалізації на внутрішньому ринку; залучення бюджет$
них коштів для будівництва й модернізації потужнос$
тей для переробки органічної сировини; компенсація
вартості сертифікації підприємств, що виробляють про$
дукцію дитячого харчування із органічної сировини;
"зелені" державні закупівлі органічної продукції; інфор$
маційне забезпечення процесу формування зв'язків між
учасниками "зеленого" процесу відтворення державни$
ми та профільними інституціями [5, с. 43]. Тобто вони
переконують у доцільності використання як фінансо$
вих інструментів, спрямованих на відшкодування втрат
та надання іншої фінансової допомоги, так і інстру$
ментів економічного та інформаційного спрямування,
що кумулятивним чином в позитивному плані відобра$
зиться на результативності регуляторного впливу на ви$
робників органічної сільськогосподарської продукції
загалом.

Набір фінансово$економічних стимулів для активі$
зації органічного сільськогосподарського виробництва
потребує подальшої структуризації та доповнення, щоб
максимальною мірою охопити всі складові органічного
агропродуктового ланцюга і розширити ареал застосу$

вання методів та технологій органічного сільськогоспо$
дарського виробництва. Враховуючи те, що в Україні в
останні роки поглибилася реформа децентралізації і
фактично завершився процес створення об'єднаних те$
риторіальних громад, передусім необхідно формувати
інструментарій фінансово$економічного стимулювання
органічних сільськогосподарських виробництв на місце$
вому рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних груп фінансо$

вих та економічних стимулів, які необхідно інституціо$
налізувати на рівні територіальних громад, щоб приско$
рити процес нарощення потужностей у секторі орга$
нічних сільськогосподарських виробництв.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Однією з основних передумов забезпечення макси$
мальної ефективності системи фінансово$економічно$
го регулювання розвитку органічного сільськогоспо$
дарського виробництва на національному рівні є фор$
мування набору фінансово$економічних регуляторів на
рівні територіальної громади, оскільки саме на рівні ОТГ
у постреформенний період сконцентрується левова ча$
стка пучка інститутів$організацій та інститутів$правил,
які даватимуть можливість закладати необхідні стиму$
ли для розширеного відтворення ресурсно$виробничо$
го потенціалу органічного сільськогосподарського ви$
робництва.

 Фінансовими стимулами відтворювальних про$
порцій у секторі органічних сільськогосподарських ви$
робництв виступають бюджетно$податкові, фінансово$
кредитні та митні інструменти, які створюють вартісні
преференції для виробників органічної сільськогоспо$
дарської продукції. Бюджетно$податкові регулятори
передбачають надання прямої та непрямої бюджетної
підтримки як за рахунок коштів державного бюджету,
так і за рахунок інших публічних фінансових фондів.

Існуюча система бюджетно$податкового регулю$
вання сільськогосподарського виробництва є надмірно
уніфікованою і тому не закладає належних стимулів для
розширеного відтворення потенціалу органічного
сільськогосподарського виробництва. Тому першочер$
гового значення в спектрі пріоритетів модернізації сис$
теми фінансово$економічного стимулювання органічно$
го сільськогосподарського виробництва виступає інсти$
туціоналізація спектра методів та інструментів, спрямо$
ваних на підтримку сільськогосподарських товарови$
робників, які спеціалізуються на органічному земле$
робстві, кормовиробництві та тваринництві. Це сто$
сується як бюджетних регуляторів, зокрема дотацій, так
і податкових регуляторів (особливий режим справлян$
ня ПДВ, податкові пільги, податкові канікули).

Магістральним елементом модернізації системи
фінансово$економічного стимулювання органічного
сільськогосподарського виробництва є також розши$
рення спектра фінансово$кредитних інструментів
підтримки виробників органічної сільськогосподарської
продукції, щоб розширити інституціональне підгрунтя
виходу суб'єктів аграрного бізнесу, які впроваджують
технології органічного сільськогосподарського вироб$
ництва, на ринок позикового капіталу та ринок іпотеч$
но$заставних операцій. Водночас мають бути умонто$
вані в існуючий фінансово$кредитний інструментарій
ряд інструментів$стимулів, які зроблять вигідними для
сільськогосподарських товаровиробників банківські
кредити та позики.

Такими фінансово$кредитними інструментами$сти$
мулами виступають компенсація та відшкодування час$
тини процентних ставок державним та приватним ко$
мерційним банкам. В умовах глобалізації та інтернаціо$
налізації ринку органічної сільськогосподарської про$
дукції невід'ємною складовою вітчизняної системи
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фінансово$економічного стимулювання органічного
сільськогосподарського виробництва виступають
інструменти митного регулювання, які дають мож$
ливість забезпечити стимули для ввезення в країну спе$
ціалізованого устаткування для потреб органічного зем$
леробства, органічного кормовиробництва та органіч$
ного тваринництва. Такими інструментами митного ре$
гулювання виступає надання пільг при стягненні ввізно$
го мита та ПДВ на продукцію, що завозиться на митну
територію України.

Паралельно із диверсифікацією фінансових регуля$
торів має відбуватися і диверсифікація економічних ре$
гуляторів, зокрема, через інституціоналізацію додатко$
вих інструментів цінового, інституційно$дорадчого та
майнового стимулювання відтворювальних пропорцій у
секторі органічних сільськогосподарських виробництв.
Найбільш складним завданням під час формування су$
часної системи фінансово$економічного стимулювання
органічного сільськогосподарського виробництва є
формування такої системи на рівні об'єднаних терито$
ріальних громад, оскільки не всі фінансові та економічні
регулятори, які використовуються на загальнонаціо$
нальному рівні, можуть бути умонтовані в регулятор$
ний фінансово$економічний механізм підтримки вироб$
ників органічної продукції на рівні територіальних гро$
мад.

Спектр фінансових та економічних стимулів орга$
нічного сільськогосподарського виробництва на рівні
ОТГ визначається бюджетним та податковим законо$
давством, а також законодавством про місцеве самовря$
дування. Для того щоб сформувалася повноцінна сис$
тема фінансово$економічного регулювання органічно$
го сільськогосподарського виробництва на рівні об'єд$
наних територіальних громад необхідно максимальною
мірою диверсифікувати методи та інструменти регуля$
торного впливу на виробників органічної сільськогос$
подарської продукції через внесення відповідних змін і
доповнень у Бюджетний та Податковий кодекси, а та$
кож у ряд законодавчих актів, які регулюють діяльність
органів місцевого самоврядування.

Більше того необхідним є формування механізму
фінансово$економічного стимулювання суб'єктів орга$
нічного сільськогосподарського підприємництва на рівні
територіальних громад як сукупності методів, важелів,
інструментів та підойм регуляторного впливу на вироб$
ників органічної сільськогосподарської продукції, які
дадуть можливість сформувати необхідні інституціо$
нальні, фінансові та кон'юнктурні передумови для роз$
ширеного відтворення ресурсно$виробничого потен$
ціалу органічного землеробства, кормовиробництва та
тваринництва.

Завершення процесу формування об'єднаних тери$
торіальних громад також сформувало сприятливий
полігон для активізації окремих видів сільськогоспо$
дарської діяльності та несільськогосподарського
підприємництва, оскільки значна кількість сільських
населених пунктів приєдналася до обласних та район$
них центрів, що підвищило концентрацію місцевих пуб$
лічних фінансів та збільшило попит на якісну екологіч$
но$безпечну сільськогосподарську сировину. Однак для
активізації аграрного підприємництва в секторі органі$
чного сільськогосподарського виробництва об'єднані
територіальні громади мають сформувати пакет методів
стимулювання сільськогосподарських товаровироб$
ників до використання широкого спектру методів та тех$
нологій органічного землеробства та скотарства.

Виходячи з теорії та практики стимулювання у сек$
торі сільськогосподарського виробництва та врахову$
ючи існуючу вітчизняну практику, а також нові можли$
вості, які сформувалися внаслідок поглиблення децен$
тралізації, основними методами стимулювання вироб$
ників органічної продукції слід розглядати: фіскальні,
бюджетні, інституційно$дорадчі та майнові (рис. 1).

Виходячи з існуючого податкового законодавства
та реальної і потенційної бази адміністрування фіскаль$
них платежів і їх надходжень до публічних фінансових
фондів територіальних утворень та населених пунктів,
основними фіскальними методами стимулювання об'єд$
наними територіальними громадами виробників орга$
нічної сільськогосподарської продукції слід розглядати:

Рис. 1. Специфікація методів стимулювання ОТГ розвитку органічного сільськогосподарського виробництва

Джерело: сформовано автором.
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— надання пільг під час сплати земельного податку
та орендної плати в частині користування тими земель$
ними масивами, земельними ділянками чи фрагментами
земель, які використовуються для впровадження ме$
тодів та технологій органічного землеробства, форму$
вання органічної кормової бази та розведення поголі$
в'я сільськогосподарських тварин на органічній основі;

— звільнення від сплати земельного податку та
орендної плати за сільськогосподарські землі, які ви$
користовуються для будівництва сучасних тваринниць$
ких комплексів, де використовуються органічні техно$
логії годівлі сільськогосподарських тварин, або для мон$
тажу комплексу споруд, які дають можливість забез$
печити прийнятний для органічного землеробства, кор$
мовиробництва та тваринництва водно$повітряний ре$
жим, а також забезпечують різного роду меліоративні
поліпшення (агролісомеліорація, хімічна меліорація,
гідромеліорація та фітомеліорація);

— звільнення від сплати інших податків та зборів
суб'єктів аграрного бізнесу, які реалізують проекти по
розбудові інфраструктури органічного землеробства,
кормовиробництва та тваринництва і створюють умови
для впровадження органічних технологій на прилеглих
територіях, що дає можливість сформувати виробничо$
технічну базу зберігання органічної сільськогоспо$
дарської продукції та розвинути логістично$збутову
мережу її просування на світовий, національний, регіо$
нальний та місцевий ринки.

Найвищого рівня результативності стимулювання
об'єднаними територіальними громадами виробників
органічної сільськогосподарської продукції набуде за
умови доповнення спектра фіскальних інструментів
бюджетними інструментами, передумови для чого сфор$
муються внаслідок збільшення частки відрахувань за$
гальнодержавних податків до місцевих фінансових
фондів, а також у зв'язку з розширенням бази стягнен$
ня фіскальних платежів до бюджетів новостворених
районів та бюджетів об'єднаних територіальних громад.
Такими бюджетними стимулами виступають:

— оплата за рахунок бюджетів об'єднаних терито$
ріальних громад вартості трансакцій із земельними
ділянками, зокрема земельними ділянками, які передані
із державної власності у комунальну власність, цільо$
вим призначенням котрих є розвиток органічного
сільськогосподарського виробництва, в тому числі шля$
хом створення муніципальних суб'єктів господарюван$
ня;

— компенсація та відшкодування втрат за рахунок
коштів місцевого бюджету, які були понесені внаслідок
запровадження технологій органічного землеробства,
кормовиробництва та тваринництва, зумовлених ціно$
вими розривами на аграрному ринку внаслідок підвище$
ного рівня капітало$, ресурсо$ та трудомісткості вироб$
ництва органічної сільськогосподарської продукції;

— фінансова підтримка за рахунок бюджетів місце$
вого самоврядування сільськогосподарських під$
приємств, фермерських та особистих селянських госпо$
дарств, зокрема, тих, які входять до асоціативних, кла$
стерних та кооперативних об'єднань, що використову$
ють регламентований стандартами та регламентами
спектр методів та технологій грунтозахисного земле$
робства та інших складових органічного сільськогоспо$
дарського виробництва;

— надання фінансової допомоги суб'єктам аграрно$
го бізнесу, зокрема логістично$збутовим структурам,
які сформували матеріально$технічну базу зберігання
органічної продукції, що дасть можливість стабілізува$
ти закупівельні ціни на місцевому ринку органічної
сільськогосподарської сировини і уникнути штучно
створеного демпінгу посередницькими структурами.

Поряд із фінансовими методами стимулювання роз$
витку органічного сільськогосподарського виробницт$
ва на рівні об'єднаних територіальних громад варто ви$
користовувати інституційно$дорадчі методи, виходячи

з наявного інформаційного вакууму та асиметричності
інформації, які існують у частині консультативного за$
безпечення виробників органічної сільськогосподарсь$
кої продукції, особливо у віддалених депресивних
сільських територіях. Інституційно$дорадчі методи сти$
мулювання потребують внесення змін і доповнень в ряд
законодавчих та нормативно$правових актів, які регла$
ментують функціонування інститутів сільськогоспо$
дарського дорадництва та місцевого самоврядування.

З огляду на існуюче інституціональне середовище
розвитку органічного сільськогосподарського вироб$
ництва та наявні передумови, які зумовлені поглиблен$
ням децентралізації влади та реформи місцевого само$
врядування, основними інституційно$дорадчими мето$
дами стимулювання впровадження додаткових потуж$
ностей у сектор органічного сільськогосподарського
виробництва на рівні територіальних громад виступа$
ють:

— надання відділами сільськогосподарського вироб$
ництва виконкомів рад об'єднаних територіальних гро$
мад суб'єктам аграрного бізнесу (сільськогосподарсь$
ким підприємствам, фермерським та особистим селянсь$
ким господарствам) консультацій відносно фінансових
та виробничо$технічних можливостей застосування су$
часних методів та технологій органічного землеробства,
кормовиробництва та тваринництва;

— надання консультацій співробітниками консуль$
тативних сільськогосподарських служб суб'єктам аграр$
ного бізнесу, які впроваджують методи і технології
органічного землеробства, кормовиробництва та тва$
ринництва, консультацій стосовно здійснення певного
спектру заходів та процедурних дій, які дадуть мож$
ливість отримати право на отримання прямої та непря$
мої державної бюджетної підтримки;

— консультування малих та середніх форм аграр$
ного бізнесу (фермерських та особистих селянських
господарств) у частині їх входження в прибуткові та
неприбуткові кооперативні утворення, зокрема в збу$
тові та обслуговуючі кооперативи, що дасть можливість
сформувати на локальному рівні замкнений цикл у ви$
робництві, зберіганні та реалізації органічної сільсько$
господарської продукції;

— надання відповідного спектра консультацій
відділами виконкомів рад об'єднаних територіальних
громад та спеціалізованими службами сільськогоспо$
дарського дорадництва суб'єктам аграрного бізнесу
відносно порядку та особливостей зміни цільового при$
значення окремих категорій земель та здійснення опе$
рацій купівлі$продажу земельних ділянок з метою фор$
мування просторових, виробничо$технічних та органі$
заційно$економічних умов для впровадження додатко$
вих потужностей у сектор органічного сільськогоспо$
дарського виробництва.

В умовах поглиблення інституціональних трансфор$
мацій стосовно формування комунального сектора на$
ціонального багатства вагомого значення набуває вико$
ристання на рівні об'єднаних територіальних громад
майнових методів стимулювання впровадження методів
та технологій органічного сільськогосподарського ви$
робництва. Потенціал для використання такого роду
методів в останні періоди збільшився у зв'язку з про$
довженням реформи децентралізації влади та реформ
місцевого самоврядування, а також із прискоренням
земельної реформи і диверсифікацією форм та методів
публічно$приватного партнерства. З огляду на це, основ$
ними майновими методами стимулювання розширено$
го відтворення ресурсно$виробничого потенціалу
органічного сільськогосподарського виробництва на
рівні об'єднаних територіальних громад виступають:

— сприяння відповідними службами виконкомів рад
об'єднаних територіальних громад суб'єктами аграрно$
го бізнесу у спрощенні та прискоренні процедури на$
дання сільськогосподарських та несільськогосподарсь$
ких земель комунальної власності у короткострокове
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та довгострокове користування з метою впровадження
методів та технологій органічного сільськогосподарсь$
кого виробництва та розбудови виробничо$технічної
бази зберігання та реалізації органічної сільськогоспо$
дарської продукції;

— викуп за рахунок коштів бюджету територіаль$
ної громади земельних ділянок у власників, які дадуть
можливість ліквідувати фрагментарність землекористу$
вань і тим самим сформувати цілісний земельний масив
для впровадження методів та технологій органічного
сільськогосподарського виробництва;

— укладання та реалізація угод публічно$приватно$
го партнерства як через передачу прав користування
комунальними активами, так і через створення об'єднань
комунальних та приватних партнерів, які передбачають
впровадження проектів модернізації, реконструкції та
технічного переоснащення виробничо$технічної та ло$
гістично$складської бази органічного агропродуктово$
го ланцюга та впровадження додаткових потужностей
органічного землеробства, органічного кормовиробниц$
тва та органічного тваринництва;

— обгрунтування та фінансування за рахунок
коштів бюджету об'єднаної територіальної громади
муніципального замовлення на органічну сільськогос$
подарську продукцію, яка необхідна для задоволення
потреб об'єднаної територіальної громади, зокрема
об'єктів місцевої соціальної інфраструктури та окремих
категорій місцевих мешканців.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

У спектрі методів та інструментів фінансово$еко$
номічного регулювання органічного сільськогоспо$
дарського виробництва найбільш вагомого значення
набувають методи стимулювання об'єднаними тери$
торіальними громадами введення в регіональний аг$
рарний сектор додаткових потужностей органічного
землеробства, органічного кормовиробництва та
органічного тваринництва. Це пов'язано з тим, що
внаслідок поглиблення децентралізації об'єднані те$
риторіальні громади стали центрами тяжіння у відтво$
ренні регіонального капіталу, оскільки стали більше
акумулювати податків та зборів, а також доходів від
операцій з капіталом та підприємницькою діяльністю,
а також отримали додаткові активи у зв'язку із інсти$
туціоналізацією ринку земель сільськогосподарсько$
го призначення та земельною децентралізацією. За
таких умов доцільною є інституціоналізація як фінан$
сових (фіскальних та бюджетних), так і економічних
(інституційно$дорадчих та майнових) стимулів, щоб
органічний сегмент сільськогосподарського вироб$
ництва для багатьох громад став однією з основних

ПЕРЕДПЛАТА
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