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THE DYNAMICS OF TAX DEBT AND DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX ADMINISTRATION
IN UKRAINE

У статті висвітлено динаміку податкового боргу в Україні, у тому числі в розрізі окремих податків,
зборів, платежів. Проаналізовано динаміку і тенденції приросту (зниження) розстрочених (відстрочеZ
них) грошових зобов'язань та податкового боргу за регіонами і виявлено регіони з високим, постійно
зростаючим обсягом податкового боргу. Проведений аналіз сум списаної безнадійної податкової заборZ
гованості, а також обсяг укладених договорів про розстрочення податкового боргу у 2017 році. ДосліджеZ
но динаміку погашення податкового боргу, а також обсяги списаного й новоствореного податкового борZ
гу протягом останніх років. Виявлено, що заходи, які здійснювались контролюючими органами із забезZ
печення стягнення податкового боргу та попередження його зростання, виявились неефективними та
малорезультативними, внаслідок чого податковий борг до державного бюджету протягом 2014—2016 рр.
збільшився у 3,8 раза, або на 43,2 млрд грн. Запропоновано власне бачення напрямів вдосконалення поZ
даткового адміністрування в Україні на довгострокову перспективу.
The article covers the dynamics of tax debt in Ukraine, including analysis by separate taxes, fees, payments.
The dynamics and trends of growth (decrease) of deferred (postponed) monetary liabilities and tax debt by regions
was analyzed and regions with high, constantly increasing volume of tax debt were identified. The analysis of
amounts of write off uncollectible tax arrears as well as the volume of agreements on the decommissioning of tax
debt in 2017 was carried out. The dynamics of repayment of tax debt, as well as volumes of the writeZoff and
newly created tax debt in recent years have been investigated. It was found that the measures taken by the
supervisory authorities to secure tax debt collection and prevention of its growth proved to be ineffective, as a
result of which the tax debt to the state budget during the 2014—2016 period increased by 3.8 times, or by 43.2
billion UAH. We propose our own vision of the directions of improvement of tax administration in Ukraine for
the longZterm perspective.
Ключові слова: податковий борг, адміністрування податків, відстрочення (розстрочення) податкового
боргу, безнадійна податкова заборгованість, новостворений податковий борг.
Key words: tax debt, tax administration, postponement of tax debt, bad tax debts, newly created tax debt.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Домінуючим показником ефективності реалізації
податкової політики держави та функціонування подат
кової системи є рівень добровільної сплати податків і
зборів її громадянами. Частка податкових надходжень,
сплачених добровільно до державного бюджету, у ви
значені діючим законодавством терміни є одним із най
важливіших показників ефективності адміністрування
податків. А рівень податкового боргу є індикатором,
який в узагальненому вигляді показує наявні проблеми
в оподаткуванні й недостатню ефективність діючих ме
ханізмів сплати податків. Наявність великих сум подат
кового боргу означає недоотримання значної частки
доходів бюджету, оскільки саме податкові надходжен
ня формують основну частину доходів бюджету, а своє
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часність і повнота цих платежів забезпечує фінансову
стабільність держави. Саме тому в рамках новітніх змін
у політичному, економічному та соціальному житті краї
ни актуальним є дослідження рівня й динаміки подат
кового боргу та пошук напрямів удосконалення подат
кового адміністрування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пошук причин та напрямів зниження рівня подат
кової заборгованості платників висвітлювали в своїх
працях такі видатні вітчизняні та зарубіжні науковці, як:
О.М. Тимченко [4], О.М. Десятнюк та Т.Я. Маршалок
[5], В.В. Угрин [6] та ін. Проблеми податкового адміні
стрування та вектори їх вирішення досліджені в працях
багатьох вчених, серед яких В.А. Ільяшенко [7], О.І. Юр'є
ва [8], В.Я Князькова та Л.К. Сергієнко [9], В.Л. Жу
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равський [10] та ін. Проте сучасні реалії вимагають
— здійснюють погашення податкового боргу, стяг
свіжих ідей для вирішення цих питань.
нення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум
єдиного внеску та інших платежів;
МЕТА СТАТТІ
— здійснюють відстрочення, розстрочення та рест
Метою статті є дослідження динаміки податкового руктуризацію грошових зобов'язань та/або податково
боргу в Україні і пошук шляхів удосконалення подат го боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також
кового адміністрування.
списання безнадійного податкового боргу [1].
Згідно з п.п. 14.1.11. ст. 14 Податкового кодексу,
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
адміністрування податків, зборів, митних платежів, єди
ДОСЛІДЖЕННЯ
ного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль
Основною функцією податкових органів у розвину не страхування та інших платежів відповідно до зако
тих індустріальних країнах є моніторинг процесу спла нодавства, контроль за дотриманням якого покладено
ти податків, а основним джерелом поповнення бюдже на контролюючі органи — це сукупність рішень та про
ту повинна бути добровільна сплата податків. Однак цедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що
розбудова податкової системи України проходить у визначають інституційну структуру податкових та мит
складний період формування економіки ринкового них відносин, організовують ідентифікацію, облік плат
типу, супроводжуючись кризовими явищами практич ників податків і платників єдиного внеску та об'єктів
но у всіх сферах суспільного життя [4, с. 149]. Водночас оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування
існуючі дисбаланси вітчизняної податкової системи зу платників податків, організацію та контроль за сплатою
мовлюють недосконалість податкового адмініструван податків, зборів, платежів відповідно до порядку, вста
ня, що суттєво впливає на виникнення податкового бор новленого законом.
гу та тіньових відносин у фінансовій сфері. За таких умов
Податкове адміністрування як законодавчо регла
масового поширення набувають нелегальні методи зни ментована управлінська діяльність, що здійснюється
ження податкових платежів платниками податків, у ре контролюючими органами, передбачає розв'язання та
зультаті чого виникає податковий борг [5, с. 8].
ких основних завдань:
Відповідно до пп. 14.1.175 ст. 14 Податкового кодек
— забезпечення платникам податків зручних умов
су термін "податковий борг" трактується як сума узгод для виконання їх обов'язків щодо розрахунку, складан
женого грошового зобов'язання (з урахуванням штраф ня звітності та сплати податків;
них санкцій за їх наявності), але не сплаченого платни
— контроль із боку держави за виконанням платни
ком податків у встановлений Податковим кодексом ками своїх обов'язків, забезпечення їх повного дотри
строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошо мання;
вого зобов'язання [1].
— забезпечення захисту законних прав та інтересів
До основних причин виникнення податкового бор платників податків від протиправного втручання з боку
гу відносять:
органів державної влади;
— значний спад виробництва та зростання цін на си
— вжиття державою заходів примусу щодо плат
ровину і матеріали;
ників, які не виконують свої обов'язки [7].
— відсутність ринків збуту продукції;
В Україні згідно із статистичними даними накопи
— проведення бартерних операцій;
чено значний обсяг заборгованості платників зі сплати
— неплатоспроможність покупців, що тягне за со податкових платежів і, навіть після здійснення реструк
бою несвоєчасне надходження коштів на банківські ра туризації, фактично сплачується лише незначна части
хунки та збільшення дебіторської заборгованості;
на реструктуризованої суми. До поточних податкових
— відсутність обігових коштів;
зобов'язань додаються реструктуризовані, і заборго
— форсмажорні та непередбачувані обставини;
ваність накопичується вже за цими загальними сумами.
— надмірна кредиторська заборгованість;
Розглянемо динаміку загальнодержавного податково
— невиконання умов договорів, контрактів партне го боргу в Україні починаючи з 2002 р. (табл. 1).
рами;
З часу проголошення незалежності України до 2010 року
— донарахування сум податків за результатами до сума податкового боргу була найбільшою у 2002 році
кументальних перевірок підприємств, в яких відсутні — 14 172 млн грн, проте податковий борг 2010 року зріс
обігові кошти та майно [1].
до розмірів — 16 070,2 млн грн, що більше на 13,4 % від
Як ми бачимо, причин виникнення податкового бор рівня 2002 р., коли було зафіксовано попередній "ре
гу багато і вони мають різний характер. Проте незалеж корд" податкового боргу. Але катастрофічних розмірів
но від чинників, що спричинили виникнення заборгова податковий борг в Україні досяг протягом останніх п'я
ності, вона має бути погашена до бюджету боржника ти років. За період 2013—2017 рр. зафіксовано зростан
ми — платниками податків. У цьому полягає одне з ос ня податкової заборгованості у майже у 6,5 разів по
новних завдань контролюючих органів ДФС України.
рівняно з 2002 р.
Ведення обліку податкового боргу в Україні покла
Не можна оминути й той факт, що податковий борг
дається на контролюючі органи в сфері оподаткування. протягом окремих років мав тенденцію до зниження.
Податковий борг платників податків виникає як за пла Зокрема у 2004 та 2007 роках, а також у 2011—2012 ро
тежами до державного так і до місцевих бюджетів, що в ках відстежується значне зниження сум податкового
свою чергу обумовлено розподілом окремих податко боргу. У 2011 році за рахунок відстрочення і списання
вих надходжень згідно з Бюджетним кодексом Украї податкових зобов'язань у результаті визнання боржни
ни. Оскільки левова частка податків спрямовується саме ка банкрутом сума боргу зменшилась на 3 460 млн грн
до Державного бюджету України, то закономірно, що (39,5% загальної суми заборгованості). Подібне списан
обсяги податкового боргу до держбюджету суттєво ня заборгованості спостерігалося і в інші роки. Варто
перевищують його розміри до місцевих бюджетів в Ук сказати, що сума списаних боргів з причини визнання
раїні [6].
боржника банкрутом у 2009 році сягнула рекордних 8
Контролюючі органи, згідно з п. 191.1. ст. 191. 044 млн грн, що становило 68% загальної суми заборго
Податкового кодексу, виконують 48 функцій, зокрема: ваності у цьому році. Таким чином, зниження сум по
— здійснюють адміністрування податків, зборів, даткового боргу відбувалося без відповідних надход
платежів;
жень до бюджетів, а було зумовлено списанням знач
— організовують роботу та здійснюють контроль за ної його частки окремим категоріям платників за роз
застосуванням арешту майна платника податків, що має порядженнями Кабінету міністрів України. Тобто зни
податковий борг, та/або зупинення видаткових опе ження боргу відбувалося не за рахунок поліпшення ме
рацій на його рахунках у банку;
ханізмів податкового адміністрування.
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Таблиця 1. Динаміка податкового боргу в Україні за 2002—2017 рр.
Сума боргу на
кінець року
(млрд грн)
14,2
14,1
8,9
9,4
11,3
6,3
9,1
11,8
16,7
13,8
10,1
11,5
26,9
47,0
69,6
91,4

Рік
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20161
2017
1

Базовий темп
росту, % (до 2002 р.)
100
99,7
62,7
66,5
80,0
44,7
64,5
83,1
117,6
97,2
71,1
81,0
189,4
331,0
490,1
643,7

Ланцюговий темп росту, %
(до попереднього року)
100
99,7
62,9
106,0
120,3
55,9
144,2
128,8
141,5
82,6
73,2
113,9
233,9
174,7
148,1
131,3

Дані наведено станом на 01.02.2017 р.

Джерело: розраховано за оприлюдненою інформацією ДФС України [2].

Для більш глибокого розуміння структурних скла
дових податкового боргу розглянемо аналітичні дані
про суму заборгованості в розрізі окремих податків і
зборів (табл. 2).
Як видно з таблиці, найбільшу питому вагу в струк
турі податкового боргу займав податковий борг зі спла
ти ПДВ, проте за досліджуваний період його частка зни
жувалась з 62,6 % у 2013 р. до 42,0 % у 2016 р. Вагому час
тку займав податковий борг з податку на прибуток (в
межах 19,5—28,7 %). Дуже швидкими темпами за досл
іджуваний період зріс податковий борг зі сплати рент
ної плати: з 157 млн грн станом на 01.01.2014 р. (1 % суми
боргу) до майже 14,9 млрд грн на 01.01.2017 р. (25,4 %
від загальної суми боргу), тобто за 4 роки сума забор
гованості збільшилася у 95 разів. Майже не змінилася
питома вага акцизного податку та інших податкових
надходжень в структурі податкового боргу.
З метою погашення податкової заборгованості орга
нами ДФС України проводиться робота з платниками
податків — боржниками щодо розстрочення (відстро
чення) податкового боргу. Такі заходи, безумовно, ма
ють свій позитивний ефект, але далеко не завжди. У цьо
му плані показовим є дослідження динаміки розстро
чених боргових зобов'язань за 2013—2016 рр. у розрізі
регіонів України (табл. 3).
У цілому по Україні за 2013—2016 рр. сума розст
роченого податкового боргу щорічно зменшувалась, се
редньорічний темп зниження становив 699,72 млн грн
Станом на 1 січня 2017 року сума розстрочених зобов'
язань і податкового боргу становила 4755,9 млн грн, що
менше на 32,7 % порівняно з обсягом боргу станом на 1
січня 2014 року. Проте в окремих областях ми спостер
ігаємо ситуацію, коли суми розстрочення збільшилися
8—16 разів! Зокрема, за 2013—2016 рр. сума розстроче
них (відстрочених) грошових зобов'язань та податко
вого боргу суттєво збільшилась у таких регіонах:
Львівська область — у 3,9 раза, Харківська область — у
8,3 раза, Тернопільська область — у 12,8 раза, м. Київ —

у 16 (!) разів. Причому за обсягами боргу у 2016 році —
295,1 млн грн — м. Київ поступається лише Донецькій
(606,6 млн грн) та Львівській (415,7 млн грн) областям.
Темпи зростання розстроченої податкової заборгова
ності в окремих областях теж є досить високими, зок
рема, у Харківській області середньорічний темп при
росту суми розстроченого податкового боргу становить
48,19 млн грн на рік, у Львівській області — 84,99 млн
грн на рік, у м. Києві — 105,7 млн грн на рік. Окремо
хочеться відмітити офіс великих платників податків,
який має більше половини розстрочених податкових зо
бов'язань і податкового боргу країни. Хоча сума розст
рочених зобов'язань офісу великих платників податків
у 2016 році зменшилась на 4,1 % порівняно з 2013 ро
ком, середньорічний приріст становив 358,08 млн грн на
рік.
Таким чином, в окремих регіонах сума розстроче
них податкових зобов'язань і податкового боргу зрос
тає катастрофічними темпами, а зниження сум подат
кового боргу відбувається шляхом їх списання. У той
час як застосування дієвих методів управління подат
ковим боргом у Львівській, Харківській, Донецькій об
ластях та місті Києві дасть змогу суттєво збільшити до
ходи державного бюджету за рахунок погашення знач
ної частки податкового боргу і зупинити його зростан
ня.
Дані про динаміку податкового боргу у 2017 році
показують щомісячне збільшення суми боргу, а також
суми списаної безнадійної заборгованості (табл. 4).
За рік сума боргу збільшилась на 21,8 млрд грн, а у
відсотковому відношенні — на 31,3 %. Разом з тим, спи
сано безнадійної заборгованості на суму майже 5 млрд
грн, що становить 5,4 % від суми боргу станом на
01.01.2018 р.
Отже, стверджувати той факт, що політика управ
ління податковим боргом нашої держави, а також по
даткова культура і сумлінність боржників поліпшують
ся, не можна. З іншого боку, говорити про сумлінність

Таблиця 2. Динаміка податкового боргу в Україні в розрізі податків, зборів, платежів за 2013—2016 рр., млн грн
Станом
на 01.01.
відповідного
року
2014
2015
2016
2017

Загалом
тис. грн
15549,4
30591,4
48819,5
58680,7

ПДВ
тис. грн
9727,5
16556,6
20538,3
24646,7

%
62,6
54,1
42,1
42,0

Податковий борг
у тому числі:
податок на
акцизний
прибуток
рентна плата
податок
тис. грн
4149,5
8788,7
9508,3
13298,6

%
26,7
28,7
19,5
22,7

тис. грн
157
1844,6
9895,3
14888,9

%
1,0
6,0
20,3
25,4

тис. грн
299
710
648
758

%
1,9
2,3
1,3
1,3

інші податкові
надходження
тис. грн
193,8
728,3
1043,2
1193,9

Джерело: розраховано на основі [3].
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%
1,2
2,4
2,1
2,0

неподаткові
надходження
тис. грн
1022,6
1963,2
7186,9
3894,8

%
6,6
6,4
14,7
6,6
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Таблиця 3. Суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань та податкового боргу
протягом 2013—2016 рр. за регіонами, млн грн

Регіон, область
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь
Офіс ВПП
РАЗОМ

Розстрочені (відстрочені) суми, станом
на 01 січня відповідного року
2014

2015

2016

2017

2,6
7,2
63,9
132,2
3 276,8
23,2
11,5
10,0
5,6
63,0
13,6
283,8
107,7
6,5
1,5
1,7
0,8
0,4
18,8
5,4
7,9
13,1
9,1
8,8
18,4
0,7
2 975,6
7 069,8

1,4
8,3
57,5
125,7
3 461,3
16,2
10,0
8,6
7,2
49,8
16,1
1 702,1
521,2
5,9
2,7
1,6
1,3
0,7
4,5
30,5
7,8
8,5
13,4
1,3
7,9
259,7
0,5
6 331,7

0,2
16,4
173,0
89,1
697,1
11,2
17,3
27,8
15,1
31,0
30,0
114,4
447,1
3,4
1,8
1,1
3,7
3,1
4,8
100,2
8,2
6,7
15,7
1,0
25,1
486,6
0,06
3 945,0
6 276,2

0,2
14,0
62,5
74,5
606,6
11,8
20,6
9,5
12,2
26,7
30,5
97,3
415,7
2,2
8,0
0,1
3,5
1,2
5,1
156,2
7,1
6,3
3,8
1,8
29,2
295,1
0,01
2 854,2
4 755,9

01.01.2017 у
% до
01.01.2014
7,7
194,4
97,8
56,4
18,5
50,9
179,1
95,0
217,9
42,4
224,3
34,3
у 3,9 раза
33,8
у 3 рази
6,7
205,9
150,0
у 12,8 раза
у 8,3 раза
131,5
79,7
29,0
19,8
у 3,3 раза
у 16 разів
1,4
95,9
67,3

Середньорічний
темп приросту
(скорочення),
млн грн
-0,84
2,85
11,13
-20,97
-1077,5
-3,92
3,46
1,77
2,77
-12,77
6,46
-214,72
84,99
-1,54
2,65
-0,47
0,78
0,36
1,44
48,19
0,55
-0,66
-2,56
-2,22
7,84
105,7
-0,251
358,08
-699,72

Джерело: [3].
Таблиця 4. Інформація про податковий борг в Україні у 2017 році, млн грн
З початку
року
станом на
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018

Загальна
сума
податкового
боргу
69625,5
72447,5
73253,9
73333,3
77518,0
77436,1
76970,1
81599,4
81201,2
81078,6
92016,8
91417,3

Сума
списаної
безнадійної
заборгованості
289,6
393,2
1158,4
1563,2
2262,2
2742,7
3045,8
3463,1
3681,9
4527,8
4466,3
4968,2

Розстрочки:
сума
2020,8
1683,5
1486,6
1171,1
1037,5
895,9
749,3
614,2
471,3
324,4
36,7
0

кількість
договорів
59
155
240
251
305
325
304
346
357
336
276
0

Джерело: [2].

державних органів у процесі виконання повноважень по
забезпеченню погашення податкового боргу й поперед
ження його зростання також не варто.
У результаті аудиту, що проводився Рахунковою
палатою України в органах ДФС (Міндоходів), виявле
но системні порушення вимог податкового законодав
ства з питань погашення податкового боргу. Зокрема
аудитом виявлено непоодинокі факти прийняття орга
нами ДФС (Міндоходів) необгрунтованих рішень про
розстрочення сум податкового боргу без належного
аналізу фінансового стану боржника, а також за відсут
ності всіх документів, необхідних для прийняття тако
го рішення [3, c. 47—48].
Рахунковою палатою України виявлено факти
проведення опису рухомого майна (автотранспорту) в
податкову заставу не на підставі бухгалтерських доку
ментів та/або огляду їх активів, а лише за даними ДАІ
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про реєстрацію автотранспорту. При цьому перевірка
факту наявності описаного майна у боржників не про
водилася взагалі, внаслідок чого розшук описаних ав
томобілів виявився безрезультатним, а податковий борг
залишився непогашеним. Крім того, органами ДФС не
здійснювалася перевірка стану збереження заставлено
го майна платників податків протягом 2—2,5 років від
дати складання опису майна в податкову заставу. При
цьому звернення до суду з метою отримання дозволів
на стягнення з боржників готівкових і безготівкових
коштів, а також на реалізацію майна, що перебувало у
податковій заставі теж не здійснювалося на належно
му рівні [3, c. 48].
Було зафіксовано інші системні порушення, зокре
ма: незабезпеченість заставою переважної частини по
даткового боргу (в окремих областях — забезпеченість
лише на 12,9 %, в центральній об'єднаній ДПІ м. Харко
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Таблиця 5. Динаміка погашення, списання та виникнення нового податкового боргу в Україні у 2014—2016 рр.

Станом на

01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

Податковий
борг

30 591,4
48 819,5
58 680,7

Надходження до
державного бюджету в
рахунок погашення
податкового боргу
% від
сума
податкового
боргу
6 354,3
20,8
19 753,9 40,5
14 859,3 25,3

Списано податкового
боргу
сума
3 545,0
4 869,2
7 441,7

Новостворений
податковий борг1

% від
податкового
сума
боргу
11,6
24 941,3
10,0
42 851,2
12,7
32 162,2

% від
податкового
боргу
81,5
87,8
54,8

Примітка: 1 Розрахунок новоствореного податкового боргу, наприклад, станом на 01.01.2015 проводився таким чином: сума
податкового боргу станом на 01.01.2015 — сума податкового боргу на початок попереднього року (станом на 01.01.2014 — 15 549,4
млн грн) + надходження до державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу станом на 01.01.2015 + списаний безна
дійний податковий борг станом на 01.01.2015. Аналогічно здійснено розрахунок новоствореного боргу станом на 01.01.2016 та
01.01.2017.

ва — 5,8—14,6 %), втрата частини електронних копій до
кументів щодо прийняття рішення про розстрочення по
даткового боргу та не забезпечено відновлення втраче
них копій, недопущення контрольної групи Рахункової
палати до баз даних та інформаційних ресурсів ДФС
України [3, c. 44—50].
Як справедливо зауважує О.І. Юр'єва, досвід побу
дови механізму державного управління податковим
боргом з початку існування України як незалежної дер
жави свідчить про те, що застосування процедур упе
редження та безпосередньо стягнення податкового бор
гу не приводить до вирішення суспільної проблеми —
мінімізації податкового боргу [8].
Як свідчить пресслужба Рахункової палати Украї
ни [3, c. 4], в Україні не створено ефективної системи
адміністрування податкового боргу, яка упереджувала
б виникнення нового боргу, нарощування обсягів роз
строчення (відстрочення) грошових зобов'язань (подат
кового боргу) та суттєве зменшення щорічних списань
безнадійної податкової заборгованості. Таких висновків
дійшла Колегія Рахунковою палатою, розглянувши ре
зультати аналізу обгрунтованості відстрочення, роз
строчення грошових зобов'язань і погашення податко
вого боргу та їхнього впливу на виконання доходів дер
жбюджету.
Проведені контрольною групою Рахункової палати
розрахунки обсягів новоствореного податкового бор
гу у 2014—2016 роках показали, що заходи, які прово
дились органами ДФС (Міндоходів) щодо попереджен
ня зростання податкового боргу, були неефективними
(табл. 5).
Станом на 1 січня 2015 року питома вага новоство
реного податкового боргу в загальному його обсязі ста
новила 81,5 %, а погашено боргу до державного бюд
жету було лише 20,8 %. Обсяги новоствореного подат
кового боргу у 2015 році збільшились на 71,8 %, порівня
но з аналогічним показником 2014 року, і були у 2,2 раза
більше, ніж надходження до державного бюджету в
рахунок погашення податкового боргу за 2015 рік. Над
ходження до бюджету в рахунок погашення податко
вого боргу у 2016 р становили. 25,3 %, списано боргу —
12,7 %, а новостворений податковий борг становив 54,8%
від суми податкового боргу. Отже, у 2016 році обсяги
новоствореного боргу зменшилися на 24,9%, порівняно
з 2015 р., проте також були у 2,2 раза більше, ніж над
ходження до державного бюджету в рахунок погашен
ня податкового боргу за цей рік. Водночас за три роки
загалом погашено майже 57 млрд грн податкового бор
гу, з яких 27,8 % — за рахунок списання безнадійного
податкового боргу.
За час незалежності України у питаннях оподатку
вання було багато чого створено, але були й кроки на
зад, аж до розкрадання державних доходів і майна. Не
варто забувати, що податкові системи європейських
країн формувалися не одне десятиліття, а наша країна
за досить короткий проміжок часу змогла створити
цілком сучасну податкову систему. А щодо її ефектив
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ності — тут проблема лежить значно глибше. Має бути
проведена робота зі стягнення уже накопиченого по
даткового боргу, а також — з урахуванням вітчизняно
го і зарубіжного досвіду — впровадження покращеної
системи адміністрування податкового боргу платників
податків, створення умов для добровільної сплати по
датків і зборів та дотримання вимог податкового зако
нодавства платниками податків, про що уже неоднора
зово писали науковці [9, с. 64; 10, с. 26].
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження динаміки податкового боргу в Україні
дало змогу встановити, що за останні роки сума боргу
зростає швидкими темпами. У розрізі податків, зборів,
платежів найбільші обсяги боргу пов'язані з несплатою
податку на додану вартість, а отже першочергові захо
ди зі стягнення наявних сум боргу та попередження ви
никнення нової заборгованості має бути спрямоване
саме на цей податок. Також негайні заходи мають бути
розроблені для стягнення боргу з податку на прибуток,
рентної плати.
Дослідження сум розстрочених (відстрочених) по
даткових зобов'язань і податкового боргу в регіональ
ному розрізі дозволило виокремити окремі регіони з
катастрофічними обсягами й темпами зростання боргу.
Особливу увагу необхідно спрямувати на стягнення роз
строченої податкової заборгованості з боржників До
нецької, Львівської, Харківської, Луганської і Дніпро
петровської областей та міста Києва, оскільки саме в цих
регіонах найбільші обсяги розстроченого податкового
боргу.
Обсяги розстроченої податкової заборгованості і
податкового боргу офісу великих платників податків у
2015 та 2016 роках становили 62,8 % та 60,0 % загальної
суми розстроченого податкового боргу, тому усі мож
ливі у рамках законодавства заходи із реалізації ареш
тованого майна та майна, що знаходиться у податковій
заставі, а також інші заходи з погашення боргу шляхом
сплати до бюджету мають бути проведені в найкоротші
терміни.
Заходи зі стягнення податкового боргу з платників
податку можуть бути ускладнені, зокрема, низькою
платоспроможністю як юридичних, так і фізичних осіб
боржників, а також недостатнім обсягом майна, нада
ного в податкову заставу. Оскільки, як показало дослі
дження, рішення щодо розстрочення сум податкового
боргу органами ДФС часто приймалися без належного
аналізу фінансового стану боржника, а опис рухомого
майна здійснювався без перевірки факту наявності опи
саного майна у боржників. Крім того, контролюючими
органами не здійснювалася перевірка стану збережен
ня заставленого майна платників податків протягом 2—
2,5 років від дати складання опису майна в податкову
заставу. Проте Положення про проведення перевірок
стану збереження майна платника податків [11], яке
перебуває у податковій заставі не дає відповіді на пи
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тання як часто має проводитися перевірка стану збере
ження заставного майна. Тому необхідно внести зміни
у вказаний нормативний акт і чітко визначити періо
дичність проведення візуальних (шляхом огляду застав
ного майна) та документальних перевірок (шляхом пе
ревірки відповідних документів бухгалтерського та по
даткового обліку та іншої інформації щодо наявності
такого майна, його руху та стану збереження на момент
проведення перевірки).
Дослідження динаміки податкового боргу показа
ло, що найбільшу питому вагу в сумі податкового боргу
до державного бюджету займає новостворений подат
ковий борг. Заходи із забезпечення зниження новоство
реного боргу носять превентивний характер. Серед них
можна назвати наступні: інформаційноконсультаційна
та масовороз'яснювальна робота з платниками по
датків, підвищення рівня кваліфікації працівників подат
кової служби, покращення якості обслуговування, по
дальше удосконалення автоматизації подання звітності
платником податку, зменшення податкового тиску шля
хом звуження бази оподаткування, зниження ставок, у
тому числі в рамках механізму "податкової амністії" або
"інвестиційного податкового кредиту", регулярний мо
ніторинг своєчасності сплати податків, зборів, платежів
і раннє виявлення причин виникнення податкового бор
гу. Лише у такому відношенні ми зможемо створити
дійсно демократичну податкову систему з високою са
мосвідомістю податкоплатника і сумлінним та чуйним
відношенням податківця до своєї роботи.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на
обгрунтування оптимальних розмірів податкових ста
вок та баз оподаткування основних бюджетоутворюю
чих податків для забезпечення своєчасної і повної спла
ти їх до бюджету платниками й недопущення виникнен
ня податкового боргу.
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INNOVATIVE METHODS OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS
OF INFORMATION ECONOMY

У статті проаналізовано напрями діяльності вітчизняних науковців, що досліджували проблеми управлінZ
ня підприємствами в умовах інформаційної економіки, проаналізовано співпрацю підприємств з новими інноZ
ваційними структурами — ІТZкластерами. Виявлено, що ІТZкластери надають значні переваги для управління
сучасним підприємством у сфері маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, підготовці кадрів,
підвищенні оперативності прийняття рішень. У статті наведено приклад діяльності інжинірингової школи та
предмет її співпраці з університетом з метою підготовки кваліфікованих кадрів.
The article analyzes the directions of activity of domestic scientists, who studied the problems of enterprise
management in the conditions of the information economy, analyzed the cooperation of enterprises with new innovative
structures — IT clusters. It is revealed that IT clusters provide significant advantages for managing a modern enterprise
in the field of marketing, foreign economic activity, finance, personnel training, and increased decisionZmaking
efficiency. The article gives an example of the activity of the engineering school and the subject of its cooperation with
the University in order to train qualified personnel.
Ключові слова: управління, підприємства, інформаційна, економіка, інноваційні, ІТкластер, інжинірин
гові школи, університет, кадри.
Key words: management, enterprise, information, economy, innovation, IT cluster, engineering schools,
university, personnel.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність сучасних підприємств спирається на пе
редові інформаційні технології, комунікації та обмін
інформацією. Галузева приналежність підприємства
практично не впливає на моделі його функціонування в
ринковому середовищі, середовищі міжнародного гло
бального бізнесу та інформаційному середовищі.
Функції підприємства, що пов'язані з організацією ви
робничого процесу, управлінню фінансами, збутом, мар
кетингом, рекламою повністю базуються на переробці
інформації, контактах з партнерами та підготовкою ви
сокоякісних кадрів. Підготовка таких кадрів, які поєдну
ють глибокі професійні економічні, інженерні знання та
досконале використання інформаційних технологій є
також важливою задачею, яку підприємствами необхі
дно вирішувати тільки на основі нових інноваційних ме
тодів.

підприємств та окремою мірою проблеми функціону
вання ІТпідприємств досліджували такі вітчизняні
науковці, як Джинджоян В.В. [2], Корбутяк В.І. [3], Ле
цер Ю.О. [12; 13], Радько Г.О. [5], Сазонець І.Л. [3; 6]. Ці
науковці сконцентрували свою увагу на проблемах
підготовки кадрів для підприємств, прийняття стратегі
чних рішень в умовах управлінських інформаційних си
стем, вдосконаленню документообігу в організаціях,
економічних та маркетингових питаннях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні наукові праці, що присвячені цій проблема
тиці необхідно розділити на дві великі групи. Частина
науковців розглядають вплив зовнішнього середовища
на діяльність підприємств. До таких науковців слід відне
сти Антонову С.Є. [3], Бормотенка А.В. [1], Гладченка
А.Ю. [6], Сазонець О.М. [7—9], Полякова М.В. [4; 12—
14], Ханіна І.Г. [11—14,] та ін. Ці науковці досліджували
філософські, глобальні, міжнародні, управлінські,
фінансові аспекти діяльності корпорацій, підприємств.
Внутрішні проблеми функціонування сучасних

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У науковій концепції прийняття рішень значна ува
га також приділяється економічному, організаційному,
правовому та інформаційному факторам у рішенні про
блем, які відображені в розвитку ряду методів, наприк
лад, економетрічного моделювання, функціональновар
тісного аналізу і багатьох інших.
Сучасні підприємства усіх галузей народного госпо
дарства тісно співпрацюють на основі інформаційних
технологій з державою, постачальниками, споживача

10

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поєднання цих двох напрямів до
сліджень шляхом виявлення інноваційних методів фун
кціонування підприємств та вирішення багатьох проблем
підприємств за рахунок їх співпраці з новими за фор
мою інноваційними інформаційними структурами в умо
вах інформаційної економіки.
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об'єднання фінансових можли
востей для забезпечення га
рантій при отриманні кредитних
Інформаресурсів.
ПлатоспроПри об'єднанні підприємств
ційна
можність
Законодавча
у кластери підвищується мож
Економічні
культура
населення
урегульоваливість доступу до інформацій
умови
них ресурсів і обміну інформа
ність
цією щодо різних аспектів діяль
ності підприємств відповідних
галузей; доступу до освітніх,
маркетингових, юридичних, кон
сультативних послуг.
Державна
Доступ до електронних
Важливою особливістю заз
інвестиційна
ресурсів
наченого типу кластерів є на
політика
явність у їхній структурі гнучких
підприємницьких структур —
малих підприємств, які дозволя
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
ють формувати інноваційні цен
три зростання регіональної еко
ПІДПРИЄМСТВА
номіки. Кластер є надзвичайно
Свобода
Дешева система
важливим для розвитку малого
підприємництва: він сприяє ство
підприємництва
доставки товарів
ренню нових підприємств, забез
печує малим фірмам високий
ступінь спеціалізації при обслу
говуванні конкретної інформа
ційної ніші, бо при цьому актив
но відбувається обмін ідеями й
передача знань від науковців до
Електронна
Технічні
Інфраструктура
підприємців, що, своєю чергою,
платіжна
умови
комунікацій
призводить до збільшення та по
система
силення самого кластера, зрос
тання його конкурентоспро
можності на внутрішньому та
Споживачі
Конкуренти
світовому ринках.
Можливості підприємств
кластеру зростають на основі
Рис. 1. Умови існування та розвитку інформатизації підприємства
збільшення ступеня використан
ня наявних потужностей, поси
Джерело: на основі досліджень [2; 7—9].
лення співпраці бізнесструктур
ми, конкурентами. Відповідно до зазначених аспектів у з університетами, нарощування можливостей залучен
процесі розвитку концепції прийняття рішень на основі ня інвестицій, особливо венчурних, збільшення темпів
використання інформаційних технологій Джинджояном інноваційного розвитку, підвищення продуктивності під
В.В. виділилися окремі напрями досліджень і систем на приємств за рахунок кращого доступу до висококвалі
укових знань, які стосуються організаційних, інформа фікованої робочої сили, спеціалізованої інформації,
ційних, технологічних, економічних та інших рішень [2]. кращої мотивації керівників та працівників, розширен
На рисунку 1 ми можемо побачити, що сфера засто ня доступу до ринків збуту та виходу на зовнішні рин
сування інформаційних технологій для менеджменту ки, спеціалізованих постачальників, технологічних
підприємства дуже різноманітна. Серед нових інновац знань; тобто появи синергетичного ефекту зростання (в
ійних структур, що допомагають підприємствам працю т.ч. і за рахунок ефекту масштабу).
вати в нових умовах інформатизації можна визначити
Освітня діяльність ІТкластеру є однією з головних
ІТкластери, які створюються не тільки з метою поси складових його функціонування. В нашій країні всі ство
лення діяльності ІТпідприємств, але й для адаптації ренні ІТкластери мають у своєму складі провідні уні
інших підприємств до вимог інформаційного суспільства. верситети, що готують фахівців ІТсфери. Потужний
На теперішній час практично в усіх регіонах України розвиток цієї сфери потребує значної кількості фахівців.
створені нові інноваційні структури — ІТкластери. Тому кластерні структури активно займають профоріє
Інформаційні кластери мають у своїй основі стійку сис нтаційною роботою з абітурієнтами, співпрацюють з
тему поширення нових технологій, знань, продукції університетами в процесі формування навчальних
(інформаційнотехнологічну мережу), яка спирається на планів, програм дисциплін, долучаються до участі в
спільну наукову базу, освітні та інформаційні установи практичній підготовці фахівців, розширяють форми ко
(їх розробки), що дає змогу надавати послуги за світо мерціалізації освітньої діяльності, надають можливість
вими стандартами, розширювати ринки збуту продукції. стажування, посилення практичної підготовки викла
ІТпідприємства, що є учасниками кластеру мають до дачів.
даткові конкурентні переваги за рахунок можливості
До нових інноваційних структур доцільно віднести
здійснювати внутрішню спеціалізацію й розподіляти інжинірингові школи. Однією з великих ІТкорпорацій
функції, залучати фінансові кошти у діяльність та України, що створила мережу інжинірингових шкіл є
мінімізувати витрати на впровадження інновацій шля асоціація Noosphere Ventures. Головна задача Noosphere
хом об'єднання спільних фінансових ресурсів під Engineering School, яку визначено Ханіним І.Г. [11—14]
приємств, що входять у кластер. Ефективність фінансо — це здійснення системної взаємодії практиківвироб
вої діяльності в підприємствах кластеру підвищується ничників зі студентами та викладачами. В межах спільної
за рахунок залучення інвестицій від спільної участі в діяльності не тільки опановуються прийоми та способи
інвестиційних програмах, шляхом участі в конкурсних вирішення завдань, але й даються нові можливості для
проектах, що фінансуються у вигляді грантів, шляхом майбутніх підприємців, вчених, винахідників. Об'єднав
Держава
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Рис. 2. Спрощена схема концептуальної системи управління підприємством на основі послуг інформатизації
Джерело: складено на основі [2].

ши теорію та практику, школа створює платформу для
розкриття творчої потенціалу студентів та молодих
спеціалістів.
Цикл занять складається з тренінгів та групових
практичних занять, які проводять фахівці Noosphere та
практикидослідники. Програма поділяється на три ета
пи — теоретичний, практичний та презентаційний.
Noosphere Engineering School надає необхідне обладнан
ня та матеріали в рамках підготовки циклів. У учасників
програми є можливість виявляти навички генерації ідей,
їх розробку та роботу в команді. По закінченню про
грами всі випускники отримують сертифікати Noosphere
Engineering School. Найкращі студенти (за результата
ми оцінювання менторами та роботою в команді) отри
мують можливість стати співробітником компанії
Noosphere та отримати можливості працевлаштування
в провідних корпораціях та на підприємствах.
Однією з інноваційних форм освіти для студентів ІТ
та інших спеціальностей Національного університету вод
ного господарства та природокористування є створення
інжинірингової школи. В університеті така школа функці
онує на партнерських засадах з асоціацією Noosphere.
Noosphere Engineering School — це спільний проект ком
панії Noosphere та провідних університетів України. В рам
ках проекту топменеджери Noosphere діляться зі студен
тами університетів знаннями і практичним досвідом, а з
викладачами та професорським складом університетів —
науковими, емпіричними, теоретичними рішеннями. Такий
синтез теорії та практики дозволяє створювати та реалі
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зовувати інноваційні ідеї. Noosphere Engineering School —
центр досліджень і проектної діяльності, синергія зусиль
експертів, студентів та ентузіастів, каталізатор проривних
інновацій на стику науки і бізнесу.
Згідно з розглянутими схемами можна запропону
вати авторський підхід до розвитку системи управління
підприємством на основі його інтеграції в нові інно
ваційні інформаційні структури (рис. 2).
ВИСНОВКИ
Запропонована система управління діяльністю
підприємства включає всі етапи трансформації страте
гічного управління виробничою системою, яка спираєть
ся на інформаційну природу сучасної економіки та прак
тичні завдання, що стоять перед управлінськими струк
турами підприємств. Для розробки запропонованої си
стеми в статті було проаналізовано напрями діяльності
вітчизняних науковців, що досліджували проблеми
управління підприємствами в умовах інформаційної еко
номіки, проаналізовано співпрацю підприємств з нови
ми інноваційними структурами — ІТкластерами та ви
явлено, що ІТкластери надають значні переваги для уп
равління сучасним підприємством в сфері маркетингу,
зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, підготовці
кадрів, підвищенні оперативності прийняття рішень. Все
більше значення для підготовки кадрів нової генерація
для сфери управління підприємствами відіграють такі
інноваційні структури, як інжинірингові школи. В статті
наведено приклад діяльності інжинірингової школи
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PROSPECTS FOR THE GROWTH OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
CHINA AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF "ONE BELT — ONE WAY"

Проаналізовано сучасний стан торговоZекономічного співробітництва між Україною та КНР. УзагальZ
нено умови реалізації ініціативи "Один пояс — Один шлях". Подано оцінку перспектив розширення киZ
тайськоZукраїнського торговоZекономічного співробітництва. Внесено пропозиції щодо перспектив зроZ
стання торговоZекономічного співробітництва КНР та України.
The present state of trade and economic cooperation between Ukraine and China is analyzed. The conditions
of realization of the initiative "One belt — one way" are generalized. An assessment of the prospects for expanding
trade and economic cooperation between China and Ukraine is given. Proposals on prospects of growth of trade
and economic cooperation between China and Ukraine are presented.
Ключові слова: торговоекономічне співробітництво, експорт, імпорт, ініціатива "Один пояс — Один
шлях", Китай, Україна.
Key words: trade and economic cooperation, export, import, initiative "One Belt — One Way", China, Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна є помітним торговим партнером багатьох країн
світу по низці товарних позицій. Для України надзвичайно
важливо підтримувати належні торговоекономічні відно
сини з Китайською Народною Республікою (КНР), яка є
країноюлідером за багатьма статтями українського експор
ту.
КНР займає друге місце за обсягом товарообігу Укра
їни з країнами світу. Іншими словами, КНР є стратегічно
важливим торгівельним партнером для України.
Окрім того, підтримка стабільних та передбачуваних
економічних відносин з КНР виступає для України важли
вим елементом підтримки національної економічної безпе
ки. Взаємовигідні торговоекономічні відносини є запору
кою формування привабливого поля для поглиблення дво
стороннього інвестиційного, інноваційного, науковотехн
ічного, освітнього співробітництва [1].
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Нині договірноправова база двосторонніх відносин, за
повідомленням Міністерства закордонних справ України,
налічує понад 300 документів, у тому числі 178 документів
основного списку (угоди і договори). У 1992 р. між Урядом
України і Урядом Китайської Народної Республіки укладе
но Угоду про торговельноекономічне співробітництво,
відповідно до якої між сторонами встановлено режим най
більшого сприяння щодо стягнення митних зборів на екс
портні та імпортні товари обох країн, податків та інших
внутрішніх зборів [3].
Одначе, як свідчить статистика, в кризові періоди обся
ги взаємної торгівлі між КНР та Україною помітно знижу
ються.
Слід врахувати, що китайська влада проголосила ініціа
тиву "Один пояс — Один шлях", яка виступає своєрідною
глобальною "економічною платформою" подальшого роз
витку країн на євразійському континенті. Відтак стійке тор
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говоекономічне співробітництво між КНР та Україною
створить додаткове підгрунтя до повноцінної та ефектив
ної участі України у вказаній ініціативі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Над проблемами українськокитайського торговоеко
номічного співробітництва плідно працюють вітчизняні на
уковці А. Гончарук [2], С. Кошовий [2], В. Поворозник [6],
В. Перебийніс [6], Є. Ярошенко [8], а також іноземні нау
ковці М. Качмарскі [9], Л. Зуокуі [10] та ін. В полі зору вче
них знаходяться питання практичної активізації торговель
ного співробітництва між Україною та Китаєм. Однак у на
уковій періодиці слабо представлена проблематика щодо
перспектив розширення торговоекономічного співробіт
ництва між КНР та Україною. Вказане є особливо актуаль
ним в контексті реалізації ініціативи "Один пояс — Один
шлях".
Таким чином, виникає необхідність у розробці науково
обгрунтованих пропозицій з питань розширення китайсь
коукраїнського торговоекономічного співробітництва, у
тому числі в контексті реалізації ініціативи "Один пояс —
Один шлях".
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — надати науково обгрунтовані пропозиції
щодо розширення китайськоукраїнського співробітницт
ва у торговоекономічній сфері, у тому числі в контексті
реалізації ініціативи "Один пояс — Один шлях".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Китайська Народна Республіка визнала Україну в якості
незалежної суверенної держави у грудні 1991 р., а з 2011 р.
між КНР та Україною встановлено відносини стратегічно
го партнерства. Вказане створює додаткові можливості для
активізації китайськоукраїнського співробітництва у тор
говоекономічній сфері.
На жаль, динаміка торговоекономічного співробітниц
тва між КНР та Україною є нестабільною. Зокрема, протя
гом 2014—2015 рр. між Україною та КНР зафіксовано зни
ження обсягів динаміки зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, у 2016 р. спостерігалося невелике зростання
товарообігу за рахунок збільшення поставок китайських
товарів в Україну (табл. 1).
Китайська Народна Республіка займає друге місце за
обсягом товарообігу України з країнами світу. При цьому
зовнішньоторговельне сальдо є позитивним для Китаю і не
гативним для України.
За повідомленням Міністерства економічного розвит
ку і торгівлі України, у 2016 р. загальний товарообіг між КНР
та Україною становив 6,676 млрд дол. США, у тому числі
поставки з України до Китаю оцінено у 1,892 млрд дол. США,
поставки з Китаю до України — у 4,784 млрд дол. США.
Протягом усього досліджуваного періоду обсяг поставок
китайських товарів та послуг до України були значно ви
щими, аніж обсяг поставок українських товарів та послуг
до Китаю.
У 2016 р. обсяг поставок китайських товарів в Україну
склав 4,688 млрд дол. США, що становить 11,9% від загаль
ного обсягу товарного імпорту, що надходить в Україну.
Обсяг поставок китайських послуг в Україну в 2016 р. склав
0,096 млрд дол. США, що становить 1,8% від всього обсягу
імпорту послуг в Україну.
У 2016 р. загальний обсяг товарного експорту з Украї
ни в Китай склав 1,832 млрд дол. США, що становить 5,0%
від обсягу загального українського товарного експорту. У
2016 р. загальний обсяг українського експорту послуг в
Китай становив 0,060 млрд дол. США, що становить 0,6%
від загального обсягу українського експорту послуг.
У 2014—2016 рр. інвестори з КНР вилучали вкладені
інвестиції, через що обсяг приросту китайських інвестицій,
вкладених в українські об'єкти, є негативним. Частка ки
тайських інвестицій у загальному обсязі прямих іноземних
інвестицій, залучених в Україні, становить менше 0,1%.
Вказані тенденції дають змогу зробити висновок, що
існують значні резерви для активізації торговоекономіч
ного співробітництва між Китайською Народною Респуб
лікою та Україною.
7 вересня 2013 р. Голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи у
Казахстані оголосив про ініціативу створення "Економіч
ного поясу Великого Шовкового Шляху" як нової форми
поглибленого співробітництва Китаю, держав Центральної
Азії та Європи. Представляючи концепцію китайської ініціа

www.economy.in.ua

Таблиця 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та
послугами між КНР та Україною, млрд дол. США
З України до Китаю
З Китаю до України
Товарообіг

2012
1,858
7,924
9,782

2013
2,760
7,533
10,294

2014
2,719
5,456
8,176

2015
2,439
3,898
6,339

2016
1,892
4,784
6,676

Джерело: складено авторами згідно [4; 5].

тиви, Сі Цзіньпін зосередив увагу на таких ключових зав
даннях, що вирішуватимуться: посилення координації дер
жавучасниць у політичній сфері; активізація розбудови
єдиної інфраструктурної мережі; гармонізація торгівельних
режимів, уніфікація торговельних процедур; зростання ва
лютного обігу, зокрема за рахунок розширення використан
ня національних валют державучасниць; посилення ролі
"економічної дипломатії", зростання туристичних потоків,
розширення культурної взаємодії [2]. На нашу думку, КНР
дефакто виступив ініціатором створення нової глобальної
економічної платформи, спрямованої на подальшу інтегра
цію держав до єдиного економічного простору. Нині ініціа
тива має назву "Один пояс — Один шлях".
Про своє бажання долучитися до ініціативи публічно
заявили Уряди Казахстану, Камбоджі, Лаосу, ШріЛанки,
Мальдів, Польщі, Литви, Російської Федерації, Ізраїлю,
Австрії, Греції, Таджикистану, Афганістану, Туреччини,
Індонезії, Єгипту, Угорщини [2]. Потенційно, на думку ки
тайських економістів, ініціатива передбачає участь понад 60
держав [8; 9].
У березні 2015 року за дорученням Держради КНР Дер
жавний комітет у справах розвитку і реформ, Міністерство
закордонних справ і Міністерство торгівлі Китаю підготу
вали і опублікували документ "Чудові перспективи і прак
тичні дії щодо спільного створення Економічного поясу
Шовкового шляху і Морського Шовкового шляху XXI сто
ліття", в якому наголошується, що ініціатива "Один пояс —
Один шлях" є відкритою для всіх країн, міжнародних і рег
іональних організацій, а також створює основу для еконо
мічного співробітництва КНР із зацікавленими країнами. У
документі також визначені завдання у сфері торговельно
економічного та фінансового співробітництва.
За оцінками експертів, розглядається створення трьох
економічних коридорів: північного (Китай — Центральна
Азія — Росія — Європа), центрального (Китай — Централь
на і Західна Азія — Перська затока і Середземне море) і
південного (Китай, ПівденноСхідна Азія — Південна Азія
— Індійський океан). Морська частина ініціативи включає в
себе створення двох морських маршрутів: один пройде з
узбережжя Китаю через ПівденноКитайське море в
ПівденноТихоокеанський регіон; інший передбачає
з'єднання приморські райони Китаю і Європи через Півден
ноКитайське море і Індійський океан.
Одним з найважливіших факторів розширення співро
бітництва в регіоні названо взаємодія існуючих багатосто
ронніх механізмів, в тому числі за участю Шанхайської
організації співробітництва (ШОС).
З економічної точки зору, ініціатива "Один пояс — Один
шлях" акцентує увагу на створення нових і модернізацію
існуючих економічних коридорів — транспортних комуні
кацій (автомобільних доріг, залізничних шляхів, аеропортів,
морських терміналів тощо), а також супутньої інфраструк
тури (включаючи логістичні центри, складські термінали
тощо).
Результатом цієї інтеграції має стати, зокрема, повне
зняття бар'єрів, що заважають вільному руху економічних
факторів (товарів, послуг, капіталів, робочої сили, валюти
тощо) [10].
Вказане, в свою чергу, має призвести до зростання об
сягів торговоекономічного співробітництва. Приміром, за
даними Міністерства торгівлі КНР, річний товарообіг Ки
таю з країнами Центральної та Східної Європи виріс з 43,9
млрд дол. США у 2010р. до 60,2 млрд дол. США у 2014 р. [6].
За наявними прогнозами, у 2020 р. цей обсяг має зрости до
120 млрд дол. США [6].
КНР як один з глобальних лідерів має ресурси для
організації і виконання низки широкомасштабних проектів.
Протягом останніх років Китай продемонстрував ряд вра
жаючих результатів у підтримці високих темпів економіч
ного розвитку, зростання доходів підприємств і громадян,
залучення інвестицій, що стало одним із закономірних ре
зультатів проведення політики реформ і відкритості.
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Відтак глобальні економічні процеси вимагають від ук
раїнської влади активних дій, зокрема ухвалення адекват
них рішень щодо розширення та гармонізації торговоеко
номічної взаємодії з КНР.
Не дивлячись на млявість китайськоукраїнського тор
говоекономічного співробітництва, КНР та Україна мають
значні взаємні інтереси у економічній сфері. В Україні
відкрито представництва або філії китайських фірм Huawei,
ZTE, Xinwei. У Китаї працюють представництва українсь
ких підприємств — ГК "Укрспецекспорт", ВАТ "МоторСіч",
ВАТ "ФЕД", "Креатив Груп", "Корум Груп".
Перебуваючи в Україні, заступник Міністра комерції
КНР Цянь Кемін наголосив на необхідності успішного завер
шення розпочатих інвестиційних проектів та пошуку нових
"точок зростання" (реалізація нових ініціатив у сфері
сільського господарства; реалізація проектів доступного
житла, модернізація портової та залізничної інфраструк
тури тощо) [7; 10]. Китайська влада стабільно демонструє
готовність розширення ефективної економічної взаємодії
з Україною, наголошуючи на необхідності завершення вже
розпочатих проектів та гарантування дотримання прав ки
тайських інвесторів.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Важливим завданням для економічного блоку українсь
кого Уряду є запровадження ефективних інструментів сти
мулювання економічної активності, проведення виваженої
торговоекономічного політики, створення сприятливого
ділового клімату для іноземних партнерів. Зокрема,
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до
цільно підготувати пропозиції щодо нарощування двосто
ронніх торговоекономічних та інвестиційних відносин.
Навіть в умовах жорстких бюджетних обмежень доцільно
та можливо вжити заходів, що не потребують додаткового
фінансування з бюджету, у тому числі: підтримка участі
підприємств в участі у виставках та ярмарках; взаємодія
транскордонних електронних бізнесплатформ; поліпшен
ня регуляторноправового середовища для торгівлі між дво
ма країнами, а також створення умов для спрощення про
цедур торгівлі; створення спільних підприємств в промис
ловій сфері на базі існуючих виробництв, зокрема, у сфері
транспортного машинобудування, авіабудування і енерге
тичного машинобудування.
У рамках активізації двостороннього торговоекономі
чного співробітництва слід передбачити інструменти моні
торингу взаємодії підприємств КНР та України, у тому числі
з можливістю оперативного вирішення наявних проблем.
Без сумніву, розширення торговоекономічної взаємодії
між двома країнами можливе лише в умовах наявності взає
мної довіри, стабілізації загальної економічної ситуації в
Україні, за наявності відомих інституційних підстав для по
дальшого розширення торгівельноекономічного співробі
тництва між двома країнами.
Приєднання України до ініціативи "Один пояс — Один
шлях" дозволить вжити подальших заходів для гармонізації
торгівельних, транспортних, митних та логістичних проце
дур, а в перспективі — здійснити модернізацію транзитно
логістичної інфраструктури, у тому числі за рахунок іно
земних інвестицій та залучених кредитних ресурсів на вигі
дних умовах. Ефективна участь України у ініціативі "Один
пояс — Один шлях" дозволить збільшити обсяги виробниц
тва високотехнологічної продукції, в якій зацікавлені тор
говельні партнери з КНР.
Перспективи розширення торговоекономічного
співробітництва між КНР та Україною мають бути обгово
рено на експертному рівні під егідою Підкомісії з питань
торговельноекономічного співробітництва Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, а зго
дом — і на політичному рівні.
Доцільно розробити проект Плану спільних дій КНР та
України ("Дорожню карту"), який має передбачати реалі
зацію низки заходів правового, економічного, адмі
ністративного та організаційного характеру, спрямованих
на розширення торговоекономічного співробітництва, а
також забезпечення повноцінної ефективної участі Украї
ни у ініціативі "Один пояс — Один шлях". Зрозуміло, що
остаточні рішення мають бути ухвалені на політичному рівні.

мічних наслідків поглиблення торговоекономічної взає
модії КНР та України на галузевому рівні.
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OUTSOURCED ACCOUNTING SOFTWARE

У статті розглянуто основні концепції, на яких базуються сучасні інформаційні технології бухгалтерсьZ
кого обліку на засадах аутсорсингу. Доведено життєздатність двох основних концепцій побудови проZ
грамного забезпечення бухгалтерського обліку. Перша виходить із можливості уніфікації всієї бухгалZ
терської інформації, а друга припускає необхідність її спеціалізації відповідно до потреб задач окремих
ділянок обліку. У статті узагальнено результати опитування значного числа розробників програмних
систем автоматизації обліку. Наведено аргументи на користь аналізу та систематизації накопиченого
практичного досвіду моделювання бухгалтерського обліку та вироблення раціональних підходів до реаZ
лізації складових компонент таких моделей. Авторами зазначено необхідність розробки детальної клаZ
сифікації програмного забезпечення для автоматизованої системи бухгалтерського обліку, яка повинна
враховувати весь спектр його споживчих властивостей.
The article reveal fundament concepts of modern technologies of the outsourced accounting software. The
authors prove the viability of two main concepts of creating accounting software. The first concept rests upon
the possibility to unify all the accounting information. The second concept foresees the specialization of the
accounting information according to the needs of separate segments of accounting. The authors generalize the
results of questioning the great amount of developers of software systems for automatizing accounting. The
authors provide arguments for analyzing and systematizing the accumulated applied experience of modeling
accounting and developing rational approaches to implementing constituents of such models. The authors state
the necessity to develop the detailed classification of software for automated accounting systems, which should
consider the whole range of its consumer properties.

Ключові слова: автоматизована система бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, локальнообчис
лювальна мережа, моделювання, програмне забезпечення, електронно обчислювальні машини.
Key words: automated accounting system, accounting, local computer system, modeling, software, computers.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Бухгалтерський облік відіграє значну роль в успі
шному веденні бізнесу. Від нього залежить правиль
не здійснення фінансовогосподарської діяльності

www.economy.in.ua

організації. Для якісного бухгалтерського супрово
ду, достатньо укласти договір на бухгалтерське об
слуговування з організацією, досвідчені фахівці якої
не лише добре виконуватимуть свою роботу, але і зав
жди допоможуть у вирішенні всіх питань, пов'язаних
з бухгалтерським обліком і податковим законодав
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ством. Це суттєво економить час керівника і звільняє
його від вирішення важких завдань, а також зменшить
матеріальні затрати фірми. В цих умовах особливого
важелю набирають програмні продукти, які застосо
вують в аутсорсингових компаніях. Теоретикомето
дологічною основою дослідження є теорія науково
го пізнання та теорія системних досліджень. У про
цесі дослідження автоматизованої системи бухгал
терського обліку використано методи аналізу та син
тезу, індукції та дедукції, аналогії, абстрагування та
конкретизації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сучасному етапі повноцінна обробка облікової
інформації немислима без застосування засобів обчис
лювальної техніки й засобів комунікацій. Тому надзви
чайно важливою є розробка теоретичних і практичних
питань застосування можливостей інформаційних тех
нологій при створенні АСБО. Проблеми моделювання
бухгалтерського обліку при проектуванні автоматизо
ваних систем обробки інформації розглядалися в ро
ботах Б. Алахова, С. Волкова, В. Жеребіна, В. Ісакова,
В. Лібермана, В. Палія, В. Подільського, Ю. Ратмірова,
У. Рашитова, А. Романова, B. Рожнова, Е. Хотяшова,
І. Шнайдермана та інших учених [1—20].
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення теоретичних підходів
до автоматизації бухгалтерського обліку в умовах за
стосування комп'ютерної техніки та відповідного про
грамного забезпечення на засадах аутсорсингу.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження питань проектування АСБО так чи
інакше ув'язувалося з можливостями обчислювальної
техніки, засобів комунікацій та інших компонент
інформаційних технологій. В умовах застосування
ЕОМ другого покоління, що володіли низкою обчис
лювальної потужності й малим обсягом пам'яті, питан
ня автоматизації бухгалтерського обліку ставилося,
головним чином, як можливість рішення окремих його
задач.
Водночас, вже тоді були висунуті важливі в теоре
тичному відношенні ідеї побудови систем автоматизації
обліку, засновані на єдиній моделі облікової інформації.
У роботі Б. Алахова [1] розроблена інтегрована модель
системи автоматизації обліку. У ній як основну інфор
маційну базу АСБО пропонувалося використовувати
єдиний масив бухгалтерських записів, основою якого є
проведення, доповнені даними аналітичного обліку й на
туральними показниками. Базою пропонованої моделі
була система супідрядних синтетичному рахунку анал
ітичних рахунків, що порізному інтерпретуються за
лежно від економічного змісту першого. Тут же пропо
нувалася модель проведення, доповнена даними нату
рального обліку.
Ця ідея значно передбачила появу великого класу
сучасних систем автоматизації — інтегрованих та
інструментальних систем — принциповим модельним
базисом яких є саме уніфікація уявлення й принципів
обробки облікової інформації при мінімальному наборі
спеціалізованих функцій, що виникають як необхідні
розширення базової моделі. У сучасних розробках є
різні модифікації такої універсальної моделі представ
лення бухгалтерської інформації, що нерідко пропону
ють істотно більш розвинуті концепції організації ана
літичного обліку.
У той же час і в них універсальна модель уявлення
та інтерпретації облікової інформації має значні об
меження. Перш за все це стосується питань побудови
та інтерпретації системи аналітичних рахунків і мож
ливостей отримання підсумкової інформації в різних
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аналітичних зрізах. Особливо підкреслимо ту обстави
ну, що порядок побудови системи рахунків і їх інтерп
ретації в сучасних програмних системах вельми розріз
няються й тому потрібне наукове узагальнення існую
чих підходів і розробка відповідних рекомендацій з роз
витку наявних уявлень.
У запропонованій Б. Алаховим [1] моделі обліку
функції контирування первинних документів фактично
залишалися зовні рамок автоматизованої системи й по
винні були повністю виконуватися бухгалтерією вруч
ну до моменту введення інформації в ЕОМ, за якою за
лишалися, головним чином, функції розрахунку обігу і
вихідних сальдо синтетичних й аналітичних рахунків, а
також формування і друк вихідних форм. В умовах за
стосування ЕОМ другого покоління це, мабуть, був
єдино можливий підхід до комплексної автоматизації
бухгалтерського обліку.
У результаті масового впровадження в практику
управління ЕОМ третього покоління, що мали істотно
велику обчислювальну можливість, у науковій і прак
тичній діяльності питання автоматизації ставляться
ширше. Абсолютно справедливо постало питання не
тільки й не стільки про автоматизацію окремих підси
стем управління, скільки про комплексну автоматиза
цію всіх процесів управління підприємством. Через цей
підхід стало необхідним створення систем, що інтег
рують функції бухгалтерського, оперативнотехнічно
го й статистичного обліку на основі єдиного банку да
них.
Функції оперативнотехнічного обліку вже не мог
ли бути вписані в єдину інформаційну модель, і тому пи
тання проектування АСБО стало розглядатися з позицій
розподілу облікових функцій за ділянками з виділенням
окремих задач конкретних підсистем і найповнішим об
ліком специфіки документообігу. Уявлення про не
обхідність специфікувати інформаційну базу АСБО сто
совно окремих задач обліку й розподілу функцій оброб
ки між різними спеціалізованими програмними підсис
темами стали логічною основою ряду розробок. У літе
ратурі останніх років [18—20] системи, побудовані на
цих принципах, нерідко називаються комплексами бух
галтерських АРМ. Як типові сучасні системи такого кла
су можна назвати, наприклад, розробки корпорації "Га
лактика", фірм "Авер", "Інтелектсервіс", "Омега", "R
Style Software Lab." і т.д.
Таким чином, можна говорити про наявність двох
основних концепцій побудови ПЗ АСБО. Перша ви
ходить із можливості уніфікації всієї бухгалтерської
інформації, а друга припускає необхідність її спеціа
лізації відповідно до потреб задач окремих ділянок
обліку. При цьому практика підтвердила право на
існування обох із них. Це можна обгрунтувати хоча б
тією обставиною, що програмні продукти, побудовані
на основі різних концепцій, успішно застосовуються
десятками тисяч організаційкористувачів. Інше пи
тання в тому, для якого типу організацій ефективним
є застосування систем, побудованих на основі цих
концепцій.
З 1993—1994 років почалася переорієнтація розроб
ників ПЗ АСБО на створення систем, здатних функціо
нувати в середовищі ЛОМ. При цьому переважаючою
концепцією стала ідея логічно централізованої бази да
них, доступної в рамках розподілення прав доступу всім
користувачам АСБО. Через превалююче використову
вання інструментальних засобів розробки ПЗ АСБО,
ядром яких були недорогі персональні СУБД (Clipper,
FoxPro, Clarion), така обробка будувалася переважно
на принципах технології файлсервер. Проте дуже ско
ро стали зрозумілими її обмеження при застосуванні ПЗ
АСБО для автоматизації обліку підприємств із великим
документообігом. Внаслідок цього стали активно ство
рюватися системи, призначені для функціонування на
основі технології клієнтсервер. Це вимагало значної
переробки технічних концепцій побудови ПЗ, виділен
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Таблиця 1. Число користувачів деяких найбільш популярних програмних систем автоматизації обліку та
характеристика концепцій їх побудови

Розробка/ Виробник
1С: Бухгалтерія (1С)
Інфо–Бухгалтер
(Інформатик)
1.Інтегратор (Інфософт)
2.Бухоблік-Фінанси-Бізнес
Турбо Бухгалтер (ДІЦ)
Розробки фірми Інфін
Розробки фірми Парус
Розробки фірми Фоліо
БЕСТ (Інтелект- Сервіс)
(Галактика) Новий Атлант
Розробки фірми КомТех+
RS – Balance (R-Style)
Разом

Подання
облікової
інформації
У

Організація
програмної
системи
Е

Спосіб
забезпечення
повноти
функцій
И

Варіанти
поставки
системи
0-2

Кількість
користувачів
190000

У

Е

И

0,1

150000

У
М
У
У
М
М
С
С
М
С

Е
К
Е
Е
Е
К
К
К
К
К

П
П
И
П
П
П
П
П
П
П

0-2
0,1
0
0,1
0-2,4
0-2
0-2
0,2,4
0,1
0,2,3

5000
15000
15000
12000
8000
6800
5000
5000
3600
1500
416900

Джерело: складено авторами.

ня в ньому серверних і клієнтських компонент, перехо
ду до інших засобів розробки.
Проте побудова наймасовіших програмних систем
автоматизації обліку в архітектурі клієнтсервер зас
нована на достатньо примітивній дворівневій архітек
турі, що припускає використовування серверу, голов
ним чином, як серверу бази даних. Стосовно АСБО
це ігнорує той факт, що ряд задач обчислювальної об
робки облікової інформації доцільно виконувати не
на станції клієнта, а на більш продуктивному сервері.
Але це вимагає значного перегляду архітектурних
рішень у побудові ПЗ, а тому розробка систем з арх
ітектурою клієнтсервер, яка мала три та більше
рівнів, з явним виділенням серверу додатків, багать
ма виробниками ПЗ АСБО відкладається на невизна
чений термін.
Водночас абсолютно очевидно, що зусилля в цьо
му напрямку необхідні. Це підтверджується хоча б
тим інтересом, який світова комп'ютерна спільнота
виявляє до систем, побудованих за принципами "тон
кого клієнта", де чимала частка обчислень прово
диться на серверній стороні. Для інформаційнопо
шукових систем дворівнева архітектура є достат
ньою. Для ефективного ж функціонування систем,
що вимагають спеціального прикладного перетво
рення інформації, якими і є АСБО, використовуван
ня тільки серверу бази даних без виділення серверу
додатків, на нашу думку, є щонайменше спірним.
Підводячи проміжні підсумки, можна констатувати,
що основні відмінності в концепціях побудови ПЗ
АСБО обумовлені: неоднаковим підходом до моде
лювання логічної структури облікової інформації в
програмних системах (уніфіковане або спеціалізова
не подання інформації окремих ділянок обліку);
відмінностями в побудові програмної системи (ком
плекси спеціалізованих модулів або єдина програма,
що інтегрує основні функції обробки облікових да
них); відмінностями в принципах досягнення функ
ціональної повноти програмних систем (розвинуті
засоби налаштування й адаптації або функціональ
ноповні системи, які засновані на значній деталі
зації функцій обробки даних); відмінностями в прин
ципах розподілення й інтеграції облікових даних і
функцій їх обробки (централізована база даних і цен
тралізована обробка, розподілена база даних і роз
поділена обробка, централізована база даних і част
ково розподілена обробка тощо).
Таблиця 1 містить дані про число користувачів дея
ких найпопулярніших програмних систем автоматизації
обліку й характеристики основних відмінностей у кон
цепціях їх побудови. Подання облікової інформації ха
рактеризується трьома варіантами: У — уніфіковане
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подання інформації; С — спеціалізоване подання інфор
мації різних ділянок обліку; М — змішана модель по
дання даних.
З погляду організації програмної системи виокрем
ленні: Е — програмні системи, побудовані як інтегро
вані середовища; К — комплекси спеціалізованих мо
дулів.
За способами забезпечення функціональної повно
ти систем вони розподілені на такі групи: І — системи,
що забезпечують адаптацію до потреб користувача за
рахунок вбудованих інструментальних засобів; П —
повнофункціональні системи автоматизації обліку. У
стовпці "Варіанти поставки системи" наведені відомості,
що характеризують можливості розподілення й інтег
рації облікових даних і функцій їх обробки при викори
стовуванні системи в рамках ЛОМ.
Виокремленні такі можливі варіанти поставки: 0.
Локальний варіант (система використовується на ав
тономних ПК), 1. Система функціонує в локальній
сіті в рамках архітектури файлсервер. 2.Система
функціонує в локальній мережі на основі дворівне
вої архітектури клієнтсервер і сервер використо
вується тільки для виконання стандартних функцій
управління базою даних: 3. Система поставляється в
трьох і більш рівневій архітектурі клієнтсервер з
явним виділенням серверу додатків. 4. Інтеропера
бельна система, що дозволяє використовувати різні
СУБД на різних програмноапаратних платформах.
У стовпці "Число користувачів" наведені оцінки чис
ла зареєстрованих користувачів даних виробників
програмних продуктів для автоматизації обліку, от
римані за наслідками опитування на виставці "Бух
галтерський облік і аудит" у січні 2008 року. Наве
дені цифри є суто оцінними, оскільки їх реальність
важко перевірити. Особливо це стосується фірм, що
потрапили у верхню половину таблиці. Реальне чис
ло організаційкористувачів того або іншого про
грамного продукту оцінити складно через такі об
ставини: за умов ліцензійної угоди більшості фірм
розробників масово тиражованого ПЗ АСБО на кож
не робоче місце повинна отримуватися окрема копія
програми; водночас мережна версія щодо робочих
місць деякими розробниками розглядається як одна
копія; у загальну кількість копій, які щомісячно про
даються, включаються upgradeверсії, тобто один і
той же користувач може неодноразово придбати
різні версії програмного продукту одного й того ж
найменування; не всі придбані копії програм реаль
но використовуються; відомі чимало прикладів того,
що організація придбала той або інший програмний
продукт, але із тих або інших причин його не вико
ристовує; нерідкі випадки, коли однією організацією
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Таблиця 2. Частка користувачів систем автоматизації обліку, що грунтується на різних концепціях
Число
користувачів
Подання облікової інформації

Характеристика
У: Уніфіковане
З: Змішане
С: Спеціалізоване

372000
33400
11500
Побудова програмної системи
Є: Єдине програмне середовище
380000
К: Комплекс АРМ
36900
Спосіб забезпечення повноти функцій
І: Інструментальний
355000
П: Повнофункціональний
61900

Відсоток до
результату
89
8
3
91
9
85
15

Джерело: складено авторами.

отримуються програмні продукти декількох вироб
ників; статистичні дані, що наводяться фірмамироз
робниками ПЗ АСБО, неспівставні: одні називають
кількість продажу, а інші — число організаційкори
стувачів.
Слід підкреслити, що наведені дані вельми умовні.
Це стосується й характеристик способу подання об
лікової інформації і способів забезпечення повноти
функцій програмної системи. Так, при характеристиці
способу подання облікової інформації виділений
змішаний тип. Він припускає, що основною в системі є
універсальна модель подання бухгалтерських даних,
але, крім неї, підтримується безліч спеціальних логіч
них моделей даних, необхідних для віддзеркалення
специфіки ведення обліку окремих ділянок. Повністю
віднести програмні продукти такого типу до класу си
стем, заснованих на спеціалізованих формах подання
даних, не можна, оскільки всетаки рішення більшої
частини бухгалтерських задач грунтується на універ
сальній моделі даних.
Ще більше нюансів мають програмні системи з по
гляду способу забезпечення функціональної повноти.
Наведений розподіл на інструментальні й повнофунк
ціональні системи достатньо умовний. Річ у тому, що
більшість програмних продуктів, віднесених нами до
класу повнофункціональних, має розвинуті вбудовані
інструментальні засоби, у тому числі й достатньо по
тужні, розраховані на професійного користувача. Вод
ночас відносити їх до інструментальних систем непра
вомірно, оскільки вони дозволяють вирішувати біль
шість спеціальних задач за рахунок наявних вбудованих
засобів і без складного додаткового налаштування, по
в'язаного з описом алгоритмів.
Таблиця 1 наочно демонструє, що, в цілому, най
більшу популярність у користувачів мають програмні
продукти, засновані на уніфікованій моделі подан
ня облікової інформації, побудовані як єдине про
грамне середовище без розподілення і явної спеціа
лізації підсистем, що забезпечують функціональну
повноту за рахунок вбудованих інструментальних
засобів.
Таблиця 2 містить результати відповідних розра
хунків. З наведених даних очевидна кореляція певного
набору характеристик, що визначають основні риси по
будови системи. Перш за все, це зв'язок способу інтер
претації облікових даних і організації програмної сис
теми. Такий зв'язок цілком очевидний, оскільки спеціа
лізований за ділянками подання інформації має на увазі
також і специфічні принципи організації оброблюваних
її програмних підсистем. І навпаки, уніфіковане подан
ня облікових даних логічно має на увазі й значну
спільність основних принципів їх обробки, що розріз
няються деталями інтерпретації, відбиваних як відхи
лення й доповнення в загальній моделі функціонування
системи.
Спосіб забезпечення функціональної повноти та
кож достатньо тісно пов'язаний з іншими характе
ристиками побудови програмної системи. Тут досить
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помітний зв'язок із способом надання облікової
інформації. Дійсно, при використовуванні уніфіко
ваного способу надання облікових даних їх спеціаль
на інтерпретація стосовно задач різних ділянок об
ліку вимагає застосування певних моделей їх інтер
претації. Ці моделі не можуть бути однозначними
внаслідок того, що приватні способи інтерпретації
можуть бути сформульовані користувачами по
різному. Це вимагає наявності спеціальних інстру
ментів для опису правил інтерпретації в рамках уні
фікованої моделі даних. З іншого боку, якщо про
грамна система складається з набору спеціалізова
них виконуваних модулів, що оперують кожний зі
своєю, особливою моделлю даних, то остання знач
ною мірою зумовлює й порядок обробки, її алго
ритм, який спочатку вбудовується в код виконува
ного модуля. Тому й необхідність в описі правил ін
терпретації даних самим користувачем значною
мірою зменшується.
Безумовно, висновки про пріоритетність тих або
інших особливостей побудови програмних систем ав
томатизації обліку не можна будувати тільки на
підставі наведених даних, що зіставляють указані по
єднання характеристик із числом користувачів того
або іншого набору програм. Значну роль у популяр
ності програмного продукту відіграють багато чин
ників і, перш за все, ціни маркетингової політики його
виробника, орієнтованість на певні типи споживачів
тощо.
Таким чином, на сьогодні на ринку ПЗ АСБО ужи
ваються і розвиваються системи, засновані на різних
принципах побудови. При цьому, проте, не можна го
ворити про повну відмінність окремих розробок — ба
гато з них мають схожі риси.
Інтерес до ПЗ АСБО вельми великий і обговорен
ню відповідних інформаційних технологій присвяче
но немало публікацій останнім часом в економічних і
комп'ютерних виданнях [2—11, 17—20]. У багатьох
випадках ці публікації присвячені або окремим питан
ням автоматизації, або можливостям окремих розро
бок. Питання ж узагальнення притаманних сучасно
му ПЗ АСБО властивостей зачіпаються меншою
мірою.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Проведені автором опитування значного числа роз
робників програмних систем автоматизації обліку по
казують, що багато хто з них не може вийти за рамки
власних, часто вельми неповних і фрагментарних уяв
лень про існуючі концепції побудови ПЗ АСБО і слабко
уявляє собі їх переваги й недоліки. Тому науковий і
практичний інтерес є аналізом і систематизацією нако
пиченого практичного досвіду моделювання бухгал
терського обліку до ПЗ АСБО і вироблення раціональ
них підходів до реалізації складових компонент таких
моделей.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Відмінності в концепціях побудови, порядку роз
повсюдження, адаптації і, нарешті, вартості програм
них продуктів створюють немало проблем і у їх потен
ційних користувачів. У зв'язку з цим вважаємо доціль
ною розробку детальної класифікації ПЗ АСБО, яка
враховувала б весь спектр його споживчих властивос
тей. Також необхідне формулювання критеріїв раціо
нального вибору ПЗ АСБО для різних категорій кори
стувачів.
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ARCHITECTONIC OF FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN THEORY AND PRACTICE

У статті визначено теоретичні підходи до формування архітектоніки фінансового управління, які базуютьZ
ся на сучасних підходах інституційної теорії. Визначено роль фінансових потоків у встановленні стабільних
та узгоджених взаємозв'язків між інституційними одиницями в межах фінансової архітектоніки. Розкрито меZ
тодичний підхід до формування фінансової архітектоніки з урахуванням особливостей функціонування вітчизZ
няної фінансової системи, доведено необхідність розробки нової методології фінансового управління під вплиZ
вом динамічних змін в економічній системі.
The article defines the theoretical approaches to the formation of the architectonics of financial management,
which are based on modern approaches of institutional theory. The role of financial flows in establishing stable and
consistent interrelations between institutional units within the framework of financial architecture has been determined.
The methodical approach to the formation of financial architecture is considered taking into account the peculiarities
of functioning of the domestic financial system, the necessity of developing a new methodology of financial management
under the influence of dynamic changes in the economic system has been proved.
Ключові слова: фінансова архітектоніка, фінансові потоки, інституційні одиниці, інституційний підхід,
фінансове управління.
Key words: financial architectonics, financial flows, institutional units, institutional approach, financial
management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність покращення ефективності функціонуван
ня вітчизняної економічної системи ставить перед державою
завдання удосконалення фінансового забезпечення в напрямі
формування перспектив стабільного довгострокового роз
витку, що можливе лише за умови наявності належного ре
сурсного підгрунтя та високого рівня фінансової стійкості.
При цьому саме фінансова складова відтворювального про
цесу є потужним каталізатором розвитку економіки, а тому
пошук найбільш дієвих схем та механізмів фінансового уп
равління стає першочерговим викликом в умовах динамічних
змін, що нині відбуваються у вітчизняній економіці.
Досвід розвинутих країн показує, що раціональна
структура фінансового управління є потужним елементом
розвитку різних секторів економіки країни. Тому важли
вим є розкриття перспектив розвитку архітектоніки фінан
сового управління для забезпечення сталого розвитку еко
номічної системи.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями теоретичних і практичних аспектів
розвитку підходів до фінансового управління присвячено
публікації широкого кола вітчизняних науковців, серед
яких М. Білик, А. Блакита, І. Бланк, І. Запатріна, Л. Селі
верстова, О. Терещенко.
Особливості формування та функціонування фінансо
вої архітектоніки досліджуються О. Глущенко, С. Климчук,
З. Луцишин, П. Стецюк, І. Лютим, В. Федосовим, І. Чугу
новим.
________________________________________

Зважаючи на численні здобутки вітчизняних нау
ковців, на сучасному етапі ще не повною мірою висвітлені
можливості та переваги формування архітектоніки фінан
сового управління під впливом динамічних змін, що відбу
ваються у вітчизняній економічній системі.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування особливостей
використання інституційного підходу у напряму форму
вання архітектоніки фінансового управління в економічній
системі під впливом динамічних змін.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні триває складний процес трансформації соц
іальноекономічних відносин, який характеризується по
силенням ролі фінансового управління. Перетворення, що
відбуваються в економіці, потребують вирішення важли
вих питань у сфері удосконалення методології та методик
фінансового управління, що вимагає поєднання фінансо
вих, організаційних, соціальних та інших методів, засто
сування нових підходів до найбільш повного виявлення та
використання фінансового потенціалу.
За сучасних умов суттєво диференціювалась структу
ра фінансового простору внаслідок впливу різних чинників.
Ключовими з них є чинники внутрішнього (адміністратив
нотериторіальний поділ, рівень інституційної впорядкова
ності, відкритості, адаптованості), і зовнішнього впливу
(глобалізація, інтеграція, діяльність транснаціональних кор
порацій та міжнародних економічних інститутів) та суміж

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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ного впливу (тенденції розвитку цифровізації та логісти
зації). В його межах фінансова політика є особливою сфе
рою діяльності, яка спрямована на мобілізацію фінансових
ресурсів, їх раціональний розподіл та використання для
забезпечення сталого розвитку економіки країни. Основ
ними завданнями фінансової політики стає пошук нових
можливостей формування та ефективного розподілу фінан
сових потоків, організація регулювання й стимулювання
економічних і соціальних процесів фінансовими методами,
формування архітектоніки фінансового управління та його
розвиток відповідно до змін мети і завдань фінансової стра
тегії країни, створення ефективної і максимально дієвої
системи управління фінансами.
Характерними рисами сучасних фінансових ресурсів
є складність, динамізм, вплив на їх формування та функц
іонування непередбачуваних соціальноекономічних та
політичних факторів. Тому науковцями все більше уваги
приділяється дослідженню питань фінансової архітек
тоніки, архітектоніки фінансового простору, фінансово
го потенціалу та оцінці їх впливу на всі сфери функціону
вання економічних систем. Сучасні динамічні зміни виз
начають доцільність врахування загальних принципів ар
хітектоніки. Вони розкривають можливості формування
дієвої інституційної структури, що включає багаторівне
ву систему взаємопов'язаних елементів, які об'єднані
цільовою функцією впорядкування руху фінансових по
токів. За таких умов ефективність функціонування фінан
сової системи залежить від рівня взаємоузгодженого та
стабільного зв'язку між інституційними одиницями, які
здатні від власного імені володіти активами, приймати зо
бов'язання, брати участь в економічній діяльності та всту
пати в операції з іншими одиницями. Інституційні одиниці
в сучасних умовах представлені двома великими групами,
зокрема, це фізичні особи або групи фізичних осіб у формі
домашніх господарств та юридичні особи, що створені та
здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства,
незалежно від того, які особи або суб'єкти можуть воло
діти ними чи контролювати їхню діяльність .
На думку Климчука С.В., архітектоніка фінансового
простору є системою ефективного просторового функці
онування фінансового механізму, яка дає можливість які
сно зафіксувати цю область завдяки функціональним за
лежностям структурних елементів і важелів фінансової
системи [1, с. 30].
Стецюк П.А. визначає певні передумови фінансової
архітектоніки та доводить, що характерними ознаками
фінансової архітектоніки є цілісність, взаємозалежність
елементів системи, ієрархічність, стійкість, гармонійність,
чутливість, адаптивність, інтегративність та просторовість
[2, с. 20].
Глущенко О.В. [3] визначає поняття фінансової архі
тектури, як складову фінансового простору, в якому панує
архітектоніка, — особлива композиція фінансового про
стору, що дає змогу досліджувати цілісність явища,
зовнішнє оточення та внутрішню структуру. Відмінність
архітектоніки від архітектури полягає в тому, що архітек
тура завжди передбачає інтеграцію та ієрархічність, архі
тектоніка дає змогу поширити це поняття за рахунок кон
стеляції — просторового сполучення без зв'язків та гіпе
рархії. Такий підхід дозволяє визначити роль синергетич
них зв'язків між елементами фінансового управління, які
спроможні визначити можливості до самоорганізації та
саморозвитку такої системи. Ефект синергії у фінансово
му управлінні визначає результат єдності всіх складових
та функціонування моделі саморегулювання, яка дозволяє
синхронізувати фінансові потоки у напряму оптимізації
фінансових ресурсів з урахуванням характеру і сили впли
ву зовнішнього та внутрішнього середовищ [4, с. 162].
Архітектоніка — це гармонійне сполучення частин в
єдине ціле. Архітектоніка фінансового управління відіграє
важливу роль в діяльності корпоративних структур. В умо
вах ринкових відносин її значення не тільки зростає, а й
якісно змінюється. Формування новітньої архітектоніки
фінансового управління є актуальним питанням сьогоден
ня, адже наявні на даному етапі розвитку фінансових
відносин негативні тенденції підкреслюють необхідність
реформування принципів існуючих систем фінансового
менеджменту.
Фінансова архітектоніка — визначає найбільш опти
мальні бюджетні співвідношення; як сукупність загально
системних імперативів та домінант, реалізація яких
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здійснює вагомий вплив на соціальноекономічний розви
ток суспільства; як інституційний процес, здійснюваний за
допомогою управлінських рішень, результатом якого є
забезпечення збалансованості фінансової системи та сус
пільного добробуту. Вона створює систему, в межах якої
факторні умови визначають сталість та безперервність
руху фінансових потоків [2].
Правомірним є застосування зазначеного поняття сто
совно більшості відкритих соціальноекономічних систем
— підприємства, галузі економіки, території, національ
ної економіки, регіональних та глобальних фінансових
систем [2, c. 36]. Архітектоніку фінансового управління
доцільно визначати як логічну структуризацію складових,
що забезпечує раціональне формування та використання
фінансових ресурсів, оптимальне співвідношення між дже
релами їх фінансування, враховує зовнішні та внутрішні
чинники впливу, реалізується шляхом прийняття фінан
сових рішень для забезпечення сталого розвитку країни.
Враховуючи результати досліджень науковців до
цільно зазначити, що основними принципами побудови
архітектоніки фінансового управління є наступні:
— науковості (передбачає у фінансовому управлінні
максимальне використання результатів наукових до
сліджень);
— гуманності (полягає в орієнтації фінансових рішень
на дотримання економічних, екологічних, соціальних,
етичних вимог);
— стратегічної орієнтованості (передбачає розробку
узгоджених тактичних і стратегічних фінансових завдань,
прогнозів можливих напрямів руху фінансових ресурсів);
— синергетичності (забезпечує взаємодію складових
фінансового управління, яка відображає ефект, не адап
тивний їх окремим ефектам);
— ієрархічності (забезпечує прийняття фінансових
рішень на основі чіткої взаємодії відповідних ієрархічних
рівнів, часових горизонтів, техніки і технологій фінан
сового управління);
— гармонійності (визначає дотримання оптимальних
пропорцій в обсягах фінансових ресурсів, узгодженість
вхідних та вихідних фінансових потоків, взаємозв'язків
між учасниками фінансового управління, солідарної відпо
відальності елементів за розробку стратегії розвитку в
умовах динамічного зовнішнього середовища);
— комплексності (відображає взаємодію між елемен
тами в процесі фінансового управління та передбачає вра
хування взаємозв'язків, що існують між складовими);
— систематичності (забезпечує у процесі фінансово
го управління наявність зворотних зв'язків, які сигналізу
ють про досягнутий результат та необхідність коригуван
ня поставлених фінансових завдань);
— узгодженості (забезпечує узгоджену участь еле
ментів фінансового управління на основі співпраці та вра
хування їх інтересів);
— адаптивності (відображає швидке пристосування до
змін зовнішнього середовища та коригування завдань
фінансового управління);
— диверсифікації (забезпечує багатопрофільність та
різнонаправленість дій учасників фінансового управління,
що дозволяє врахувати всі можливі альтернативи).
Формування фінансової архітектоніки має відповідно
логіку та структуру, яка зумовить зміст і послідовність
здійснення певних процедур та етапів. З метою дотриман
ня наведених принципів, основними умовами формування
архітектоніки фінансового є:
— побудова раціональної структури фінансових ре
сурсів за складом активів та джерел їх формування;
— розкриття фінансового управління є складовою ча
стиною системи загального управління;
— відповідність фінансового управління загальної
стратегії розвитку;
— формування архітектоніки фінансового управління
має визначатися внутрішньою структурою;
— врахування зовнішніх і внутрішніх чинників впливу
на функціонування інституційних одиниць;
— орієнтованість на покращення фінансового потен
ціалу секторів економічної системи;
Питання формування фінансової архітектоніки зали
шається недостатньо дослідженими. Такий стан речей виз
начається відсутністю цілісного теоретикометодологічно
го обгрунтування, методик комплексного фінансового ана
лізу, процедур та механізмів імплементації. Врахування
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механізмів та процесів активізації інституційних підходів
до управління фінансовими ресурсами визначає не
обхідність використання нових підходів формування архі
тектоніки фінансового управління в економічній системі.
Виходячи з аналізу практики фінансового управління
та узагальнення теоретичного базису системних транс
формацій, доцільно виділити такі етапи формування архі
тектоніки фінансового управління в економічній системі:
1. Обгрунтування складу інституційних одиниць та
визначення орієнтирів їх функціонування в загальному
баченні функціонування економічної системи.
2. Визначення завдань фінансового управління інсти
туційних одиниць в системі побудови цільової функції впо
рядкування руху фінансових потоків.
3. Аналіз сучасного стану фінансового управління в
розрізі інституційних одиниць.
4. Обгрунтування фінансових та інших можливостей
щодо створення архітектоніки фінансового управління.
5. Проектування моделі архітектоніки фінансового
управління.
6. Визначення критеріїв і обмежень ефективного руху
фінансових потоків між інституційними одиницями.
7. Визначення процедури розробки та реалізації
фінансових рішень у сфері функціонування визначеної
архітектоніки.
8. Розробка і реалізація системи контролю ефектив
ності функціонування складових архітектоніки фінансо
вого управління в економічній системі.
9. Забезпечення дієвості і надійності архітектоніки
фінансового управління.
У межах представлених етапів інституційними одини
цями мають виконуватися такі завдання: розробка та ви
конання фінансових планів та бюджетів; моделювання
оптимальних напрямів руху фінансових потоків; моніто
ринг інтенсивності та адресності фінансових потоків;
аналіз уподобань учасників корпоративних структур щодо
формування та руху фінансових ресурсів; оцінка ризику
й ефективності траєкторій руху фінансових ресурсів; оці
нка стану фінансового управління; прогнозування витрат
та вигод при досягненні взаємних фінансових цілей; забез
печення платоспроможності та перспективної фінансової
стійкості, вираженої в можливості своєчасно погашати
поточні зобов'язання і накопичувати резерви для форму
вання фінансових можливостей, здійснення інвестицій з
метою розвитку [7, с. 214].
Представлений підхід відповідає еволюційній зміні
парадигми сучасних фінансів, що обумовлюється перехо
дом від дескриптивного до конструктивного визначення
фінансової системи [8, с. 45—46]. В його межах відобра
жено ідею упорядкованості фінансових потоків в розрізі
інституційних одиниць та секторів, що сприятиме покра
щенню виконання ними функцій та визначить можливості
підвищення ефективності функціонування фінансової си
стеми.
ВИСНОВКИ
ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ
Проведені наукові дослідження дають змогу конста
тувати, що формування архітектоніки фінансового управ
ління під впливом динамічних змін має визначатися ство
ренням та узгодженістю відповідних інституційних оди
ниць, що забезпечать існування складної структури, яка
спроможна функціонувати в умовах стрімкої мінливості
зовнішнього середовища і здатна забезпечити синергетич
ний ефект в процесі реалізації визначеної стратегії роз
витку. Успішна реалізація потребує виконання комплексу
завдань, пов'язаних зі створенням методології орієнтова
ної на динамічну рівновагу, інтегруванням нових напрямів
економічних наук і теорій в концептуальні підходи фінан
сового управління, розробкою методичних підходів до
фінансового управління з використанням нелінійного ди
намічного моделювання та недетермінованих моделей про
гнозування, обгрунтуванням відповідного інструментарію.
Першочерговими завданнями є реформування фінансових
інституцій, сприяння розвитку складових організаційної
структури фінансової системи та удосконалення ме
ханізмів регулювання фінансових відносин.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Здійснено поділ організаційноZекономічних умов інноваційної діяльності, що впливають на розвиток інноZ
ваційних процесів, на такі групи: технологічні, фінансові, політичні, правові, екологічні, соціальні.
Відзначено, що технологічні розробки сприяють підвищенню науковоZтехнічного рівня, поліпшення параZ
метрів техніки і технології, що випливає з відкриття нових законів та закономірностей у природі, а отже, і
нових технологічних засобів виробництва речовин, матеріалів та видів продукції.
Встановлено, що недостатнє фінансування науковоZдослідних установ призводить, насамперед, до скороZ
чення обсягів теоретичних досліджень. Потенціал вищої школи реалізується вкрай не ефективно.
Наука працює сьогодні в межах шостого технологічного укладу, а підприємства у кращому випадку у меZ
жах третього технологічного укладу з елементами четвертого та п'ятого технологічних укладів.
Інтелектуальний потенціал держави може забезпечити економічне зростання без збільшення витрат на
сировинні ресурси.
Визначено, що необхідно упорядкувати та розробити правові норми для визначення інноваційної діяльZ
ності як важливої ланки національної політики.
The division of organizational and economic conditions of innovation activity, influencing the development of
innovative processes, into the following groups: technological, financial, political, legal, ecological, social.
It is noted that technological developments contribute to the increase of the scientific and technical level,
improvement of the parameters of technology and technology, which follows from the discovery of new laws and laws
in nature, and, consequently, new technological means of production of substances, materials and products.
It is established that insufficient funding of research institutions leads, first of all, to reducing the volume of
theoretical research. The potential of higher education is very poorly implemented.
Science works today within the sixth technological structure, and enterprises are at best, within the third
technological structure with elements of the fourth and fifth technological processes.
Intellectual potential of the state can provide economic growth without increasing the cost of raw materials.
It has been determined that it is necessary to streamline and develop legal rules for identifying innovation as an
important part of national policy.
Ключові слова: економіка, інноваційна діяльність, потенціал, організаційноекономічні умови.
Key words: economy, innovative activity, potential, organizational and economic conditions.

ВСТУП
Сучасні підприємства не відрізняються високим рівнем
інноваційної активності, втім стабільне та конкурентосп
роможне функціонування підприємництва в Україні не
можливе без здійснення інноваційної діяльності. Найбільш
результативною ця діяльність стає при орієнтації, в основ
ному, на регіональні потреби в інноваціях, які визначають
ся їх природнокліматичними умовами, структурою вироб
ництва та державною інноваційною політикою.
Інновації є засобом підвищення конкурентоспромож
ності продукції, розширення та закріплення ринкових по
зицій, запорукою комерційного благополуччя фірми. Інно
вації є результатом інноваційної діяльності. Інноваційна
діяльність зорієнтована на практичному застосуванні на
укового та інтелектуального потенціалу в новому продукті
чи технологічному процесі.

продовжені Б. Санто та Б. Твісом. Теоретичні та практичні
аспекти в сфері інновацій були висвітлені у працях їх по
слідовників: Ю. Атаманової, С. Валдайцева, В. Василенко,
О. Волкова, C. Володіна, В. Гейця, В. Гусєва, О. Дація, М. Де
нисенка, Н. Краснокутської, Е. Крилатих, Л. Михайло
вої, В. Семиноженка, В. Стадника, О. Тєлєтова, С. Тур
чіної, І. Ушачова, В. Федоренка, Л. Федулової, Д. Червань
ова, В. Чижової, В. Шматька та ін. Незважаючи на чисельні
наукові дослідження, залишається ще багато дискусійних
та невирішених питань. Зокрема проблему формування
організаційноекономічних умов інноваційної діяльності
не можна вважати повністю вирішеною; потребують уточ
нення організаційнометодичні аспекти інноваційного ме
неджменту та система активізації інноваційного процесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Світова практика доводить, що вміле використання по
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
тенціалу підприємства є запорукою успішної діяльності.
Вперше проблеми інноватики були розглянуті М. Ту Більшість українських підприємств усвідомила значущість
ганБарановським та австрійським вченим Й. Шумпетером, нововведень, бо постійні інновації можуть призвести до
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конкурентних переваг. Якщо промисловість більшменш
інноваційно активна, то уявлення про модель інновацій
ного розвитку і механізм управління інноваціями підприє
мства в аграрному секторі досить незначні. Розвиток та ви
користання інновацій в підприємництві супроводжується
багатоваріантністю ефектів. Всі ефекти між собою взає
мопов'язані, оскільки інноваційна діяльність стосується як
зовнішнього середовища так і самого підприємства.
Зазначимо, що з поширенням інновацій виникають нові
знання, це впливає на економічний, соціальний рівень жит
тя, освіченість нації, а це підвищує інноваційний потенці
ал держави [1]. Ми виділяємо організаційноекономічні
умови інноваційної діяльності, що впливають на розвиток
інноваційних процесів на наступні групи: технологічні,
фінансові, політичні, правові, екологічні, соціальні.
Проведемо моніторинг деяких з них. Наприклад, тех
нологічні умови. Технологічні розробки сприяють підви
щенню науковотехнічного рівня, поліпшення параметрів
техніки і технології, що випливає з відкриття нових законів
та закономірностей у природі, а отже, і нових технологіч
них засобів виробництва речовин, матеріалів та видів про
дукції. Технологічні знання — це нематеріальний продукт.
Кожне нове технологічне рішення є неповторним та уні
кальним. Отже, для підвищення конкурентоспроможності
підприємств необхідно проводити технологічне переосна
щення та використовувати передові технології.
Технічні інновації зумовлюють створення сучасних
технологій [2]. Вони є первинними інноваціями. Як прави
ло, ступінь новизни наукових ідей та інженерних підходів,
реалізованих у конструкторських та технологічних рішен
нях, зумовлює і ступінь новизни задоволення потреб спо
живачів. При дослідженні науковотехнічних умовів
відмітимо, що інноваційну активність підприємств стримує
відсутність коштів та недостатня державна підтримка ви
робника. Якщо порівняти підприємства галузей промис
ловості та сільського господарства, то перші є найбільш
інноваційно активніші.
Недостатнє фінансування науководослідних установ
призводить, насамперед, до скорочення обсягів теоретич
них досліджень. Всетаки потрібно віддати належне вітчиз
няним вченим, бо вони змогли зберегти потенціал науко
вих досліджень і продовжують створювати нові сорти та
гібриди рослин, породи тварин, що наближаються за свої
ми показниками до світового рівня. Подальший прогрес
селекції у всьому світі пов'язують з використанням світо
вого генофонду культури для формування батьківських
компонентів гібридів, а також диких видів як джерел
стійкості проти хвороб і стресів. Селекціонери значну ува
гу приділяють створенню генетично модифікованих форм,
використанню біотехнології. Окремо слід відзначити дос
лідження з отримання трансгенних рослин.
У країнах з низьким рівнем розвитку економіки, деякі
прошарки населення страждають від дефіциту білка в хар
човому раціоні. Цей дефіцит білку переважна більшість на
селення намагається поповнити за рахунок споживання
вуглеводів хлібобулочних та мучних виробів, картофе
лю. Ці продукти підтримують енергетичний компонент
харчування, але не мають білку в достатній кількості.
Рішення цієї проблеми можна знайти в наступному. По
перше, це інтенсифікація виробництва традиційних білко
вих продуктів. Подруге, отримання білкових продуктів з
нових джерел, зокрема із сої [1]. В одночас, у світі склався
стереотип, що всі соєві продукти це обов'язково біотех
нологічні продукти.
Хоча селекція нині переживає не кращі часи, українські
вчені всетаки досягають значних успіхів. Але слід відзна
чити, що не всі підприємства мають достатню матеріаль
нотехнічну базу, тому що протягом багатьох років не
оновлюють навіть свій насіннєвий матеріал. Результати, які
мають сьогодні агропромислові підприємства, були закла
дені ще більше десяти років тому, бо селекція рослин —
наука інерційна. Що очікує аграріїв через десять років? Чи
будуть вони конкурентоспроможними? Внаслідок фінан
сової нестабільності, підприємства постали перед необхі
дністю скорочувати впровадження науки у виробництво,
що зумовило перехід до відсталих технологій у земле
робстві та тваринництві. Але інновації в підприємництві
спрямовані на пошук нового, тобто нетрадиційного спо
собу вирішення завдань, які постають перед підприємства
ми. Зазначимо, що формування інвестиційної культури має
суттєве значення для створення конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробника.
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Важливий вплив на розвиток інноваційних процесів
мають фінансові та політичні умови.
Сьогоднішній стан розвитку інноваційних процесів в
Україні не відповідає завданням стратегічного курсу інно
ваційної діяльності. Аналіз даних щодо інноваційної діяль
ності в Україні свідчить про таке.
В Україні на сьогодні діє 287 вищих навчальних за
кладів, у яких навчається 1369,4 тис. студентів. У по
рівнянні з 2010 роком кількість вищих навчальних закладів
скоротилася на 17% і на 35 % зменшилася кількість сту
дентів. Професорський та викладацький склад вищої шко
ли становить сьогодні 137,9 тис. осіб. У системі вищої шко
ли зосереджено понад 70% кандидатів та докторів наук,
від їх загальної чисельності.
За Індексом глобального таланту Україна має до
статньо високий рейтинг, що свідчить про перспективні
можливості у забезпечення інноваційного процесу. У 2014
році Україна посідала 42 місце у світовому рейтингу
Universitas 21, а за якістю математичної та наукової освіти
— 30 позицію.
За наявності потужного кадрового потенціалу учених,
більшість університетів мають недостатній обсяг фінансу
вання наукових досліджень, що стримує доведення до якіс
ного рівня впровадження результатів науково технічної
та інноваційної діяльності. Навіть у КПІ ім. Ігоря Сікорсь
кого реальним стає ризик руйнації науковоінженерних
шкіл через загрозливу динаміку втрати штатних праців
ників наукових підрозділів.
Потенціал вищої школи реалізується вкрай не ефек
тивно.
Університетська наука має лише конкурсне бюджетне
фінансування на умові підтримки порівняно короткостро
кових 2—3річних наукових тем. Частка університетів уже
давно коливається навколо позначки 10 відсотків загаль
нодержавних видатків на науку. Як результат, у 2016 році
вся університетська наука коштувала загальному фонду
бюджету близько 15 мільйонів евро.
Назріла потреба розробити ефективну систему фінан
сування вищої освіти, спрямовану на забезпечення належ
ної якості підготовки фахівців та фінансування наукових
досліджень у вищій школі.
У 2016 році кількість працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників,
становила 97912 осіб, з яких дослідники — 63694 осіб, се
ред яких 7091 докторів наук та 20208 кандидатів наук
(докторів філософії). 70,3% кадрового наукового потен
ціалу проводять дослідження у галузі природничих та тех
нічних наук, 7,6% у галузі медичних наук, 7,3% — сільсько
господарських наук та 14,8% у галузі суспільних та гума
нітарних наук.
Водночас наявні позитивні тенденції у фінансуванні
науки не вирішують значної кількості проблем, що нако
пичувалися десятиліттями (матеріально технічна база,
призупинення фінансування робіт за державними цільо
вими програмами тощо) та не досягають задекларованої у
Законі Україні цифри фінансування витрат на науку на
рівні 1,7 % до ВВП.
Наука працює сьогодні в межах шостого технологіч
ного укладу, а підприємства у кращому випадку у межах
третього технологічного укладу з елементами четвертого
та п'ятого технологічних укладів.
В Україні протягом багатьох років інноваційна актив
ність промислових підприємств залишається на вкрай
низькому рівні — у 2016 р. інноваційною діяльністю зай
малися лише 18,9 % підприємств. У 2015 лише 723 під
приємств впроваджували інновації, з яких 400 впроваджу
вали нові технологічні процеси, з яких 570 підприємств ре
алізовували інноваційну продукцію. Починаючи з 2010 року
обсяг реалізованої інноваційної продукції скоротилися
майже на 32 %, з 33 697,6 до 23 050,1 млн гривень, і на 21%
інноваційної продукції, яка поставлялась на експорт.
Основу вітчизняного індустріального комплексу ста
новлять галузі, орієнтовані на низькотехнологічні вироб
ництва та експорт сировини, а факторами забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки слугу
ють традиційні умови, такі як наявність робочої сили, при
родних ресурсів, капіталу.
Про закріплення експортносировинної моделі еконо
мічного розвитку в Україні свідчить погіршення техноло
гічної структури виробництва. Так, якщо у 2002 р. у струк
турі реалізованої продукції переробної промисловості ча
стки високотехнологічних та середньотехнологічних галу
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зей складали 22,2 % та 43,1 % відповідно, то у 2017 р. вони
скоротилися до 17 % та 41,7 %, натомість частка низько
технологічних галузей зросла з 34,7 % до 41,3 %.
За жорстких умов конкуренції здобути власну нішу на
міжнародному ринку можна завдяки інноваційній про
дукції, яка буде захищена патентом або вироблена за
ліцензією. Зазначимо, що в Україні попит на інноваційний
продукт має обмежений характер, бо підприємства заці
кавлені у швидких прибутках. Тому за умов відсутності у
підприємців зацікавленості в значних інноваційних проек
тах можна сподіватися, що, в найкращому випадку, такі
підприємства будуть орієнтовані на придбання закордон
них ліцензій, в інших випадках — вимушені випускати зас
тарілу продукцію.
Можемо сподіватися, впровадження цих державних
заходів дозволить вступити Україні на новий етап транс
формації. Це забезпечить перехід економіки нашої держа
ви на інноваційний шлях розвитку.
Організаційноуправлінські умови діють у тому випад
ку, коли фірми інтегруються з науковими установами, цен
трами, університетами тощо, та внаслідок чого виникають
нові організаційні форми. Народжуються нові органі
заційні форми, що забезпечують розвиток інноваційної
діяльності.
На жаль, за останні роки суттєво зменшено кількість
організацій та установ з науковотехнічної інформації.
Зруйновано системні принципи її організації та функ
ціонування, скорочено кількість регіональних центрів.
Якщо досліджувати правові умови, то це є результа
том того, як нормативноправові акти впливають на
діяльність суб'єктів господарювання, працівників та сусп
ільство в цілому, бо від нормативноправового поля зале
жить макроекономічне регулювання інноваційних про
цесів.
В Україні хоча й існує велика кількість пільг, але при
цьому держава не заохочує ні винахідників, ні інновацій
но активні підприємства. Ще потрібно враховувати той
факт, що згідно зі світовою практикою до стадії впровад
ження "доходить" лише 3—5 % запатентованої інформації.
Наголосимо, що сучасний стан розробок нормативнопра
вової бази, стосовно інтелектуальної власності та техно
логічного розвитку, катастрофічний.
Інтелектуальний потенціал держави може забезпечи
ти економічне зростання без збільшення витрат на сиро
винні ресурси.
У нашій державі, за браком коштів, не всі промислові
підприємства отримують реальну підтримку на впровад
ження інновацій у виробництво. Доводиться констатува
ти, що наука приділяє недостатньо уваги впровадженню
інноваційних технологій у виробництво. За таких умов ви
робництво інноваційно та інвестиційно непривабливе.
На нашу думку, недостатнє фінансування науково
дослідних установ призводить, насамперед, до скорочен
ня обсягів теоретичних досліджень. Слід зауважити, що
зміни, які відбуваються у науковій системі України за ос
танні роки, дещо відповідали умовам жорсткої держав
ної консервативної політики, бо наукова та інноваційна
сфери стали непріоритетними в системі державної
підтримки. Як наслідок, маємо відставання України від
держав, що здійснюють прогресивну або наступальну на
уковотехнічну та інноваційну політику.
У цілому в Україні діє понад 100 нормативних доку
ментів (закони, укази Президента, підзаконні акти у виг
ляді постанов уряду, наказів центральних органів виконав
чої влади та інші нормативні документи) присвячених
здійсненню і розвитку інноваційної діяльності. Але заз
начимо, що за якістю та кількістю цих нормативноправо
вих актів вони поступаються подібним системам у розви
нених країнах світу. Перш за все через не узгодженість між
собою. Тому вважаємо, насамперед, що необхідно упоряд
кувати та розробити правові норми для визначення інно
ваційної діяльності як важливої ланки національної полі
тики.
Домінуючим суб'єктом інноваційної діяльності в умо
вах ринкової економіки є підприємець. Не будучи винахі
дником і науковим працівником, він втілює нововведення
в життя. Творчість зближує працю підприємця та науко
вця, однак перший в більшій мірі зорієнтований на прак
тичне втілення все нових і нових задумів. У мотивах
підприємницької діяльності велике значення набувають
соціальні аспекти, пов'язані з прагненням до успіху та вла
ди.
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Екологічні умови. До найбільших екологічних проблем,
які потребують негайного вирішення, належать: знищен
ня лісів унаслідок пожеж чи у процесі господарювання; ви
мирання багатьох видів рослин, птахів та тварин; знижен
ня родючості грунту угідь; повені та посухи через нестачу
води; забруднення води, грунту, повітря, що шкідливо
впливає на здоров'я людини.
Зрозуміло, це не означає, що людство повинно відмо
витись від інноваційної діяльності, але воно повинно шу
кати оптимальні форми свого вдосконалення з точки зору
екології. А тому економічний ефект, від проведення якіс
них змін в навколишньому середовищі, оцінюється за до
помогою системи відносних показників.
Одним із складних питань екологізації є виробництво
екологічно чистої продукції. На сьогоднішній день у по
няття "якісне" вкладається більш ширше значення ніж ко
лись. У насиченому ринку харчових продуктів споживачі
почали надавати перевагу екологічно чистим вітамінізова
ним продуктам, які дозволять зміцнити організм, підвищи
ти його стійкість до захворювань. При виборі товарів хар
чування звертається увага не тільки на їх енергетичну
цінність, помітно зріс інтерес до високобілкових натураль
них продуктів з низьким вмістом холестерину і жиру.
Змінити ситуацію тільки засобами медицини неможливо,
якими б радикальними вони не були. Але щоб досягти пе
релому на краще, потрібно впроваджувати новітні техно
логії переробки сільськогосподарської сировини. Однак
створені інновації в харчовій галузі й досі ще мало вико
ристовуються, бо не повністю досліджено вплив біотех
нологічних культур на людину. А тому людина має вибір
— вибирати екологічно чисту продукцію або біотехно
логічні продукти. Їх широке впровадження дало змогу
урізноманітнити наше харчування, розширити асортимент
продовольчих товарів, але, в цьому випадку, дані інновації
будуть мати негативний вплив на людство.
Слід відмітити, що створюючи та впроваджуючи но
вовведення потрібно аналізувати та прогнозувати можливі
наслідки для всієї цивілізації в цілому.
Соціальні умови тісно пов'язані з проблемою управлі
ння персоналом. Керівний склад повинен створити умови,
у яких би розкрився творчий потенціал працівника. При
цьому керівнику доцільно створити належну мотивацію, а
саме: розмір заробітної плати, премії, винагороди, кар'є
рний зріст та т. ін.
ВИСНОВКИ
Україна має великий потенціал для побудови іннова
ційної економіки з розвиненим підприємництвом та
інноваціями, високою продуктивністю виробництва. Цей
потенціал базується на інтелектуальних здібностях та
підприємницьких талантах громадян, значному науко
вому потенціалі та сильній школі прикладних дослід
жень, активній науковій діаспорі та динамічному роз
витку стартапруху. З іншого боку, маємо досить низь
ку інноваційну активність українських компаній. Нові
можливості, що грунтуються на великих даних та їхньо
му аналізі, повній автоматизації виробництва та інтер
нету речей мають бути використані для розвитку украї
нської економіки.
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REGARDING PROBLEMATICOF FORMATION AND USING OF LABOUR POTENTIAL ON THE BASIS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Результатом проведених досліджень є встановлена можливість впливу на стан трудового потенціалу
шляхом цілеспрямованої взаємодії із зовнішнім середовищем, зокрема, сільськими територіями. ВиявлеZ
но наявність багатьох зацікавлених сторін, які потребують високоякісних трудових ресурсів для виріZ
шення власних інтересів чи інтересів розвитку сільських територій. На основі узгодження мотивів заціZ
кавлених сторін, сформовано матрицю ключових стейкхолдерів розвитку трудового потенціалу сільського
населення, ідентифіковано можливість та інструменти їх впливу на стан цього потенціалу. ЗапропоноваZ
но розвивати можливості спільної реалізації інтересів і впливів груп стейкхолдерів у межах кластерної
моделі управління розвитком трудового потенціалу сільських територій регіону. Визначено концептуальні
засади організації управління кластером та механізм реалізації комплексної стратегії розвитку сільських
територій в контексті вдосконалення трудового потенціалу.
In the consequence of conducted research the possibility of influence on the state of the labor potential
through the focused interaction with the external environment (in particular with rural areas) was admitted. The
availability of the number of interested parties that require highly qualified labor recourses for serving its own
interests or interests of rural areas development was discovered. The matrix of key stakeholders for development
of labor potential of rural areas was formed on basis of accommodation of motives of interested parties. The
range of tools for adjusting labor potential state was also developed. It was proposed to advance possibilities of
joint implementation of interests and influence of stakeholders groups in the framework of the cluster model of
management of development labor potential in rural areas of the region. The conceptual framework of cluster
management mechanism and implementation of the development strategy of the rural areas in the context of
improvement of labor potential was identified.
Ключові слова: трудовий потенціал, сільські території, сталий розвиток, кластерна модель, стейкхол
дери, ефективний механізм, соціальноекономічний розвиток, стратегія розвитку сільських територій.
Key words: labour potential, rural areas, sustainable development, cluster model, stakeholders, effective
mechanism,social and economic advancement, strategy of development of rural areas.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Детальне дослідження трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств з позиції системно
го підходу підтверджує вагомий вплив на його стан зі
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сторони як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. При
цьому, якщо основні внутрішні проблеми розвитку тру
дового потенціалу полягають у низькому рівні органі
зації роботи із персоналом і знаходяться в зоні контро
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Матриця узгодження функцій сільських територій
з точки зору впливу на трудовий потенціал
Показники
розвитку
трудового
потенціалу
сільських
територій

Комерційна (Економічна)
№

ріст економічних
показників
1
сприяє притоку
працівників

Кількість

1

Демографія

2

формує передумови для
росту народжуваності

Економічна
активність

3

підвищує підприємницьку
і трудову діяльність

Використання
робочого часу

4

підвищує рівень
використання робочого
часу

Психофізичні

5

формує передумови для
психофізичного розвитку

Соціальні

6

надає ресурси для
вирішення соц. Проблем

Інтелектуальні

7

формує попит на
інтелектуальний розвиток
особистостей

Мотиваційні

8

сприяє підвищенню рівня
винагороди за працю

Культурноморальні

9

підвищує впевненість у
майбутньому і потребу в
культурному розвитку

Інноваційні

10

формує потребу в пошуку
нових рішень

Ефективності

11

підвищує продуктивність
праці і рівень доходів
населення

Функції сільських територій
Соціальна
Екологічна
прагнення функцій
вирішення ключових
соціальних проблем

досягнення екологічного
балансу

2
сприяє притоку
населення, готового
проживати у селі
покращує загальну
демографічну ситуацію

3
покращує якість життя і
сприяє притоку мешканців

покращує умови для
підприємництва та
зайнятості
формує передумови для
раціонального
витрачання робочого
часу
сприяє підвищенню
рівня психофізичного
здоров'я
підвищує соціальну
активність населення,
участі у житті громади
полегшує доступ до
здобуття освіти, нових
знань, полегшує набуття
нових компетентностей
сприяє вирішенню
найнагальніших потреб,
дозволяє зосередитися
на особистісному
розвитку
формує передумови для
гармонійного розвитку
особистості
сприяє доступу
інновацій в сільську
місцевість
підвищує інвестиційну і
соціально-економічну
привабливість сільської
місцевості

лю підприємств, то залежність від зовнішнього середо
вища формує додаткові ризики для розвитку господа
рюючого суб'єкта. Вони пов'язані із проблемами залу
чення і розвитку трудового потенціалу через обме
женість якісних трудових ресурсів, несприятливі умо
ви життєдіяльності працівників, а також через
відсутність зв'язку між цілями підприємства, системою
підготовки працівників і ринком праці. Відповідно до
цього, важливим напрямом стратегії розвитку і вико
ристання трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств є робота із середовищем формування тру
дового потенціалу. Якщо оцінювати зовнішнє середо
вище сільськогосподарських підприємств з точки зору
його впливу на трудовий потенціал, можна відмітити,
що більшість його факторів формуються в безпосе
редній близькості до виробничих потужностей підпри
ємств, а саме: в межах сільських територій. Це стосуєть
ся й умов проживання, закладання демографічних тен
денцій і пропорцій, соціальної взаємодії, набуття пси
хофізичних, мотиваційних і, частково, інтелектуальних
параметрів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сільська місцевість — це середовище життя основ
ної маси працівників аграрного сектора. Відповідно до
цього існує тісний зв'язок між розвитком сільських
територій і рівнем їх трудового потенціалу.
Функції сільських територій тісно пов'язані із роз
витком трудового потенціалу за різними параметрами.
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сприяє збільшенню
тривалості життя
підвищує ділову
активність в рекреаційній і
туристичній галузі
підвищує якість
використання робочого
часу
покращує психофізичне
здоров'я населення
створює умови для
комфортних соціальних
процесів
сприяє гармонічному
інтелектуальному розвитку
особистостей

Адміністративна
створення інституційного
середовища, сприятливого для
розвитку
4
забезпечує умови для притоку
мешканців
створює умови для росту
народжуваності і збільшення
тривалості життя
спрощує умови
підприємницької і трудової
активності
підвищує рівень раціональності
використання робочого часу
формує умови забезпечення
психофізичного здоров'я
населення
створює чіткі механізми
забезпечення соціальних
потреб населення
заохочує до інтелектуального
розвитку

підвищує цінність праці з
позиції сталого розвитку

підвищує цінність праці і
прагнення до саморозвитку

сприяє позитивному
емоційному фону і
прагненню до
гармонійного розвитку
формує попит на
екологічні інновації

узгоджує правові і моральні
норми, сприяє загальному
культурному розвитку

сприяє сталому розвитку
території

визначає умови інноваційної
діяльності
підвищує рівень
організованості праці і умов
проживання

Вирішуючи соціальні, адміністративні, екологічні та еко
номічні проблеми сільських територій, органи місцево
го самоврядування сприяють покращенню демографіч
ної ситуації, привабливості сільських населених пунктів
для проживання, підвищують психофізичний, інтелек
туальний, моральнокультурний, мотиваційний та інший
потенціал. Здійснюючи раціональну реалізацію функцій
сільських територій, можна суттєво покращити стан
трудового потенціалу та рівень його використання. На
це звертають увагу в своїх дослідженнях І. Гончаренко,
В. Дієсперов, О. Єрмаков, М. Малік, Л. Михайлова,
Т. Олійник, І. Прокопа, П. Саблук, В. Юрчишин та ін.
Разом з тим, у більшості випадків сільський тру
довий потенціал складає інтерес виключно для
суб'єктів господарювання, переважно сільськогоспо
дарських підприємств, які розглядають його як тру
довий ресурс, наділений відповідними параметрами,
необхідними для якісного здійснення виробничих та
господарських операцій. З точки зору місцевої вла
ди, трудовий потенціал розглядається як демографі
чне явище, яке може бути охарактеризоване з допо
могою кількісних, статевовікових та інших показ
ників, що характеризують структуру населення. В
жодному із наведених випадків трудовий потенціал не
розглядається з точки зору його комплексного роз
витку — створення умов та забезпечення відповідної
мотивації. Як наслідок, у контексті дослідження ак
туалізується проблема переходу від експлуатації на
явного трудового потенціалу до стимулювання його
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живання і праці в сільській місцевості,
яка може проявлятися через наступні
аспекти, а саме: кращий стан екології;
Стейкхолдери
Інтерес
Вплив
кращі можливості для органічного
Органи державної та
Потреба у стабілізації
Можливість покращення демографічних
харчування та помірної фізичної ак
регіональної влади
демографічної ситуації і
та соціальних показників за рахунок
тивності; сприятливіший психоемо
досягнення певного рівня
фінансових інструментів та
ційний фон; можливість збільшення
добробуту населення
раціонального використання
житлового простору (дім, сад, под
інституційного середовища
вір'я).
Органи місцевого
Потреба у формуванні
Можливість вирішення місцевих проблем
самоврядування
сприятливого соціальносоціального та економічного характеру
Вирішення проблем інфраструк
економічного середовища
турного характеру, проблем у сфері
місцевого розвитку
охорони здоров'я і освіти підвищува
Сільськогосподарські
Потреба у працівниках із
Виплата заробітної плати і платежів за
тиме цінність проживання у сільській
підприємства
затребуваним набором
оренду землі і майна – основних доходів
місцевості і/або створюватиме пере
компетентностей,
сільського населення
думови для розвитку і росту продук
частково потреба у ринку
Інші суб’єкти
Виплата заробітної плати
тивності трудового потенціалу.
збуту
господарювання
У науковій літературі, розвиток
Освітні заклади
Потреба в розширенні
Можливість підвищення
сільських територій розглядається
збуту освітніх послуг
інтелектуального та інноваційного
серед сільського
потенціалу сільських мешканців
під різним кутом зору, відповідно до
населення
чого, розробляються різні підходи.
Заклади охорони
Потреба у підвищенні
Можливість підвищення психофізичного
Так, наприклад, О. Бородіна, І. Про
здоров’я
рівня психофізичного
потенціалу сільських мешканців
копа, В. Юрчишин [2; 3] та інші,
здоров’я сільського
підтримують Концепцію багатофун
населення
кціональності сільського господар
Культурно-масові
Потреба у розширенні
Можливість підвищення моральноства, яка передбачає системний розг
заклади
аудиторії споживачів
культурного потенціалу сільських
ляд питань продовольчої безпеки,
культурно-масових
мешканців
соціальної та економічної ролі
послуг
сільського господарства і стану на
Інвестиційні компанії
Потреба у нових об’єктах
Можливість часткового вирішення
і площах для інвестування
інфраструктурних проблем і створення
вколишнього середовища в контексті
нових економічних можливостей
розвитку сільських територій.
розвитку сільських територій
Але трудовий потенціал при цьо
Засоби масової
Потреба у розширенні
Можливість формування сприятливого
му розглядається виключно з точки
інформації
аудиторії покриття
інформаційного і мотиваційного
зору його експлуатації задля визна
інформаційними каналами
середовища розвитку
чених завдань. Нами пропонується
Природоохоронні
Потреба у вирішенні
Можливість покращення екологічного
змістити акцент розвитку сільських
організації
локальних і глобальних
стану навколишнього середовища
територій в напрямі формування
екологічних проблем
найбільш комфортних умов для про
Міжнародні
Потреба у реалізації
Можливість вирішення соціальних,
“Донори”,
соціальних та
економічних, культурно-інформаційних,
живання, реалізації і розвитку трудо
громадський сектор
інституційних проектів
інституційних та екологічних проблем
вого потенціалу населення в сільській
відповідно до цілей
сільських місцевостей
місцевості, щоб досягти мультипліка
організацій
ційного ефекту від творчого підходу
розвитку, від використання обмеженого ресурсу до до сільської праці і реалізації, на цій основі, інших клю
забезпечення його збільшення.
чових завдань розвитку.
Орієнтованими саме на трудовий потенціал є про
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
позиції Л. Богуш, яка, в контексті розвитку сільських
Метою статті є дослідження та обгрунтування кон територій, наголошує на доцільності наступних змін:
цептуальних засад формування і використання трудо продовження тривалості життя, пом'якшення та подо
вого потенціалу на засадах сталого розвитку сільських лання негативних тенденцій медикодемографічниої си
територій.
туації та суспільної охорони здоров'я, підвищення рівня
безпеки побутового і виробничого середовища; підви
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
щення освітнього та професійнокваліфікаційного рівня
ДОСЛІДЖЕННЯ
сільського населення, впровадження механізму його
Загалом, розглядаючи сільські території як певні професійної орієнтації, перепідготовки та періодично
системи, що здійснюють вплив на внутрішні та зовнішні го підвищення кваліфікації у відповідності з потребами
взаємопов'язані елементи, ми отримуємо можливість ринків праці у регіонах проживання; реалізація місце
відстежувати силу та характер такого впливу, моделю вих і регіональних програм закріплення в сільських по
вати його. І. Гончаренко [4] виділяє комерційну (вироб селеннях місцевої молоді та направлення на роботу ква
ничогосподарська, економічна діяльність) та неко ліфікованих молодих працівників, а також програм і
мерційні (соціальна, екологічна та адміністративна) цільових заходів стимулювання підприємницької актив
функції сільських територій, кожна із яких напряму ності населення [1].
взаємодіє із трудовим потенціалом сільського населен
Реалізація намічених завдань та пріоритетів потре
ня, використовуючи його і формуючи умови для його бує формування цілісної системи управління та коор
розвитку.
динації усіх елементів, що утворюють сільські території.
При цьому варто відмітити, що сільське середовище Для забезпечення ефективного результату потрібно
трудової діяльності, окрім просторових меж характе усвідомлювати реальну цінність розвитку трудового
ризує також умови реалізації трудового потенціалу. потенціалу сільських територій не тільки для самих його
Таке бачення дозволяє розглядати сукупність елементів носіїв — сільського населення чи сільської громади, але
сільського середовища, в комплексі, як чинники, що й для інших сторін суспільноекономічних відносин, які
впливають на трудову діяльність населення та забезпе мають в цьому певний інтерес — так званих стейкхол
чують розвиток трудового потенціалу (табл. 1).
дерів (табл. 2).
Стимулювання розвитку трудового потенціалу в
Принагідно зазначимо, що для досягнення успіху
масштабах сільських територій, як можна судити із таб потрібно не стільки враховувати їх інтерес (тобто стей
лиці 1, тісно пов'язане із їх функціями і передбачає ство кхолдерів) і підлаштовуватися під нього, скільки
рення для працівників і мешканців певної цінності про співпрацювати із ними в точках дотику інтересів, по
Таблиця 2. Матриця ключових стейкхолдерів розвитку трудового потенціалу
сільського населення
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ціалу сільських мешканців, його ба
зовими інструментами.
Важливим завданням в процесі
забезпечення розвитку трудового по
тенціалу сільських територій є узгод
ження інтересів стейкхолдерів та ко
Сільськогосподарські
Освітні заклади
Рада Регіонального
ординація їх діяльності з метою до
підприємства
кластера розвитку
сягнення, по можливості, спільних
трудового потенціалу
цілей у визначеному напрямку.
Заклади охорони
Інші суб’єкти
Світовий досвід одним із найбільш
здоров’я
господарювання
дієвих інструментів досягнення
спільних цілей в макросередовищі
Культурно-масові
пропонує кластерні моделі. Вони є
Інвестиційні компанії
заклади
інтегрованими багатофункціональни
Виконавчі органи
ми системами, в межах яких поєдну
кластера
ються функції різних суб'єктів, спря
ЗМІ
Міжнародні «донори»
мовані на досягнення спільної цілі.
Такі утворення зазвичай мають склад
Природоохоронні
ну будову, яка дозволяє погоджува
Громадський сектор
служби
ти інтереси усіх учасників кластера і
Сільське населення
реалізовувати спільні заходи за раху
нок формування організаційної
Рис. 1. Концептуальна схема кластерної моделі управління трудовим
структури і чіткого регламентування
потенціалом сільських територій
процесів і процедур управління.
силюючи загальну цінність заходів. Практично усі
Концептуально, кластерна модель управління тру
стейкхолдери прямо чи опосередковано зацікавлені у довим потенціалом може бути сформована на основі
вирішенні окремих проблем розвитку сільських тери інтересів ключових стейкхолдерів розвитку трудового
торій і трудового потенціалу сільських мешканців. потенціалу сільського населення (рис. 1). При цьому
Окрім того, кожен із них володіє інструментами для інструментом для погодження їхніх дій та функцій по
впливу на окремі елементи цього процесу — фінансо винні стати колективні органи — рада кластера і вико
вими, трудовими чи організаційними ресурсами, а в навчі органи. На першу повинні бути покладені обов'яз
окремих випадках має досвід вирішення схожих про ки щодо розробки стратегії і плану спільних дій, фор
блем. Використання цього впливу в контексті забезпе мування дієвих інструментів управління, узгодження дій
чення сталого розвитку сільських територій є одним із стейкхолдерів тощо. На виконавчі органи повинні бути
ключових елементів вдосконалення трудового потен покладені обов'язки щодо реалізації спільного плану
Органи державної і
регіональної влади

Органи місцевої влади

Органи державної і місцевої влади

- Створення сприятливого
нормативного поля для ЦСН.
- Створення центру підготовки і
сертифікації персоналу ЦСН.
- Фінансування роботи ЦСН у
найбільш соціально значимих сферах
і депресивних регіонах.
- Контроль роботи ЦСН, часткова
відповідальність за результат

Сільськогосподарські підприємства /
Органи місцевого самоврядування

- Формування запиту на підготовку
фахівців із зазначенням кількісних і
компетентнісних параметрів.
- Співпраця із ЦСН в сфері
розробки програм підготовки і
контролю їх роботи.
- Фінансування / часткове
фінансування роботи ЦСН

Центр сертифікованого навчання

- Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії
по меті і завданнях роботи.
- Ідентифікація потреби у фахівцях, визначення
затребуваних наборів компетентностей.
- Розробка і погодження із замовниками програм
підготовки фахівців.
- Співпраця із замовниками в процесі навчання і
контролю його якості.
- Відповідальність за результат підготовки фахівців

Мешканці сільської місцевості

- Діагностика наявного набору компетентностей.
- Отримання навчальних послуг, формування і розвиток
затребуваних компетентностей.
- Оплата / часткова оплата за навчання (за умови оплати
послуг замовником – навчання без оплати).
- Зобов’язання по працевлаштуванню на визначений
період
Рис. 2. Схема співпраці ключових стейкхолдерів кластерної моделі управління трудовим потенціалом сільських
територій у межах центру сертифікованого навчання
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КРИТЕРІЇ

Економічна та соціальна доцільність.
Сталий розвиток і соціальна справедливість.
Ефективність та інноваційність.
Комплексність
-

СУБ’ЄКТИ

Органи державної і місцевої влади.
Сільськогосподарські та інші підприємства, підприємці.
Освітні, навчальні та наукові установи.
Приватні консалтингові компанії та інші стейкхолдери
-

НОРМАТИВНО‐ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЖЕРЕЛА РЕСУРСІВ
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- Державні субвенції.
- Цільове і пряме фінансування програм.
- Матеріально-технічне забезпечення.
- Гранти і цільові фонди

-

Державні стратегії, програми, нормативне поле.
Програми і нормативне поле місцевого рівня.
Цільові проекти розвитку.
Обґрунтовані і оформлені ініціативи

дій, забезпечення безпосереднього ви
КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ
конання робіт, їх планування, конт
Суть: передбачає визначення загальних цілей
роль і регулювання.
розвитку сільських територій і місця трудового
Зважаючи на багатоаспектність
потенціалу в їх реалізації.
управління кластером, у межах орган
Виконавці: органи державної і місцевої влади.
ізаційної структури можуть бути
сформовані спеціалізовані органи, по
ТАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
кликані вирішувати тактичні завдання
- Соціальна відповідальність бізнесу
розвитку трудового потенціалу.
Суть: виділення ресурсів бізнесу для реалізації
Наприклад, для набуття сільським
соціальних та інших суспільно значимих, у т.ч.
населенням нових компетентностей і
навчальних, проектів.
їх розвитку відповідно до потреб рин
Виконавці: підприємства.
ку праці можуть створюватися мережі
- Освітні і навчальні програми
навчальних курсів, центри сертифіко
Суть: формування і розвиток затребуваних
ваного навчання, до участі в яких в
професійних і соціальних компетентностей у
найбільшій мірі залучатимуться орга
сільського населення.
ни державної і місцевої влади, освітні
Виконавці: освітні і навчальні заклади, приватні
заклади, інвестори, суб'єкти господа
сертифіковані структури, органи місцевого
рювання і міжнародні "донори". Ме
самоврядування.
ханізм формування таких спеціалізо
- Природоохоронні заходи.
ваних органів в межах кластеру перед
Суть: створення екобезпечних умов для життя і
бачає розподіл функцій та зобов'я
праці сільського населення.
зань, що виникають у процесі навчан
Виконавці: Громадські організації, органи державної
ня (рис. 2).
і місцевої влади, підприємства, населення.
Установа, покликана надавати
- Проекти охорони здоров’я.
освітні послуги умовно названа нами
Суть: покращення психофізичних параметрів
як Центр сертифікованого навчання.
сільського населення.
Вона може бути підрозділом держав
Виконавці: заклади охорони здоров’я, приватні
ного чи приватного навчального зак
сертифіковані структури.
ладу, навчальних курсів чи спеціально
- Проекти з розвитку соціальної та виробничої
створеною під конкретні цілі органі
інфраструктури.
зацією із обов'язковою умовою серти
Суть: створення комфортних умов для життя і праці
фікації навчального процесу та управ
сільського населення.
ління. Основна відмінність від діючих
Виконавці: органи державної і місцевої влади,
підприємства
закладів такого ж профілю — актив
на участь замовників — держави,
ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ
підприємств чи органів місцевого са
- Написання і адміністрування проектів.
моврядування у навчальному процесі
- Робота з ресурсами, в т.ч. людськими.
— визначення набору затребуваних
- Виконання виробничих операцій.
компетентностей, погодження на
- Звітність і контроль.
вчальних планів, співфінансування
- Координація роботи.
тощо.
- Інформаційні заходи тощо
Окрім навчання, за рахунок раці
ональної співпраці стейкхолдерів мо
жуть бути вирішені й інші проблеми
сільських територій, зокрема: забез
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРИНЦИПИ, АКТИВНОСТІ
печення раціонального харчування;
Кооперація, громадська активність, публічність і прозорість влади та бізнесу на усіх рівнях
покращення житловокомунальних
умов проживання; будівництво і
Рис. 3. Механізм реалізації комплексної стратегії розвитку сільських
відновлення шляхів сполучення; гази
територій в контексті вдосконалення трудового потенціалу
фікація, енергодиверсифікація, водо
і електропостачання; створення умов для охорони здо рез наявність і узгодження нормативноправового за
ров'я у сільській місцевості; відновлення мережі об'єктів безпечення, сформованих критеріїв, визначення кола
соціальнокультурного призначення тощо.
суб'єктів, джерел ресурсів, а також тенденцій, принципів
В умовах сьогодення актуальним є питання форму та активностей, дія яких покликана сприяти досягнен
вання механізму розвитку сільських територій і трудо ню загальних цілей.
вого потенціалу сільських мешканців, заснованого на
З точки зору суб'єктів наведеного механізму, існує
принципах економічної та соціальної доцільності і ста висока доцільність пошуку "точок дотику" їх інтересів
лого розвитку. Обов'язковою умовою його формування із інтересами розвитку сільських територій і їх трудо
є цілісність та комплексність усіх заходів, поєднаних в вого потенціалу в межах програм, проектів та ініціатив.
межах єдиної стратегічної лінії (рис. 3).
Кожна із сторін при цьому повинна усвідомлювати для
Запропонований механізм розвитку сільських тери себе цінність того чи іншого заходу. Основна проблема
торій прямо і опосередковано, пов'язаний із розвитком ідентифікації спільних інтересів та цінності лежить у
трудового потенціалу сільської місцевості. Прямий зв'я площині написання та обгрунтування проектів на усіх
зок реалізується через систему прямих заходів, чітко рівнях.
спрямованих на покращення визначених параметрів тру
Так, на державному рівні, де наявний значний досвід
дового потенціалу (освітні та навчальні програми, за розробки та реалізації проектів різного профілю, ос
ходи з охорони здоров'я тощо). Опосередкований — новна проблема полягає у складності структуризації за
через створення умов для їх покращення (природоохо декларованих цілей, а також їх деталізації і доведенню
ронні заходи, заходи із розвитку соціальної та вироб до виконавців.
ничої інфраструктури тощо).
На рівні місцевої влади, особливо в умовах децент
Комплексність роботи механізму реалізується не ралізації, гостро відчувається нестача фахівців із роз
тільки через дотримання ієрархії цілей та заходів (стра робки проектів. На рівні соціально відповідальних
тегія — тактика — операційні заходи), але й також че підприємств суть проблеми у відсутності досвіду діяль
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ності у соціальній сфері. На рівні наукових, освітніх,
консалтингових та інших закладів, — переважно відсут
нє чітке розуміння специфіки розвитку сільських тери
торій.
У контексті оцінки фінансового забезпечення ста
лого розвитку сільських територій і їх трудового по
тенціалу відмітимо позицію О. Бородіної та І. Про
копи [3]. Ці науковці, аналізуючи систему фінансово
го забезпечення стимулювання розвитку сільського
господарства, наголошують на превалюванні підтрим
ки технікотехнічної модернізації. При цьому держа
ва створює сприятливі умови для купівлі технічного
обладнання, спроможного підвищити продуктивність
та ефективність праці застосовуючи механізми фінан
сового лізингу, компенсації відсотків по кредитах
тощо.
Пропонуємо застосовувати схожі механізми для
зміни відносин в сфері формування трудового ресурс
ного потенціалу сільського господарства. Фінансуван
ня процесів навчання і набуття нових компетентностей
для сільських мешканців повинно мати загальний харак
тер. Зважаючи на те, що більшість мешканців сільських
територій — це самозайняті фермери та власники неве
ликих наділів, то основний акцент потрібно робити саме
на них. Навчання повинно стосуватися не тільки техні
чних знань, але й механізмів кооперації, спільної діяль
ності, розробки і реалізації спільних проектів на заса
дах пайової чи іншої участі тощо. Це дозволить покра
щити не тільки стан трудового потенціалу, але й ство
рити умови для стимулювання розвитку дрібних се
лянських господарств.
Реалізація запропонованої концепції вимагає
цілісного підходу до кожного її елементу. Кожен опти
мізаційний захід повинен бути впроваджений на заса
дах проектного менеджменту із жорстким адміністру
вання і контролем виконання кожного його етапу. При
цьому нами передбачено, що ключовими проблемами ок
реслених процесів буде деталізація і конкретизація зав
дань, їх ініціалізація і забезпечення виконання з точки
зору злагодженої роботи усіх учасників. Окремим на
прямом роботи потрібно визначити узгодження усіх за
декларованих процесів із ринком праці. Ці процеси по
винні бути в достатній мірі мотивованими в економіч
ному плані із окресленням вигоди кожної із сторін. Така
мотивація є запорукою виникнення попиту на раціо
нальні якісні зміни процесів формування і розвитку тру
дового потенціалу сільських територій.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, комплексний розвиток сільських те
риторій є важливим чинником покращення стану тру
дового потенціалу, зважаючи на те, що в їх межах фор
муються основні умови для проживання і трудової
діяльності сільських мешканців. При цьому, за раціо
нального підходу, реалізація функцій розвитку
сільських територій може бути прямо або побічно по
в'язана із покращенням того чи іншого параметра тру
дового потенціалу або спрямована на створення спри
ятливих умов для його розвитку. Основними механіз
мами, спроможними забезпечити ключові якісні зміни є
концепція узгодження інтересів стейкхолдерів та реал
ізація комплексної стратегії розвитку сільських тери
торій в контексті вдосконалення трудового потенціалу.
Запропоновані заходи передбачають розробку і реалі
зацію проектів із високим рівнем економічної мотивації
усіх сторін, зацікавлених у розвиткові трудового потен
ціалу сільських мешканців.
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THE APPROACHES TO THE "AGROINDUSTRIAL COMPLEX" CONCEPT DEFINITION

У статті встановлено, що існують два підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий
комплекс" як сукупності галузей та як об'єднання за різними видами діяльності. З'ясовано, що АПК здеZ
більшого розуміють як систему і/або сукупність галузей національної економіки, що займаються виробZ
ництвом, переробкою, зберіганням і доведенням до кінцевого споживача аграрної продукції. При визнаZ
ченні сутності використовується підхід, за яким АПК визначається за різновидами економічної діяльZ
ності, пов'язаних між собою технологічними, організаційними, економічними зв'язками щодо виробницZ
тва сільськогосподарської продукції. Дано авторське тлумачення сутності поняття "агропромисловий
комплекс".
The article establishes that there are two approaches to the essence of the concept "agroZindustrial complex"
definition as a set of industries and as an association for different types of activities. It is revealed that AIC is
mostly understood as a system and / or set of industries of the national economy engaged in the production,
processing, storage and bringing to the final consumer of agrarian products. An approach is used in determining
the essence of which AIC is determined by the types of economic activity associated with each other by
technological, organizational and economic ties of agricultural production. Author's interpretation of the "agroZ
industrial complex" concept is given.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сутність, підходи, сукупність галузей, різновиди економічної
діяльності.
Key words: agroindustrial complex, essence, approaches, set of industries, types of economic activity.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аграрний сектор є однією із пріоритетних сфер еко
номіки України. Він впливає на визначення її місця в
міжнародному поділі праці та формування рівня конку
рентоспроможності. Завдяки нарощуванню обсягів
сільськогосподарського виробництва Україна протягом
останніх років значно наростила свій експортний потен
ціал, увійшовши до числа провідних країнекспортерів за
низкою видів сільськогосподарської продукції. Водночас
розвиток вітчизняного аграрного сектору стикається з
низкою проблем, які обмежують можливості максималь
но повного використання наявного виробничого потен
ціалу. Насамперед, це стосується недостатньої ефектив
ності господарювання, низької товарності багатьох гос
подарств, переважно сировинної орієнтації експорту.
Особливо гостро відчувається брак інновацій як у
сільському господарстві, так і в розвитку інфраструктури
аграрного ринку регіону. Це призводить до відставання
України від провідних держав Європи та світу за рівнем
урожайності сільськогосподарських культур, продуктив
ності худоби, енергомісткості аграрного сектору.
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Все вищезазначене зумовлює актуальність дослі
дження теоретикоконцептуальних основ агропромис
лового комплексу, у тому числі визначення його струк
тури та сутності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний доробок у вивчення проблем та функціо
нування агропромислового комплексу внесли В.Г. Анд
рійчук, В.М. Бондаренко, О.М. Бородіна, М.П. Бутко,
П.І. Гайдуцький, В.П. Галушко, В.М. Геєць, Б.М. Да
нилишин, М.І. Долішній Л.В. Дейнеко, Ж.В. Дерій,
М.Я. Дем'яненко, В.П. Ільчук, М.Ф. Крапивко, А.С. Ли
сецький, М.А. Лендел, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік,
Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький, В.В. Россоха, П.Т. Са
блук, М.А. Хвесик, О.Ю. Чубукова, В.П. Яковенко та
інші.
Але, необхідно зауважити, що деякі теоретикокон
цептуальні аспекти щодо визначення сутності та струк
тури АПК досі залишаються дискусійними та вимага
ють подальших досліджень.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначення підходів щодо сутності
поняття "агропромисловий комплекс" та дати авторсь
ке визначення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність дослідження розвитку АПК за сучас
них умовах господарювання зумовлена особливостями,
які притаманні АПК, оскільки нестабільність внутріш
нього та зовнішнього середовища суттєво впливає на па
раметри його розвитку. На сьогодні існують два підхо
ди щодо визначення сутності поняття "агропромисло
вий комплекс", а саме як сукупності галузей та як об
'єднання за різними видами діяльності. Розглянемо їх
більш детально.
Так, спочатку розглянемо погляди різних авторів
щодо тлумачення сутності поняття "агропромисловий
комплекс" з точки зору сукупності галузей.
Є.М. Воробйов, Т.Ю. Гела вважають, що АПК — це
"велике міжгалузеве утворення, органічна частина еко
номіки країни, яка включає сукупність галузей, пов'я
заних між собою процесом відтворення, основне зав
дання якого — забезпечення продовольчої безпеки
країни, оптимальних норм харчування населення Украї
ни, створення експортного потенціалу сировини і про
довольства" [1, с. 16]. У такому визначенні акцентуєть
ся увага на процесі відтворення, та основних цілях АПК,
але відсутній перелік сукупності галузей.
П.Т. Саблук вважає, що АПК — це "велике міжга
лузеве утворення, органічна частина економіки країни,
яка включає сукупність галузей, пов'язаних між собою
процесом відтворення, основне завдання якого — за
безпечення продовольчої безпеки країни, оптимальних
норм харчування населення України, створення експор
тного потенціалу сировини і продовольства" [2, с. 4]. Але
у визначенні не зазначено сутність механізму взаємоз
в'язку сукупності галузей, відсутній їх перелік, акцен
тується увага на процесі відтворення та цілях АПК.
Ю.А. Гороховець зазначає, що це "сукупність взає
мопов'язаних галузей народного господарства, основ
ним завданням яких є забезпечення населення продук
тами харчування" [3, c. 70]. Але, на наш погляд, це вузь
ке визначення, не враховує характеру взаємозв'язку
галузей, відсутній їх перелік.
М.А. Кравець, М.С. Гріховодов, Н.А. Казакова на
голошують на тому, що АПК "цілісна народногоспо
дарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку
галузей, які забезпечують виробництво сільськогоспо
дарської сировини та продовольства, їх заготівлю, збе
рігання, переробку і реалізацію населенню" [4, с. 23].
Автори акцентують увагу на цілісності системи взаємо
пов'язаних галузей, але перелік галузей відсутній.
І.А. Мінаков, О.В. Соколов, М.І. Куликов стверджу
ють, що це "сукупність галузей народного господарства,
пов'язаних між собою економічними відносинами з при
воду виробництва, розподілу, обміну та споживання
сільськогосподарської продукції" [5, с. 28]. Отже, основ
ний акцент на взаємозв'язку економічних відносин між
галузями.
Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.І. Забелина зазна
чають, що АПК — "функціональна багатогалузева
підсистема, що відображає взаємодію сільського госпо
дарства та пов'язаних з ним галузей економіки з вироб
ництва сільськогосподарської техніки, сільськогоспо
дарської продукції, її переробки та реалізації" [6, с. 482].
АПК визначається як підсистема, але не уточнюється
чого саме; акцентується увага на взаємозв'язку вироб
ництва сільськогосподарської техніки з виробництвом
сільськогосподарської продукції.
М.Й. Хорунжий зазначає, що це "інтегрована орга
нічна система, частина всього народного господарства,
яка базується на взаємодії відтворювального процесу в
тих сферах і галузях, які мають пряме відношення до
задоволення потреб суспільства в продовольчих і непро
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довольчих товарах, одержаних із сільськогосподарсь
кої сировини" [7, с. 38]. Але при цьому не визначено ха
рактер взаємозв'язків між потребами суспільства та
структурою АПК, основна увага приділена взаємо
зв'язкам сфер і галузей АПК.
Н.А. Попов "складна інтегрована соціальноеконо
мічна система взаємопов'язаних галузей, котрі здійсню
ють відтворення продуктивних сил і виробничих відно
син" [8, с. 10]. Акцентуючи увагу на складності взаємо
відносин, не приділяється увага структурі АПК.
Щодо словників, то вони дають такі визначення:
— Економічний словникдовідник — "сукупність га
лузей народного господарства, зайнятих виробництвом,
переробкою, збереженням і доведенням до споживача
сільськогосподарської продукції сукупність взаємопо
в'язаних галузей народного господарства, об'єднаних
своєрідною цільовою функцією (забезпечення населен
ня продуктами харчування і предметами народного спо
живання сільськогосподарського походження), що роз
виваються відповідно до конкретних природно геогра
фічних і суспільногеографічних особливостей тери
торій" [9, с. 11—12]. Дано розмежування окремих скла
дових компонент АПК з позицій технологічного лан
цюга, але відсутній перелік галузей АПК взагалі не по
дають структуру АПК, акцентуючи увагу на його цільо
вому призначенні.
— Великий економічний словник — "сукупність га
лузей народного господарства, що включає сільське гос
подарство і галузі промисловості, тісно пов'язані з
сільськогосподарським виробництвом, які здійснюють
транспортування, зберігання, переробку сільськогоспо
дарської продукції, доведення її до споживача, щоб за
безпечити сільське господарство технікою і добривами
тощо" [10]. Основну увагу приділено щільності взаємоз
в'язку між галузями сільського господарства та промис
ловості їх функціонального призначення.
— Сучасний економічний словник — "сукупність га
лузей економіки країни, що включає сільське господар
ство і галузі промисловості, тісно пов'язані з сільсько
господарським виробництвом, які здійснюють переве
зення, зберігання, переробку сільськогосподарської
продукції, постачання її споживачам, щоб забезпечити
сільське господарство технікою, хімікатами і добрива
ми, які обслуговують сільськогосподарське виробниц
тво" [11]. Акцентується увага на щільності взаємозв'яз
ку між галузями сільського господарства та промисло
вості, а також на їх функціональному призначенні.
— Економічний словник — "сукупність галузей на
родного господарства, пов'язаних між собою економі
чними відносинами з приводу виробництва, розподілу,
обміну, переробки і споживання сільськогосподарської
продукції" [12, с. 458]. Взаємозв'язок між галузями уяв
ляється як економічні відносини.
Отже, представлені тлумачення сутності поняття
"АПК" дають можливість визначити, що АПК здебіль
шого розуміють як систему і/або сукупність галузей
національної економіки, що займаються виробництвом,
переробкою, зберіганням і доведенням до кінцевого
споживача аграрної продукції.
Але також існують й інші обгрунтовані твердження
щодо сутності поняття "АПК" з точки зору об'єднання
підприємств та різних видів діяльності, розглянемо їх
більш детально.
О.О. Томілін наголошує, що АПК це — "складний
комплекс виробництва, який об'єднує різні галузі сіль
ського господарства, головним завданням якого є за
безпечення країни продовольством та сільськогоспо
дарською сировиною" [13, с. 150]. Тобто акцентується
увага на виробничих взаємовідносинах різних галузей
сільського господарства.
С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та
ін. наголошують, що АПК "визначає соціальноеконо
мічний розвиток країни, рівень життя населення, його
забезпечення продуктами харчування, а промисловість

35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— сільськогосподарською сировиною" [14, с. 199]. Але
таке визначення, не розкриває структуру, функціональ
ні взаємозв'язки АПК, акцентуючи увагу тільки на
цільовому призначенні.
Я.А. Жаліло, О.В. Собкевич, В.М. Русан зазначають,
що АПК — це "важливий сектор національної економі
ки, що об'єднує різні види економічної діяльності при
виробництві сільськогосподарської продукції, про
дуктів харчування, а також доставці їх до кінцевого спо
живача" [15, c. 3]. Але наголошується на макроеконо
мічному аспекті функціонування АПК, не розглядаючи
його структуру.
Н.О. Лисенко, Н.В. Білошкурська тлумачать АПК як
"стратегічно важлива галузь народного господарства
України, яка поєднує все виробництво сільськогоспо
дарської продукції(аграрні підприємства), її перероб
ку (переробні підприємства АПК) та агропромисловий
сервіс" [16, c. 7]. Акцентується увага на відокремленні
агропромислового обслуговування в самостійну галузь.
В.В. Небелас зазначає, що це "сукупність виробни
човзаємопов'язаних підприємств з вирощування, збе
рігання, заготівлі, транспортування, переробки і реалі
зації сільськогосподарської продукції, а також обслу
говуючих та допоміжних підприємств та організацій"
[17, с. 97]. Отже, наголошено на особливостях та цільо
вому призначенні взаємопов'язаних підприємств та на
явності обслуговуючих й допоміжних організацій; не
має макроекономічної складової.
О.П. Атамас вважає, що АПК — це "міжгалузева
територіальновиробнича одиниця, від рівня і збалан
сованості розвитку складових сфер якої залежить за
безпеченість потреб населення в продовольчій про
дукції, його добробут" [18]. Зроблено наголос на рівні
розвитку взаємопов'язаних підприємств, не визначаю
чи структуру АПК.
Т.В. Остапенко наголошує, що це "цілісне поліком
понентне утворення, що складається з видів діяльності
основного виробництва, виробничої та соціальної
інфраструктури, пов'язаних між собою технологічни
ми, організаційними та економічними зв'язками з при
воду виробництва, обміну, розподілу та споживання
продукції сільськогосподарського походження задля
досягнення інтеграційної мети національної соціально
економічної системи — забезпечення продовольчої та
агросировинної безпеки держави" [19, с. 30]. Таким чи
ном, показано взаємозв'язок основних видів економіч
ної діяльності АПК та соціальної інфраструктури, а
також наголошено на необхідності забезпечення про
довольчої безпеки держави.
І.Ю. Сиваченко, Д.З. Коров'яковский зазначають,
що це "система виробничоекономічних відносин
сільського господарства з галузями промисловості та
іншими сферами народного господарства, які його об
слуговують, досягаючи рівня агропромислової інтег
рації" [20, с. 10]. Основна увага приділяється залежності
взаємовідносин сільського господарства та галузей про
мисловості від рівня агропромислової інтеграції.
С.В. Коляденко обгрунтовує, що АПК "сукупність
галузей і видів діяльності народного господарства, які
на основі планомірного розподілу праці забезпечують
виробництво продуктів харчування та інших споживчих
товарів аграрного походження, а також засобів вироб
ництва і послуг для сільського виробництва і перероб
них галузей промисловості" [21, с. 181]. Увага сконцен
трована на визначенні структури; при цьому не відоб
ражається інфраструктура АПК.
Словникдовідник правових, політологічних, соціо
логічних та економічних термінів дає таке визначення:
"міжвидове утворення, котре містить у своєму складі
сільськогосподарські та інші види економічної діяль
ності та функціонує на базі широкого застосування роз
винутих та урегульованих нормами аграрного права
інтеграційних та кооперативних зв'язків, охоплює ви
робництво сировини для сільського господарства та
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пов'язаних з ним видів діяльності, їх матеріальнотех
нічне забезпечення та обслуговування, усі стадії веден
ня та реалізації сільськогосподарської продукції та її
переробки" [22, c. 9—10]. Наголошено на існуванні та
дотриманні норм аграрного права, що впливає на харак
тер взаємозв'язків в АПК та розширює спектр видів еко
номічної діяльності, які входять до АПК.
Отже, при визначенні сутності використовується
підхід, за яким АПК визначається за різновидами еко
номічної діяльності, пов'язаних між собою технологіч
ними, організаційними, економічними зв'язками щодо
виробництва сільськогосподарської продукції.
ВИСНОВКИ
Узагальнюючі підходи до визначення поняття "аг
ропромисловий комплекс" дають можливість конста
тувати, що існують неоднозначні тлумачення його
сутності. АПК розглядають, як: сукупність галузей,
соціальноекономічну систему, сукупність виробни
човзаємозв'язаних підприємств, територіальнови
робничу структуру, міжгалузевий територіальний
комплекс.
Але при цьому об'єднуючим у поглядах науковців є
те, що АПК потрібно розглядати як системо утворюю
чу підсистему національної економіки, що займає чільне
місце у функціонуванні народногосподарського комп
лексу країни, його суспільному відтворенні, забезпечу
ючи не тільки продовольчу та економічну безпеку, а й
створюючи робочі місця в інших галузях економіки, а
також сприяє розширенню експортного потенціалу
країни. Розширення сільськогосподарського виробниц
тва призводить до позитивних зрушень у розвитку
інфраструктури, залученні інвестиційних ресурсів у про
мисловість тощо. Галузям АПК притаманні вертикальні
та горизонтальні зв'язки.
На наш погляд, агропромисловий комплекс необхі
дно розглядати, як складну інтегровану соціальноеко
номічну систему взаємопов'язаних галузей з приводу
виробництва, розподілу, обміну та споживання
сільськогосподарської продукції, яким притаманні спе
цифічні (певні) функціональні ознаки, що здійснюють
відтворення виробничих сил і виробничих відносин.
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THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

У статті виділено складові елементи, з яких має складатися ефективна система управління державZ
ним зовнішнім боргом України, а саме: законодавче забезпечення боргової політики держави; управлінZ
ня борговими ризиками; оптимізація структури боргового портфеля держави; моніторинг кон'юнктури
на кредитних ринках та забезпечення постійного зв'язку з основними кредиторами держави; активне
управління державним зовнішнім боргом; сприяння розвитку національного ринку державних цінних
паперів з метою часткової переорієнтації із зовнішніх державних запозичень на внутрішні. ЗапропоноZ
вано шляхи покращення процесу управлiння державним зовнiшнiм боргом України. Виділено, що особZ
ливо важливим у рамках проведення активного управління державним зовнішнім боргом має стати активZ
не застосування стандартних схем реструктуризації державного зовнішнього боргу: викупу боргових
зобов'язань, використання хеджування та сек'юритизації державного боргу.
The article highlights the components of which an effective system of management of the state external debt
of Ukraine should consist: legislative provision of the state debt policy; debt risk management; optimization of
the structure of the debt portfolio of the state; monitoring of the situation on credit markets and ensuring constant
communication with the main creditors of the state; active management of public debt; promoting the
development of a national market for government securities with a view to a partial reorientation of external
government borrowings to domestic ones. The ways of improving the process of management of Ukraine's external
debt are proposed. It is highlighted that the active use of standard schemes for the restructuring of public external
debt: debt repurchase, hedging, and securitization of public debt should be actively implemented within the
framework of active management of public external debt.

Ключові слова: державний зовнішній борг, зовнішня державна заборгованість, боргова безпека, боргові ри
зики, боргова політика, система управління боргом.
Key words: public external debt, external government debt, debt security, debt risks, debt policy, debt management
system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система управління державним боргом є не
від'ємним елементом реалізації економічної стратегії
та важливим інструментом макроекономічного регу
лювання у відкритих економіках країн світу. Від ефек
тивності такої системи багато в чому залежить фінан
сова безпека та стабільність держави. Як показує
світовий досвід, розробці та постійному вдосконален
ню системи управління державним боргом повинна
приділятись посилена увага, що дасть змогу у майбут
ньому уникнути негативних наслідків політики запо
зичень для фінансової системи та економіки у ціло
му.
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На жаль, у ході трансформаційних процесів в Ук
раїні нагромадження державного зовнішнього боргу
проходило під впливом потреб оперативного фінансу
вання дефіциту державного бюджету, що відобразило
ся на його структурі та обсягах. І лише нещодавно в
Україні розпочалося формування послідовної довгост
рокової боргової державної політики, яку ще необхід
но буде відповідним чином налагодити та інтегрувати у
систему інструментів стратегії управління державним
зовнішнім боргом, таким чином, щоб вона мінімізувала
боргові ризики та сприяла досягненню оптимального
співвідношення між ступенем ризику та витратами на
обслуговування державного боргу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання державного зовнішнього боргу та управ
ління державним зовнішнім боргом завжди займали
чільне місце і були особливо актуальними у науковій
економічній літературі. Значної уваги дослідженню про
блематиці управління державним зовнішнім боргом при
ділили Вахненко Т., Лернер А., Барро Р., Гальперіна Л.,
Масгрейв Р., Б'юкенен Дж., Модільяні Ф., Заверуха І.,
Зінченко О., Козюк В.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності, складових
елементів та особливостей формування ефективної си
стеми управління державним зовнішнім боргом в кон
тексті підвищення ефективності боргової політики Ук
раїни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система управління державним зовнішнім боргом —
це сукупність методів, інструментів, важелів та проце
дур направлених на поповнення боргового портфелю
держави новими борговими зобов'язаннями, його своє
часне обслуговування та оптимізацію з метою досягнен
ня відповідності національним інтересам, забезпечення
мінімально можливого рівня державних витрат і змен
шення ступеня боргових ризиків.
Формування в Україні комплексної системи управ
ління державним зовнішнім боргом, а на її основі і стра
тегії управління державним боргом потребує від Уряду
докладання багатьох зусиль. Проведені дослідження у
галузі розробки боргової політики дозволяють виділи
ти такі невід'ємні компоненти, які повинні бути врахо
вані у складі комплексної системи управління держав
ним зовнішнім боргом:
— законодавче забезпечення боргової політики дер
жави;
— управління борговими ризиками;
— активне управління державним зовнішнім боргом;
— сприяння розвитку національного ринку держав
них цінних паперів з метою часткової переорієнтації із
зовнішніх державних запозичень на внутрішні.
Створення сучасної системи управління держав
ним зовнішнім боргом в Україні є цілком можливим,
проте її важко собі уявити без ефективної законодав
чої бази, що регулює процеси формування, розвитку та
управління державним боргом. Саме тому, на першому
етапі необхідним є вирішення проблем пов'язаних з вре
гулюванням законодавчого поля у даній галузі.
Відсутність цілісної системи законодавчого забез
печення регулювання витрат з обслуговування і пога
шення державного боргу є значною перешкодою на
шляху досягнення належної ефективності боргової по
літики. В Україні ще досі не прийнятий закон про дер
жавний борг, що уповільнює процес створення ефектив
ної системи управління зовнішнім боргом та призводить
до виникнення суперечностей між положеннями окре
мих нормативноправових актів з питань погашення і
обслуговування державного боргу [7]. В існуючому за
конодавстві України, на даний момент, залишаються не
врегульованими та чітко не розподіленими повноважен
ня органів державної влади та порядок витрачання
коштів з Державного бюджету України на потреби по
в'язані з управлінням державним боргом. Окрім того,
за висновками спеціалістів Рахункової палати України
були встановлені численні факти правопорушень у про
цесі здійснення боргових виплат за зобов'язаннями Ук
раїни. Все це вказує на необхідність у подальшому вдос
коналенні існуючої системи управління державним
зовнішнім боргом, підвищенні координованості дій
центральних органів законодавчої і виконавчої влади й
визначенні пріоритетів розвитку національної економ
іки та напрямів ефективного використання коштів одер
жаних від зовнішніх запозичень.
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Існуюча законодавча база України, що регулює бор
гові відносини має несистемний характер та не відпові
дає потребам необхідності проведення структурного
ринкового реформування фінансового ринку та осно
вам макроекономічного регулювання, що у свою чергу
уповільнює вирішення питань, пов'язаних з:
— повноваженнями державних органів влади щодо
державної боргової політики;
— визначенням прийнятної величини, валютної
структури та інших параметрів державного боргу;
— наданням державних гарантій та визначенням
пріоритетів у даній сфері;
— можливостями забезпечення управління держав
ним боргом через фінансовий ринок.
Вищенаведені питання необхідно законодавчо сис
тематизувати та інтегрувати до існуючої у цій сфері нор
мативноправової бази. З цією метою Комітетом з пи
тань бюджету Верховної Ради України було розробле
но проект Закону України "Про державний борг та га
рантований державою борг". Серед головних цілей да
ного законопроекту значиться: 1) створення передумов
для розмежування повноважень державної виконавчої
влади та підвищення її відповідальності за рішення у
сфері боргової політики; 2) створення системної зако
нодавчої бази з регулювання боргової сфери та регла
ментації принципів організації системи управління дер
жавним зовнішнім боргом; 3) створення ефективного
механізму управління державним зовнішнім боргом та
запобігання борговим ризикам.
В адміністративному порядку, у формі директив,
необхідно розширити перелік боргових лімітів, що за
тверджуються щорічно із урахуванням кон'юнктури
світових фінансових ринків.
Для ефективного управління державним боргом не
достатньо самих лише узагальнених лімітів, які затвер
джуються Верховною Радою в Законі "Про Програму
державного зовнішнього запозичення" на кожен рік
(наприклад, граничні розміри державного боргу та нові
позики). Необхідно запровадити такі показники, як
прийнятний розмір відсоткових ставок і відсоткових
платежів; валютна структура боргу та його терміновість;
співвідношення між боргом, утвореним на умовах фіксо
ваної та плаваючої відсоткових ставок; обсяги залучен
ня нових кредитів за "прогнозованою ціною".
Одним із важливих аспектів в управлінні державним
зовнішнім боргом є управління борговими ризиками.
Саме тому сьогодні приділяється така значна увага по
шуку шляхів нейтралізації та мінімізації негативного
впливу різноманітних ризиків.
Серед різноманітних боргових ризиків особливу
увагу варто приділяти мінімізації впливу ризиків мак
ро та мікрорівня. Серед ризиків макрорівня в управлінні
боргом необхідно досліджувати вплив різноманітних
компонент, що мають безпосередній вплив на загальну
економічну ситуацію у країні, це зокрема стосується
політичного ризику, ризику грошової політики, загаль
норинкового та стратегічного ризиків, які відобража
ють для інвесторів рівень готовності влади (уряду) своє
часно виконувати взяті на себе боргові зобов'язання.
Більшість ризиків макрорівня певною мірою пока
зують рівень загального ризику, який виступає орієн
тиром при визначенні ступеня компенсації інвесторам
за ризикованість. Уникнути негативного впливу ризиків
макрорівня можливо лише за умови проведення урядом
скоординованої, послідовної та ефективної монетарної,
бюджетної, боргової і фіскальної політики [2].
Незважаючи на загрозу з боку ризиків макрорівня
в управлінні державним боргом, все ж таки основна ува
га має спрямовуватися на виявленні та мінімізації не
гативного впливу ризиків мікрорівня, а саме: ринкового
ризику, кредитного ризику, ризику ліквідності, судово
го та операційного ризиків [4]. Найбільший рівень втрат
може спричинити ринковий ризик, який тісно пов'яза
ний із коливаннями валютних курсів валют запозичень
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та зміною процентних платежів по борговим зобов'я
занням, що у кінцевому підсумку може призвести до
негативних змін у рівні бюджетних видатків та спричи
нити виникнення ризику ліквідності, що може прости
мулювати виникнення ситуацію рефінансування дер
жавного боргу за досить високими цінами, у результаті
чого такі нові запозичення стають економічно недо
цільними та створюють додаткове навантаження на еко
номічну систему країни.
Велике значення в управлінні державним зовнішнім
боргом належить мінімізації впливу негативних
наслідків ризиків боргового портфеля. В такому випад
ку мінімізації негативного впливу можна досягти через
оптимізацію структури боргового портфелю у розрізі
процентних ставок, валют погашення, термінів, джерел
залучення коштів та саме інструментів державного за
позичення. Це дозволить зробити державні запозичен
ня менш залежними від багатьох негативних факторів,
тим самим зменшивши ризики. Основною метою опти
мізації ризиків боргового портфелю є досягнення
мінімізації виплат за усіма борговими зобов'язаннями
при збереженні допустимого рівня ризику. Разом із цим
необхідність обслуговувати вже раніше взяті боргові
зобов'язання значно ускладнює процес управління вже
існуючими ризиками а це у свою чергу потребує від дер
жавного інституту управління боргом застосовувати
широко використовуваний у міжнародній практиці арсе
нал активних операцій (диверсифікацію, хеджування,
конверсію, консолідацію, достроковий викуп боргових
зобов'язань тощо). Дуже ефективним може бути вико
ристання стратегічних портфельних стандартів для бор
гових зобов'язань, які встановлюють певні граничні
ліміти та допустимі рівні ризику, що відображають се
редню строковість боргових зобов'язань, граничні
ліміти співвідношення боргових зобов'язань у націо
нальній та іноземних валютах, допустимий рівень фіксо
ваної та плаваючої відсоткової ставки, норму рефінан
сування боргу у наступних періодах.
Домінування зовнішньої складової державного
боргу такої країни як Україна, робить управління ва
лютним ризиком боргових зобов'язань пріоритетним
серед напрямів реалізації боргового ризикменеджмен
ту, важливим як для контролю боргових виплат прогно
зованості боргової політики, так і для зменшення не
визначеності у фіскальний сфері. Важливість цього на
пряму роботи в рамках здійснення стратегічного й по
точного управління державним боргом України важко
недооцінити, зважаючи на поточну валютну структуру
її боргових зобов'язань.
Розглядаючи структуру державного боргу в розрізі
валют погашення, відзначимо, що переважна частина
заборгованості здійснена в доларах США та спеціаль
них правах запозичення (СПЗ) — 42,71% та 18,35%
відповідно. Інша частина державного боргу деноміно
вано в інших валютах, а саме: гривня — 30,05%, євро —
7,73%, японська єна — 0,73%, канадський долар — 0,42%
[5].
Враховуючи те, що левова частка боргових зобов'я
зань України сплачується в іноземній валюті, це ставить
її систему управління державним боргом у пряму за
лежність від валютної політики.
Слід відмітити, що зростання зовнішньої частки
державного боргу України, спричинене нерозвинені
стю вітчизняного ринку капіталу та дешевизною
зовнішніх капіталів. Незбалансованість в розрізі ва
лютної структури запозичень держави деструктивно
вплине на структуру відповідних боргових виплат у
майбутньому.
У рамках проведення оптимізації валютної струк
тури витрат за державним боргом пропонується:
— провести диверсифікацію валютної структури, в
тому числі, за рахунок здійснення запозичень у нових
валютах із стабільною поведінкою валютного курсу
(швейцарський франк);
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— зменшити запозичення в іноземній валюті та на
близити нові запозичення у гривні та інших валютах до
співвідношення 50:50;
— стимулювати розвиток внутрішнього ринку капі
талів;
— здійснювати за можливості частковий перегляд
умов наявних зовнішніх запозичень через проведення
реструктуризаційних операцій.
Важливим кроком, може стати продаж тимчасово
вільних коштів на рахунках головних розпорядників
Держказначейства, на ринку міжбанківських кредитів,
що дозволило би посилити мультиплікативний ефект від
коштів, які акумулюються державою фіскальними за
собами. Таким методом вже давно активно користують
ся боргові офіси Ірландії, Великобританії, Франції та
інших країн, використовуючи тимчасово вільні грошові
кошти на казначейських рахунках для проведення ак
тивних операцій з управління державним боргом. На
приклад, у Нідерландах щоденний баланс по залишках
на рахунках казначейства узгоджується із Національ
ним банком, при чому, надлишок коштів спрямовується
на грошовий ринок, а дефіцит покривається за рахунок
здійснення позичок на грошовому ринку. Цей метод вра
хування бюджетних потоків та спільного управління
активами може виступити дієвим інструментом для ней
тралізації боргових ризиків та суттєвим важелем змен
шення потреби в державних запозиченнях, який дасть
можливість збільшити кредитний потенціал економіки
України.
Сьогодні особливо важливим є перехід від формаль
ного виконання боргових зобов'язань перед кредито
рами, тобто зобов'язань вчасно і у повному обсязі пла
тити, до застосування інструментів активного управлі
ння державним зовнішнім боргом. Після визначення
цілей та проведення аналізу стану фінансових ринків,
мають застосовуватися методи цільового впливу на
структуру боргового портфелю, включаючи строковість
боргового портфеля.
Вибір інструментів та часу здійснення запозичень
має бути зоорієнтованим на використання оптимальних
умов на ринку.
При використанні активних методів управління дер
жавним зовнішнім боргом необхідним має стати
здійснення "випереджувальних" позик, створення знач
них запасів ліквідності та зворотний викуп державних
боргових зобов'язань. В останньому випадку мається на
увазі викуп боргових інструментів з метою зменшення
витрат у майбутньому на обслуговування боргу або
обмін боргу з менш привабливими умовами розміщення
на більш сприятливі для держави.
Окрім використання інструментів активного управл
іння державним боргом (наприклад, обміну державних
боргових зобов'язань держави на акції підприємств, що
знаходяться у державній власності, викуп державних
облігацій зовнішньої позики на вторинному ринку), по
трібно взяти за основу зниження розміру державного
боргу та сплати процентів міжнародним офіційним кре
диторам, позики від яких нерідко надаються із нав'язу
ванням додаткових вимог, у тому числі — з політичними
умовами. На заміну цьому необхідно створити механізм
переорієнтації на ринкові джерела державних запозичень
із використанням інструментів, активно апробованих за
рубіжною практикою, створивши для цього необхідне
законодавче та інституційне забезпечення.
Міністерство фінансів повинно проводити постійний
аналіз та моніторинг кон'юнктури на міжнародних рин
ках капіталу, котирувань облігацій зовнішньої держав
ної позики на міжнародних біржах, реакції інвесторів
на українські єврооблігації, на ті чи інші економічні та
політичні події в країні, здійснювати активну роботу
щодо сприяння підвищенню суверенного кредитного
рейтингу України.
В Україні існують суттєві деформації у структурі
державного боргу. Мається на увазі те, що близько 70%
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усіх запозичень залучаються іззовні і лише 30% необхід
них коштів держава отримує на внутрішньому фінансо
вому ринку. Такий стан речей вказує на нерозвиненість
внутрішнього фінансового ринку та підсилює за
лежність України від обмінного курсу. У такому разі
девальвація національної валюти не лише збільшить на
вантаження по боргових виплатах, але може стати ка
талізатором для виникнення бюджетної кризи.
Орієнтація уряду України на зовнішні ринки запо
зичень стримувала розвиток внутрішнього ринку обліга
ційних позик та обмежувала можливості використання
державних цінних паперів для цілей регулювання націо
нальної грошовокредитної системи [1].
У світовій практиці облігації внутрішньої позики
(ОВДП), крім задоволення потреб уряду у фінансових
ресурсах, виконують традиційну роль важеля грошово
кредитної політики і управління банківською ліквід
ністю, інструменту забезпечення надійного активу та
орієнтиру для відсоткових ставок на всіх сегментах
фінансового ринку. Використання внутрішнього позич
кового фінансування сприяє також поглибленню гро
шового ринку і ринку капіталів, підвищенню рівня при
ватних заощаджень та інвестицій.
В Україні невисокий попит національних суб'єктів
фінансового ринку на облігації внутрішньої державної
позики викликаний їх низькою дохідністю та невисокою
ліквідністю на вторинному ринку, а також незначним
рівнем розвитку небанківського сектору.
Відсутність ефективно діючого ринку державних
облігацій сьогодні обмежує грошовокредитний інстру
ментарій НБУ, через що він не в змозі, у повній мірі ви
користати потенціал регулювання грошової пропозиції
і рівня відсоткових ставок через операції купівліпро
дажу облігацій внутрішньої державної позики на
відкритому ринку.
У найближчому майбутньому переорієнтація із
зовнішніх джерел запозичень на внутрішні повинна ста
ти пріоритетною ціллю боргової політики України, що
вимагає якнайшвидшого реформування та розвитку
внутрішнього ринку державних цінних паперів Украї
ни.
Реорганізація первинного ринку державних цінних
паперів є першим кроком до ефективного управління
державним боргом відповідно до найкращого світового
досвіду. Вона передбачає розроблення та впроваджен
ня середньострокової стратегії управління державним
боргом, заснованої на аналізі витрат та ризиків, що
спрямована на збільшення частки внутрішнього держав
ного боргу у загальному обсязі державного боргу Ук
раїни, а також на потреби розвитку внутрішнього рин
ку боргових зобов'язань. Необхідним є розробка про
грами розвитку внутрішнього ринку державних цінних
паперів України. Дана програма повинна бути спрямо
вана на виконання таких завдань:
1) забезпечення можливості мобілізації необхідних
коштів для виконання державою її функцій та здійснен
ня платежів за державним боргом;
2) фінансування потреб держави з мінімально мож
ливим рівнем витрат у середньостроковій перспективі
та за умови мінімізації ризиків;
3) оптимізація структури державного боргу за ва
лютою запозичення, видами ставок та строками запо
зичення.
Для виконання поставлених завдань необхідно вжи
ти таких заходів:
— покращити пропозицію державних цінних паперів
через розміщення тимчасово вільних державних коштів
серед фінансових установ шляхом тимчасового викупу
державних цінних паперів на умовах договору зворот
ного РЕПО, що сприятиме перетворенню цінних паперів
на інструмент задоволення короткострокових потреб
інвесторів у фінансових ресурсах;
— виявляти ризики та здійснювати управління ними
шляхом розробки нормативноправової бази управлін
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ня ризиками, запровадження системи внутрішнього
контролю управління ризиками; організації проведен
ня у межах запозичених коштів операцій з державним
боргом, включаючи обмін (операції своп) та достроко
вий викуп державних боргових зобов'язань з метою еко
номії бюджетних коштів та мінімізації валютного і
відсоткового ризиків;
— підвищити ліквідність шляхом розробки норма
тивноправових актів, що сприятимуть використанню
державних боргових зобов'язань як інструменту управ
ління ліквідністю;
— покращити імідж держави як емітента через по
кращання прозорості державного запозичення шляхом
запровадження сучасних конкурентних процедур про
ведення аукціонів.
Проведення вищенаведених заходів сприятиме роз
витку повноцінного та ліквідного внутрішнього ринку
державних цінних паперів, який, у свою чергу, сприя
тиме зменшенню вартості державних запозичень, зни
женню ризиків та покращанню іміджу держави як емі
тента, що у перспективі разом із курсом на подовження
терміну обігу боргових зобов'язань розширить можли
вості їх використання як інвестиційного інструменту,
зокрема для недержавного пенсійного страхування.
Реорганізація та активізація національного ринку
ОВДП створюватиме умови для вирішення завдань по
в'язаних зі зниженням зовнішнього боргового наванта
ження на сферу економіки та мінімізації ризиків борго
вого фінансування. Реалізовуючи мету заміщення
зовнішніх позик внутрішніми, уряд забезпечить себе від
наслідків несподіваних змін обмінних курсів валют та
наслідків "втечі" капіталів. Крім цього, це дасть мож
ливість провести збалансування структури державного
боргу та підвищити фінансову стійкість економіки че
рез зміцнення національної фінансової системи.
Важливим напрямом в управлінні державним зов
нішнім боргом має стати обмеження зростання умов
них боргових зобов'язань взятих під гарантії держави
[6]. Цього можна буде досягти шляхом розробки і зат
вердження Міністерством фінансів єдиного переліку
критеріїв, яким мають відповідати державні підприєм
ства, що претендують на залучення зовнішніх кредитів
під державні гарантії. Пропонуємо такий перелік кри
теріїв:
— зовнішні позики, що залучаються повинні мати
інвестиційне спрямування та носити довгостроковий
характер;
— підприємства, що претендують на одержання
зовнішніх позик мають бути прибутковими та платосп
роможними, тобто здатними своєчасно і у повній мірі
здійснювати обслуговування та погашення свого зовні
шнього боргу;
— претенденти мають достатні обсяги валютних
надходжень від своєї основної діяльності.
Використання Міністерством фінансів даних кри
теріїв підвищить ефективність використання державни
ми підприємствами зовнішніх запозичень та створить
можливості щодо недопущення фінансових потрясінь
у фінансовій системі країни, викликаних цими запози
ченнями у майбутньому.
Запропоновано такі шляхи покращення процесу
управлiння державним зовнiшнiм боргом:
— розробити довгострокову стратегію управління
державним боргом України, включаючи стратегію
внутрішніх і зовнішніх державних запозичень;
— здійснювати майбутні зовнішні запозичення з вра
хуванням фiнансової безпеки України;
— звернутися до основних кредиторів із пропози
цією провести реструктуризацію боргових вимог до
України з метою приведення державних виплат у
відповідність із реальними можливостями бюджету
України. Запропонувати міжнародним фінансовокре
дитним організаціям рефінансувати платежі, які необ
хідно виплатити Україні у 2018—2020 рр.;
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— підсилити контроль за управлiнням кредитним
рейтингом держави;
— обмежити зростання умовних боргових зобов'я
зань взятих під гарантії держави через розробку єди
ного переліку критеріїв, яким мають відповідати дер
жавні підприємства, що претендують на залучення
зовнішніх кредитів;
— досягти помірного дефіциту державного бюдже
ту (2—3% ВВП) для утримання боргових індикаторів на
прийнятному для держави рівні;
— посилити контроль за ефективним використання
запозичених коштів;
— вирішити проблеми, що пов'язані з врегулюван
ням законодавчої бази у сфері боргової політики;
— провести диверсифікацію валютної структури, у
тому числі за рахунок здійснення запозичень у нових
валютах із стабільною поведінкою валютного курсу з
метою зниження рівня валютного ризику;
— запровадити на кожен наступний рік показники
прийнятного розміру відсоткових ставок; терміновості
боргу; валютної структури боргу; співвідношення між
боргом, утвореним на умовах фіксованої та плаваючої
відсоткових ставок; обсягу залучення нових кредитів за
наперед встановленою ціною;
— стимулювати розвиток внутрішнього ринку капі
талу з метою часткової переорієнтації із зовнішніх за
позичень на внутрішні;
— здійснювати продаж тимчасово вільних коштів на
рахунках головних розпорядників Держказначейства на
ринку міжбанківських кредитів з метою нейтралізації
боргових ризиків та зменшення потреби у зовнішніх за
позиченнях.
ВИСНОВКИ
Проведені дослідження у галузі розробки боргової
політики дозволяють зробити висновок, що створення
сучасної системи управління державним зовнішнім бор
гом в Україні є цілком можливим. До основних складо
вих елементів сучасної ефективної системи управління
державним зовнішнім боргом Україну можна віднести:
законодавче забезпечення боргової політики держави;
управління борговими ризиками; оптимізацію структу
ри боргового портфеля держави; моніторинг кон'юнк
тури на кредитних ринках та забезпечення постійного
зв'язку з основними кредиторами держави; активне уп
равління державним зовнішнім боргом; сприяння роз
витку національного ринку державних цінних паперів з
метою часткової переорієнтації із зовнішніх державних
запозичень на внутрішні.
Стратегічною ціллю боргової політики України
має стати боргове залучення грошових ресурсів для
реалізації програми інвестиційного розвитку держа
ви, що повинно відбуватися з обов'язковим врахуван
ням безпеки для державного сектору на основі
здійснення розрахунків широкого кола боргових
індикаторів.
Важливим у рамках проведення активного управ
ління державним зовнішнім боргом має стати активне
застосування стандартних схем реструктуризації дер
жавного боргу: викупу боргових зобов'язань, викорис
тання хеджування та сек'юритизації державного бор
гу.
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Сьогодні важливим завданням залишається забезпечення комплексного i збалансованого функціоZ
нування регіонів з використанням організаційних, економічних та правових інструментів. Виконання
такого завдання передбачає аналіз сучасного соціальноZекономічного розвитку регіонів України. Тому
основною метою статті є оцінка основних властивостей сучасного регіонального розвитку. У статті проанаZ
лізовано динаміку змін валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу за 2012—
2016 роки, оцінено рівні економічної ефективності, інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної
співпраці регіонів України за 2017 рік. Виявлено сучасні диспропорції регіонального розвитку і причини
їх виникнення. Доведено, що в сучасних умовах проблема регіональної диференціації суттєво впливає на
ефективність національної економіки. За результатами проведеного аналізу наданю пропозицій щодо
модернізації та підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.
Today it remains vital to ensuring an integrated and balanced functioning of the regions with the use of
organizational, economic and legal instruments. Performing this task involves the analysis of modern socioZ
economic development of regions of Ukraine. Therefore, the main goal of this article is to assess the main features
of modern regional development. The article analyzes the dynamics of changes in gross regional product per
person for 2012—2016 estimated levels of economic efficiency, investment development and foreign economic
cooperation of Ukrainian regions by 2017. Identified the current imbalance of regional development and their
causes. It is proved that in modern conditions the problem of regional differentiation significantly affects the
efficiency of the national economy. According to the results of the analysis provided suggestions for modernizing
and improving the efficiency of modern regional policy in Ukraine.
Ключові слова: регіон, валовий регіональний продукт, економічна ефективність розвитку регіонів, регіо
нальна політика, управління регіональним розвитком.
Key words: region, gross regional product, economic efficiency of development of regions, regional policy, regional
development management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування системи управління регіональним
розвитком передбачає запровадження нової якості ре
гіональної політики, покликаної поєднати завдання
модернізації економіки країни із завданнями забезпе
чення комплексного збалансованого розвитку регіонів
[1, с. 4]. Завдання забезпечення стрімкого соціально
економічного розвитку України, який має вивести її на
рівень найбільш розвинених країн Європи в умовах сьо
годення істотно ускладняється через війну на сході краї
ни та фінансовоекономічну кризу, яка призвела до низ
ки катастрофічних наслідків, зокрема, згортання, а у
деяких випадках навіть остаточне припинення вироб
ництва, стрімке знецінення національної валюти, різке
зниження рівня життя населення тощо [2, с. 78]. Разом
із тим, досвід виходу із трансформаційної кризи сере
дини 90х років свідчить, що об'єктивно Україна має всі
передумови для подолання її негативних наслідків. Мова
йде про необхідність модернізації сучасної регіональ
ної політики та розробки стратегічного плану дій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню регіоналізації соціальноекономічно
го розвитку, а також проблемам підвищення ефектив
ності управління регіональним розвитком присвячені
численні наукові дослідження таких українських вчених,
як: С.О. Білої [1], М.П. Бутко, З.С. Варналія [2], В.Є. Во
ротіна [3], В.М. Гейця, З.В. Герасимчук, О.Г. Гранберга,
Я.А. Жаліла [1, 3], В.І. Жук [1], Б.М. Данилишина,
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, Ф.Д. Заставного [4],
Л.Л. Ковальської, В.С. Коломійчука [5], В.Ю. Медвідь
[6], А.І. Мокія [2], О.Ф. Новікової [2], Д.М. Стеченка,
М.І. Фащевського, Л.Г. Чернюк, В.І. Чужикова, Л.Т. Шев
чук [5], С.Л. Шульц [5], Я.Б. Олійника та ін. Завдяки їх
теоретичним напрацюванням сформовано відповідні на
уковометодологічні основи соціальноекономічного
розвитку територій, що базуються на інституційнопра
вових та організаційноекономічних засадах та обгрун
товано взаємозв'язки процесів ринкової трансформації
та регіонального розвитку.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сьогодні важливим завданням залишається забез
печення комплексного i збалансованого функціону
вання регіонів з використанням організаційних, еко
номічних та правових інструментів. Виконання дано
го завдання передбачає аналіз сучасного соціально
економічного розвитку регіонів України. Отже, метою
статті є оцінка основних властивостей сучасного регі
онального розвитку і розробка пропозицій щодо мо
дернізації та підвищення ефективності регіональної
політики в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі з регіоналістики на тео
ретичному рівні досягнуто консенсусу в тому, що в су
часних умовах рівень соціальноекономічного розвит
ку регіонів України характеризується значною терито
ріальною, галузевою та функціональною неоднорідн
істю i суттєво впливає на ефективність національної
економіки в цілому.
Сьогодні важливим завданням залишається забез
печення комплексного i збалансованого функціону
вання регіонів з використанням організаційних, еко
номічних та правових інструментів. Виконання дано
го завдання передбачає вивчення регіональних
відмінностей в соціальноекономічному розвитку об
ластей України та виявлення сучасних диспропорцій
регіонального розвитку з причинами їх виникнення.
Отже, соціальноекономічний розвиток території —
це процес безупинної зміни матеріального базису ре
гіонального господарства, а також усієї сукупності
різноманітних відносин між його суб'єктами.
Сучасний розвиток регіонів як відносно самостійних
об'єктів схильний до впливу різних зовнішніх і внут
рішніх чинників. Дуже поширеною є ситуація, коли ви
окремлення впливу таких чинників не можливе через
багато обставин (як об'єктивних, так і суб'єктивних).
Проте наявність можливої обгрунтованої оцінки досяг
нутого рівня економічного розвитку регіонів досить
важлива і необхідна. У такому разі реальним інструмен
том одержання такої оцінки стає просторовочасове
позиціонування регіонів за вибраними заздалегідь по
казниками. Воно дозволяє виокремити зі всієї сукуп
ності вибраних для дослідження об'єктів групу лідерів,
які є домінуючими по відношенню до інших (що мають
пріоритетні позиції) і виступають своєрідним "локомо
тивом", і групу аутсайдерів, що зберігають по відношен
ню до інших значну дистанцію та не здатні через ряд
причин змінити свій статускво. Позиціонування регі
онів може здійснюватися на основі використання заз
далегідь встановленого деякого набору питомих показ
ників, найбільшою мірою забезпечать відповідну оцін
ку. Вибір питомих показників як порівняльної бази обу
мовлений тим, що всі регіони України відрізняються
один від одного не лише своїми розмірами, але і чисель
ністю населення, яке проживає на їх території. Вико
ристання питомих показників дозволяє нейтралізувати
два цих важливих чинники при визначенні об'єктивної
оцінки можливого рівня економічного розвитку регіонів
[6, с. 119].
Перелік цих показників може бути складений з ос
новних і додаткових. Головними відмінними ознаками
групування питомих показників на основні та додаткові
є їх ставлення до процесів суспільного відтворення.
Якщо основні питомі показники економічного розвит
ку регіонів покликані характеризувати загальні резуль
тати суспільного виробництва, то додаткові — загальні
результати суспільного розподілу, обміну і споживан
ня.
Серед основних питомих показників, що характери
зують рівень економічного розвитку регіонів, можна ви
ділити такі:
— валовий регіональний продукт (ВРП) на одну осо
бу;
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Таблиця 1. Валовий регіональний продукт
у розрахунку на одну особу в 2012—2016 рр., грн
Україна
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

2012
32002
22675
20253
19249
44650
38907
19551
17088
30656
23379
40483
22082
25950
24387
24838
27070
38424
18860
21722
16644
29972
17910
19920
24558
14529
22096
97429
25872

2013
33473
23595
22303
19817
46333
37830
20286
17044
30526
24022
39988
25533
24514
24937
27355
29118
39962
19003
23517
16819
31128
19311
20165
26168
15154
22603
109402
28765

2014
36904
…
27249
23218
53749
27771
23678
19170
37251
27232
46058
29223
14079
28731
30357
31268
48040
24762
26943
20228
35328
21725
24662
30628
16552
26530
124163
…

2015
46413
…
37270
30387
65897
26864
30698
22989
50609
33170
60109
39356
10778
37338
41501
41682
66390
30350
37170
24963
45816
30246
31660
40759
20338
35196
155904
…

2016
55899
…
46615
34310
75396
32318
38520
25727
59729
37220
74216
47469
14251
45319
50091
50159
81145
33958
41741
29247
57150
36585
37881
48025
23365
41726
191736
…

Джерело: за даними Державної служби статистики України.

— обсяг реалізованої промислової продукції на
одну особу;
— обсяг виробництва сільськогосподарської про
дукції на одну особу;
— обсяг виконаних будівельних робіт на одну особу;
— індекс споживчих цін, у відсотках до поперед
нього періоду.
У таблиці 1 наведено дані, що характеризують зміни
ВРП у розрахунку на одну особу за 2012—2016 рр.
За аналізований період часу кількість областей, де
рівень ВРП у розрахунку на душу населення перевищу
вав середню його величину по країні, залишався досить
малим — 4—5. Серед таких областей: Дніпропетровсь
ка, Донецька (до 2014 р.), Запорізька (з 2014 р.), Київсь
ка, Полтавська та Харківська (з 2016 р.). Кількість регі
онів, де цей показник не перевищував середньої його ве
личини по країні, переважає — 20 областей. При цьому
максимальний діапазон у міжрегіональних відмінностях
за цим питомим показником зріс з 3,07 (2003 р.) до 5,69 рази
(2016 р.). Областямилідерами за показником середнь
одушового ВРП є такі: Дніпропетровська, Запорізька,
Київська, Полтавська, Харківська. Областіаутсайдери
за даним питомим показником — Закарпатська, Лу
ганська, Тернопільська і Чернівецька, які стійко посіда
ли останні або передостанні місця в умовному ранжу
ванні. У цій групі також немає постійності: найчастіше
останні місця посідали Луганська (з 2014 р.) і Чернівець
ка області, а Закарпатська (з 2014 р.) посідала третє зни
зу місце. Усе це може свідчити про нестійкий характер
перебігу економічних процесів і відсутність дієвого еко
номічного регулювання розвитку регіонів.
Далі проаналізуємо основні показники економічної
ефективності розвитку регіонів за 2017 рік, які були пе
релічені нами вище (табл. 2). За даним напрямом перші
5 місць лідерів відповідно зайняли Дніпропетровська
область, м. Київ, Запорізька, Житомирська та Полтавсь
ка області, а останню п'ятірку аутсайдерів відповідно
склали Волинська, Закарпатська, Черкаська, Донецька
та Луганська області. Наведені дані дозволяють ствер
джувати, що за підсумками 2017 року в регіонах спос
терігається продовження позитивної тенденції 2016 ро
ку щодо зростання в ключових сферах розвитку, про що
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свідчить динаміка наступних показників економічної
ефективності:
— збільшено обсяги виробництва промислової про
дукції у 19 регіонах та в цілому по Україні на 0,4% (у
2016 р. — на 2,8%), лідерами є Дніпропетровська, Пол
тавська, Запорізька, Харківська та Донецька області. В
загалі збільшення виробництва промислової продукції
спостерігалось у 19 регіонах (у 2016 р. — у 18 регіонах):
від 0,1% у Дніпропетровській до 12,2% у Одеській обла
стях. Також суттєво наростили обсяги промислового
виробництва підприємства ІваноФранківської (на
12,0%), Київської (на 10,3%), Житомирської (на 9,5%)
та Рівненської (на 9,3%) областей. Позитивний показ
ник динаміки розвитку промисловості по Україні в ціло
му обумовлений, в першу чергу, як підвищенням внутр
ішнього інвестиційного та споживчого попиту, так і
відкриттям нових підприємств, диверсифікацією ринків
збуту та сприятливою зовнішньою кон'юнктурою, що
компенсувало негативний вплив (зокрема, у ГМК та
електроенергетиці) від припинення переміщення ван
тажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Лу
ганської областей. Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу в середньому по Україні ста
новив 50676,9 грн. При цьому територіальна диспропор
ція щодо даного показника збільшилася проти 2016 р.
(10,5 рази) і склала 12,4 рази (максимальне значення у
2017 р. спостерігалося у Дніпропетровській області —
129351,1 грн, мінімальне у Луганській області — 10427,7 грн);
— спостерігалася негативна динаміка по Україні
щодо обсягу виробництва с/г продукції — скорочення
на 2,7% (у 2016 р. — зростання на 6,3%). За 2017 рік об
сяги виробництва продукції зменшилися у 12 регіонах у
межах від 0,9% в Закарпатській до 17,1% в Полтавській
області. Обсяги виробництва також суттєво зменшили
ся в Кіровоградській (на 13,9%), Черкаській (на 11,9%),
Харківській (на 9,5%) та Миколаївській (на 9,3%) обла
стях. На зменшення обсягів виробництва с/г продукції
вплинув ряд економічних причин, зокрема подорожчан
ня матеріальнотехнічних ресурсів промислового по
ходження (на 24,6% до рівня 2016 р.), високі ставки за
банківськими кредитами (10—28% річних), нестача влас
них обігових коштів підприємств, зменшення купівель
ної спроможності населення. При цьому збільшення
обсягу виробництва валової с/г продукції за 2017 р. у
порівняні з 2016 р. зафіксовано у 12 регіонах: від 0,1% у
Дніпропетровській до 9,7% у Хмельницькій областях.
Обсяг виробництва валової с/г продукції у розрахунку
на одну особу сільського населення за 2017 рік по Укра
їні дорівнював 18963 грн, що на 405 грн менше в по
рівнянні з відповідним показником 2016 року (19368 грн).
Найвищі показники за 2017 рік зафіксовано у
Чернігівській (30076 грн), Сумській (29793 грн), Кіровог
радській (29085 грн), Дніпропетровській (28826 грн) та
Харківській (27290) областях. Загалом обсяг виробниц
тва валової с/г продукції у розрахунку на одну особу
сільського населення за 2017 рік у порівнянні з попе
реднім роком: збільшено в 12 областях, найбільше у
Хмельницькій (на 11,1%), Тернопільській (на 7,6%),
Чернігівській (на 6,5%), Житомирській (на 6,2%) та
Львівській (на 5,8%); зменшено також у 12 областях: від
0,3% у Херсонській до 16,1% в Полтавській;
— нарощено обсяги виробництва будівельної продук
ції у 22 регіонах (від 3,1% у Тернопільській до 1,7 рази у
Кіровоградській областях) та в цілому по Україні — на
26,3% (у 2016 р. — на 17,4%). За підсумками 2017 року у
розрізі регіонів найкращі показники зростання обсягу
будівельної продукції, крім Кіровоградської області,
зафіксовано у Закарпатській та Одеській (у 1,5 рази),
Житомирській та Дніпропетровській (у 1,4 рази) облас
тях. Водночас у трьох регіонах зафіксовано негативну
динаміку в цьому напрямку, а саме: у Луганській (25,8%),
Сумській (1,8%) та Волинській (1,0%) областях;
— у грудні 2017 р. по відношенню до грудня 2016 р.
ситуація на споживчому ринку в усіх регіонах характе
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ризувалася зростанням цін. Так, середній індекс спо
живчих цін по Україні становив 113,7% (у грудні 2016 р.
зростання становило 112,4%). У регіональному розрізі
індекс споживчих цін варіював від 112,4% у Чернівецькій
до 115,9% у Донецькій області. Основними проінфля
ційними чинниками щодо споживчих цін у 2017 році слід
вважати: адміністративне підвищення цін/тарифів на
комунальні послуги; збільшення собівартості с/г вироб
ництва, що позначилося на підвищенні оптововідпуск
них цін і, відповідно, роздрібних цін; збільшення ви
тратності позначилося і на активізації цінової динамі
ки у харчовій промисловості (у 2017 р. ціни підвищились
на 15,2% порівняно з 2016 р.); несприятлива епізоотич
на ситуацію в тваринництві, яка вплинула на рівень про
позиції і призвела до зростання цін на м'ясо та м'ясо
продукти (у 2017 р. ціни на споживчому ринку підвищи
лись на 29,4%); менші обсяги валового збору окремих
с/г культур через нижчу їх врожайність, що обумови
ло, ураховуючи фактор витрат, подорожчання деяких
груп продовольчих товарів; зростання цін на світовому
ринку нафти та, відповідно, на пальне і послуги автодо
рожнього транспорту на внутрішньому ринку (ціни на
внутрішньому ринку на паливо та мастила підвищились
на 20%, на послуги автодорожнього пасажирського
транспорту — на 24,9 %).
До показників, що характеризують рівень інвести
ційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці ре
гіонів, відносяться наступні (табл. 3):
— обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з
державного бюджету) на одну особу;
— обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на одну
особу;
— обсяг експорту товарів на одну особу;
— обсяг імпорту товарів.
За даним напрямом перші п'ять місць лідерів відпо
відно зайняли м. Київ, Чернігівська, Дніпропетровська,
Запорізька та Полтавська області, а останню п'ятірку
аутсайдерів відповідно склали Хмельницька, Харківсь
ка, Волинська, Чернівецька та Луганська області (табл.
3).
Отже, у 2017 році продовжено позитивну тенден
цію 2016 року щодо залучення інвестиційних ресурсів.
Активізація інвестиційної діяльності впродовж 2016—
2017 рр. в умовах позитивних тенденцій у фінансовій
сфері підприємств майже усіх видів економічної діяль
ності, збільшення капітальних видатків зведеного бюд
жету на тлі збереження макрофінансової стабільності,
продовження процесів реформування економіки забез
печили формування високої позитивної динаміки капі
тальних інвестицій у 2017 році.
Як видно з таблиці 3, у 2017 р. було збільшено обся
ги інвестицій, які залучаються в регіони України, зок
рема:
— капітальні інвестиції зросли у 24 регіонах (від 2,2%
у Луганській до 1,5 рази у Херсонській областях) та в
цілому по Україні — на 22,1% (у 2016 році — на 18,0%).
За підсумками 2017 року підприємствами та організа
ціями країни за рахунок усіх джерел фінансування ос
воєно 412,8 млрд грн капітальних інвестицій, індекс ка
пітальних інвестицій за 2017 р. становив 122,1% проти
118,0% у 2016 р. Зменшення обсягів капітальних інвес
тицій спостерігалось лише у Київській області — на
5,9%. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу в се
редньому по Україні становив 9375,6 грн. При цьому те
риторіальна диспропорція щодо даного показника
збільшилася проти 2016 року (26,2 рази) і склала 32,9 ра
зи (максимальне значення у 2017 році спостерігалося у
м. Києві — 41228,7 грн, мінімальне у Луганській області
— 1251,3 грн);
— ПІІ зросли у 21 регіоні та в цілому по Україні —
на 4,3% (у 2016 році — на 3,8%) або на 1630,4 млн дол.
США, і станом на 31.12.2017 р. з початку інвестування
їх загальний обсяг склав понад 39,1 млрд дол. США. У
2017 році позитивна динаміка спостерігалася у 21 регі
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Таблиця 2. Економічна ефективність розвитку регіонів України в 2017 р.

Найменування
регіону
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

8
21
1
24
4
22
3
16

Обсяг реалізації
промислової
продукції на
одну особу
гривень
місце
42344,0
10
26066,9
19
129351,1 1
61266,9
5
30061,9
14
16540,8
23
108484,8 3
34320,4
12

Обсяг
виробництва с/г
продукції на
одну особу
гривень місце
26404
8
13808
19
28826
4
19702
14
19493
15
4953
24
24374
11
7745
23

Обсяг
виконаних
будів. робіт на
одну особу
гривень місце
1971,1
9
1430,2
15
3009,4
6
760,0
24
1246,3
18
1081,0
20
1492,1
14
1668,9
11

відсотків
113,0
114,6
112,8
115,9
113,0
113,9
114,1
113,7

місце
3-5
20-22
2
25
3-5
16-17
18
11

9
11
25
14
18
12
5
20
13
17
7
15
6
23
19
10
2

54070,3
26501,9
10427,7
32344,9
44525,0
22390,1
111894,9
29596,3
35923,7
18451,2
61762,0
24737,9
29448,6
47191,7
11499,0
27698,4
58968,7

21995
29085
16484
9900
24273
14840
26508
11479
29793
15586
27290
27259
24792
24961
8716
30076
-

3332,5
1628,5
268,6
2478,8
2290,8
4737,2
4037,0
1347,6
1148,0
1494,0
3748,5
961,0
1796,4
1059,7
1405,4
931,7
8793,9

113,8
113,8
114,9
113,0
113,5
114,6
113,1
115,0
113,6
113,3
113,8
114,4
113,8
114,6
112,4
113,9
113,4

12-15
12-15
23
3-5
9
20-22
6
24
10
7
12-15
19
12-15
20-22
1
16-17
8

Місце
регіону

7
18
25
13
9
21
2
15
11
22
4
20
16
8
24
17
6

13
3
16
21
12
18
7
20
2
17
5
6
10
9
22
1
-

5
12
25
7
8
2
3
17
19
13
4
22
10
21
16
23
1

Індекс споживчих
цін, у відсотках до
грудня 2016 р.

Джерело: складено автором на основі [8; 9].

оні (у 2016 р. — у 10 регіонах). Варіація приросту серед
регіонів склала від +1,0% у Чернівецькій та Черкаській
до у 1,8 рази у Чернігівській областях. Скорочення об
сягу ПІІ у січні — грудні 2017 року зафіксовано у Тер
нопільській (6,5%), Донецькій (2,7%), Миколаївській
(2,0%) та Сумській (1,7%) областях. Станом на
31.12.2017 р. на одну особу в середньому по Україні при
падало 925,0 дол. США ПІІ. При цьому територіальна
диспропорція за цим показником збільшилася, порівня
но із значенням станом на 01.01.2017 (171,4 рази), і скла
ла 186,9 рази (максимальне значення спостерігалось у
м. Києві — 7997,5 дол. США, мінімальне у Тер
нопільській області — 42,8 дол. США).
З початку 2017 року спостерігається позитивна динам
іка щодо збільшення експортних операцій по відношенню
до відповідних періодів 2016 року. Так, за підсумками 2017
року експорт товарів виріс в цілому по Україні на 19,0% (за
підсумками 2016 року зменшення склало 4,6%). Основними
чинниками формування позитивної динаміки експорту то
варів протягом 2017 року були зростання цін на світових
ринках на певну експортну продукцію (залізну руду, чорні
метали, карбамід) та низька база порівняння у відповідних
періодах 2016 року. Серед регіонів збільшення обсягу екс
порту товарів за підсумками 2017 року спостерігалося у всіх
регіонах, крім Луганської та Кіровоградської областей, де
обсяги експорту товарів зменшилися відповідно на 46,3%
та на 2,7% (у 2016 р. позитивна динаміка щодо нарощення
експортування товарів була зафіксована в 11 регіонах). Най
більше зростання обсягу товарних експортних операцій
відбулося у Хмельницькій (+46,7%) та Чернігівській
(+44,4%) областях. У 2017 році обсяг експорту товарів у
розрахунку на одну особу населення становив 1018,2 дол.
США, що на 166,1 дол. США (або на 19,5%) більше, ніж за
відповідний період 2016 року. Найбільші показники проде
монстрували м. Київ та Дніпропетровська область, де на
кожного мешканця припадало відповідно 3324,1 дол. США
та 2182,4 дол. США; найменші — Луганська та Чернівецька
області (відповідно 107,2 дол. США та 165,1 дол. США).
Відносно обсягу імпорту товарів у 2017 році можна відміти
ти, що значна його доля у загальному обсязі імпортних опе
рацій припадає на м. Київ (45,1%) або 2414,810000 млн дол.
США.
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Отже, зробивши аналіз соціальноекономічного
розвитку областей України, можна відмітити, що в
країні спостерігаються значні диспропорції регіональ
ного розвитку, які суттєво впливають на ефективність
національної економіки. Тому, на нашу думку, збільшен
ня фінансування в розбудову об'єктів соціальної та інно
ваційної інфраструктури, міський розвиток, підтримку
розвитку локальних центрів та агломерацій дасть змо
гу не тільки розв'язати низку соціальноекономічних
проблем, а й започаткувати певну модель розвитку, що
залучала б до процесів економічного зростання місцеві
ресурси, формувала стимули до економічного поступу
на регіональному рівні. На особливу увагу заслуговує
розвиток промислових районів, сільських територій,
інвестування в об'єкти туризму, рекреації та культури.
Загалом, говорячи про змістовне наповнення сучасних
українських реформ у сфері модернізації регіональної
політики, слід визнати, що першочерговим кроком стало
затвердження в 2015 році Закону України "Про засади
державної регіональної політики" та інших нормативно
законодавчих актів, що регламентують розвиток місцево
го самоврядування та територіальної організації влади в
умовах перенесення на регіональний і локальний рівень
владних повноважень і ресурсів для їх виконання. Модер
нізація регіональної політики лежить в площині галузе
восекторальних, територіальнопросторових та інститу
ційних реформ, які реалізуватимуться на державному,
регіональному та місцевому рівнях. Осучаснення регіо
нальної політики має відбуватись на засадах домінування
підходу, що передбачає врахування ендогенних регіональ
них і місцевих чинників розвитку територій шляхом забез
печення ефективного місцевого самоврядування та тери
торіальної організації влади. Для цього необхідним є ви
конання кількох інституційноорганізаційних умов:
— створення децентралізованої моделі організації
влади, спроможної ефективно впливати на процеси соці
альноекономічного і культурного розвитку територій
і забезпечувати надання управлінських послуг населен
ню на рівні європейських стандартів;
— досягнення оптимального співвідношення питомої
ваги державноурядових і регіональносуспільних впливів;
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Таблиця 3. Рівень інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці регіонів України в 2017 р.

Найменування
регіону
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Місце
регіону
6
23
3
8
15
9
4
10
17
18
25
12
16
11
5
14
20
13
22
7
21
19
24
2
1

Обсяг капітальних
інвестиції на одну
особу

Обсяг ПІІ
(акціонерного
капіталу) на одну
особу

гривень

місце

доларів
США

місце

доларів
США

місце

10
16
3
23
20
22
6
15
2
11
25
7
5
8
4
21
19
17
13
14
9
18
24
12
1

129,1
255,9
1182,2
288,9
186,0
261,5
529,2
660,3
900,2
71,6
202,8
472,5
182,8
574,3
742,7
145,9
170,2
42,8
245,4
206,6
134,7
276,4
63,8
422,0
7997,5

22
13
2
10
17
12
7
5
3
23
16
8
18
6
4
20
19
25
14
15
21
11
24
9
1

768,9
662,9
2182,4
1049,6
477,0
1149,3
1721,2
482,5
1002,7
432,4
107,2
626,1
1658,4
760,9
1312,7
329,9
611,6
360,0
441,7
274,4
365,3
503,8
165,1
608,5
3324,1

9
11
2
7
17
6
3
16
8
19
25
12
4
10
5
22
13
21
18
23
20
15
24
14
1

6746,5
6120,6
12345,0
3606,9
5345,9
4052,7
8480,9
6264,8
17764,0
6691,0
1251,3
8345,7
8644,1
7984,4
10331,2
4737,7
5468,1
5934,1
6364,2
6347,0
7558,1
5868,3
2837,1
6426,9
41228,7

Обсяг експорту
товарів на одну
особу

Обсяг імпорту товарів
тис. доларів
США
12267,5
24349,2
255639,2
199562,1
12948,4
20223,9
51706,2
15867,6
153143,0
14732,9
38160,5
58305,4
33811,6
183406,2
138067,0
17734,1
34980,6
8408,0
44408,9
9018,5
12755,6
13875,6
1723,9
19612,8
2414810,0

у % до
загального
обсягу
0,2
0,5
4,8
3,7
0,2
0,4
1,0
0,3
2,9
0,3
0,7
1,1
0,6
3,4
2,6
0,3
0,7
0,2
0,8
0,2
0,2
0,3
0,0
0,4
45,1

Джерело: складено автором на основі [8; 9].

— актуалізація завдань і заходів регіональних стра
тегій розвитку та планів їх реалізації з урахуванням
останніх тенденцій соціально економічного розвитку
регіонів та очікуваного впливу зовнішніх чинників;
— забезпечення узгодження інтересів регіону і ни
зових територіальноадміністративних утворень; залу
чення в регіональний менеджмент інструментів корпо
ративного управління;
— підвищенні рівня публічності прийняття управ
лінських рішень.
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FUNCTIONS OF SEA PORTS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF THE SEAZECONOMIC COMPLEX

Розглянуто питання сутності порту в межах загальноекономічного розуміння. Зроблено аналіз морсьZ
кої цілісності та розглянуті проблеми, які призвели до цього. Проаналізовано унікальні характеристики
основної роботи портового господарства. Зроблено огляд основних потужностей морегосподарського
комплексу України та їх вплив на процес інтеграції. Сформульовано та порівняно принципи функціонуZ
вання та розвитку вітчизняних та зарубіжних морських портів. Розроблено схеми роботи та функціонуZ
вання поту. Запропоновано методи підвищення конкурентоспроможності українського портового госZ
подарства.
The question of the essence of the port within the limits of the general economic understanding is considered.
The analysis of marine integrity has been done and the problems that led to this were considered. The unique
characteristics of the main work of the port economy are analyzed. An overview of the main capacities of the
Ukrainian seagoing complex and their influence during the integration process is made. The principles of
functioning and development of domestic and foreign seaports are formulated and compared. The schemes of
work and functioning of sweat are developed. The methods of increasing the competitiveness of Ukrainian port
economy are proposed.

Ключові слова: морський порт, розвиток портового господарства, підвищення конкурентоспроможності,
збільшення вантажопотоку, функції морського порту.
Key words: seaport, development of port economy, increase of competitiveness, increase of freight traffic, seaport
functions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міжнародні морські перевезення є найбільш зат
ребуваним видом транспорту: на їх частку припадає по
над 90% перевезення всіх товарів у світовому товаро
обігу. Порти як невід'ємна частина світової інфраст
руктури відіграють найважливішу роль у процесах до
ставки вантажів морем. Найбільші порти, крім оброб
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ки вантажопотоків свого хинтерланда, стали займати
ся трансшипментом вантажів з усього світу, з'явилися
портихаби. Щоб підтримувати свій статус, вони зму
шені вести конкурентну боротьбу за вантажопотоки.
Для досягнення і підтримання високих конкурентних
позицій портів, необхідно усвідомити і розвивати свої
переваги.

Економiка та держава № 5/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значне збільшення інформаційних потоків, різно
манітність і складність розв'язуваних завдань, безліч
зовнішніх і внутрішніх факторів і мінливих вимог, ство
рюють проблеми для ефективного управління морськи
ми портами. Доречним виглядає підвищення відповідаль
ності керуючого персоналу за наслідки прийнятих
рішень, а також готовність підприємства адаптуватися
до швидких змін на ринку послуг в жорстких умовах
конкурентної боротьби. Про актуальність економічно
го розвитку в системі глобалізації та інтеграції свідчить
безліч підходів, наведених як у вітчизняній, так і в іно
земній літературі [2; 3].
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ
Дослідження спрямоване на виявлення основних
факторів конкурентоспроможності міжнародних
морських портів, аналіз їхніх переваг і визначення ме
тодів, що використовуються найбільшими з них в кон
курентній боротьбі. Морські корпорації, будучи важли
вою стратегічною складовою транспортної системи Ук
раїни, не можуть не впливати на розвиток ринкових
відносин і формування зовнішньоекономічних зв'язків.
Тому під впливом економіки, що динамічно розвиваєть
ся як світової, так і національної, менеджмент морсь
ких портів доцільно вдосконалювати і базувати на зас
тосуванні сучасного методичного апарату.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
У портовому господарстві України відбулися суттєві
зміни протягом останніх п'яти років. Причин для цього
було декілька: першою було введення нового закону
"Про морські порти України" у 2013 році; другою мож
на вважати політичну ситуацію, яка почалася в 2014 році
та призвела до впливових змін [1; 4].
Таким чином, Україна втратила свою морську
цільність через частково окуповану територію, але за
лишилось володіння потужним портовим потенціалом
серед всіх країн Чорного моря. На узбережжі Чорного
та Азовського морів знаходиться 18 морських торго
вельних портів і 12 портпунктів (5 морських портів пе
ребувають на тимчасово окупованій території). Порти
України: Дунайські (довжина причальної лінії ≈ 7 км,
глибина біля причалу ≈ 7 м) , Чорноморські (≈ 22 км, ≈
15 м), Азовські (≈ 6 км, ≈ 8,5 м). Всього близько 230 при
чалів, загальна довжина причальної лінії близько 35 км
(навалочні/насипні ≈ 12 км, генеральні вантажі ≈ 15 км).
Причалів з глибиною 9,75 м — 30 %. Загальна площа
портів України — 1461 га, площа Одеського порту —
141 га (найбільший в Україні) [6].
Для України склалася особлива ситуація, внаслі
док дії зовнішніх та внутрішніх факторів і умов, через
які країна значною мірою втратила основний потенці
ал транспортного флоту. У структурі портів значні
втрати фінансових ресурсів утворилися в процесі прид
бання країною політичного суверенітету. Вибір стра
тегічних напрямків розвитку зовнішньоекономічної
діяльності визначив доцільність вибору і обгрунтуван
ня найважливіших параметрів національної морської
транспортної системи. Становлення і розвиток в Ук
раїні ринкової інфраструктури суттєво змінюють
фінансовоекономічне, інформаційне і правове середо
вище функціонування підприємств, зміст їхньої госпо
дарської діяльності. В умовах інтегрування економіки
України у світову, відбувається трансформація фінан
сових відносин мікрорівня. Оскільки характерною ри
сою сьогодення стала велика кількість збиткових
підприємств, зростає потреба у дослідженні причин
нонаслідкових зв'язків, пов'язаних із процесом управ
ління рентабельністю підприємств. В обставинах рин
кових відносин, що характеризуються своєю динаміч
ністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні
рішення, пов'язані з урахуванням фінансового поло
ження підприємства.
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Морська портова галузь безпосередньо пов'язана з
розвитком світової та вітчизняної економіки, від її ста
ну залежить ефективність логістики великих експорто
орієнтованих підприємств, її удосконалення забезпечує
не тільки зниження витрат по закупівлях імпортних то
варів і збут готової продукції, а й дозволяє збільшити
доходи за рахунок розширення обсягів транзиту. Як і
кожне підприємство, порт має свої унікальні характе
ристики, серед яких можна виділити наступні [7]:
— порти забезпечують широкий спектр послуг, а не
спеціалізуються на декількох продуктах, що відрізняє
їх від підприємств комунальних послуг;
— склалася різноманітна практика участі приватно
го капіталу — від оренди та експлуатації до привати
зації;
— існує можливість внутрішньої конкуренції внас
лідок присутності на території підприємств, що роблять
як схожі послуги, так і взаємодоповнюючі;
— доступним є дроблення основної послуги (пере
робка вантажів) на елементи, які можуть виконувати
різні учасники портової діяльності;
— з часом, вартість землі, на якій розташовується
порт, а також його активів істотно зростає, що робить
його привабливим для інвестицій об'єктом;
— необхідність масштабних капітальних інвестицій
є природним бар'єром для входу в галузь;
— більшість витрат порту — постійні, що дозволяє
швидко нарощувати ефективність роботи при сприят
ливій кон'юнктурі і дає додаткове фінансове наванта
ження при несприятливій;
— порт формує ефект масштабу, доступний як по
стачальникам послуг, так і їх споживачам;
— рентабельність діяльності порту зазвичай зрос
тає із збільшенням його розмірів і активності.
Інтеграція України у світову господарську систему
та активізація транзитних перевезень, зумовлюють не
обхідність збільшення обсягів та підвищення якості
транспортних послуг. Основними завданнями морської
транспортної галузі мають стати: забезпечення безпе
ки перевезень та збереження вантажів, прискорення
обслуговування, зменшення цін і витрат на транспортні
послуги. На жаль, морська транспортна система держа
ви неспроможна забезпечити зростання обсягів пере
везень. Підвищується зношеність технічних засобів
портів, погіршується їх структура, що негативно впли
ває на розвиток морських портів та галузі в цілому. Внас
лідок цього, вітчизняні порти витісняються з міжнарод
них ринків транспортних послуг.
Функціонування та розвиток морських портів
здійснюються за принципами:
1) об'єднання інтересів та діяльності держави в особі
служби капітана морського порту, адміністрації морсь
ких портів України, інших державних підприємств, що
забезпечують їх функціонування, та суб'єктів господа
рювання, що провадять свою діяльність у їх межах;
2) збереження та утворення, зокрема на основі
об'єднання майна приватної, державної та комунальної
форм власності, єдиних майнових комплексів, розташо
ваних у межах території та акваторії морегосподарсь
кого комплексу;
3) забезпечення конкуренції серед суб'єктів госпо
дарювання, що виробляють однакову продукцію (това
ри, роботи, послуги) у морському порту;
4) розмежування адміністративних функцій щодо
забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (конт
ролю) за безпекою мореплавства і господарської (ко
мерційної) діяльності;
5) розмежування функцій забезпечення безпеки
мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мо
реплавства;
6) забезпечення безпеки мореплавства та госпо
дарської діяльності, що провадиться у морському пор
ту;
7) цільового використання портових зборів;
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Таблиця 1. Основні елементи роботи порту в Україні
№
1

Назва структури
Основні елементи
порту

2

Портова
інфраструктура

3

Зовнішня
інфраструктура порту

Основні елементи
портова інфраструктура;
портова суперструктура (криті склади, адміністративні будівлі і
майстерні), а також пересувне та стаціонарне обладнання, необхідне для
виробництва послуг інформаційних і автоматизованих систем терміналу;
портовий бізнес (портові види діяльності, що виконуються різними
громадськими і приватними установами і компаніями)
цивільні споруди (набережні, причали і їх тили);
територія;
акваторія (очищається портовий басейн);
головні портові автодороги і залізнична мережа;
інженерні споруди;
інформаційні системи внутрішньопортової зони, що забезпечують
послуги для суден і вантажів
морський доступ і захисна інфраструктура (судноплавні канали,
хвилеломи, шлюзи, пристрої навігаційної обстановки за межами портової
зони);
інфраструктура наземного доступу (національні та місцеві автошляхи,
залізниця, внутрішня водна мережа і їх з'єднання з місцевими мережами
портової зони)

8) збереження у державній власності стратегічних
об'єктів портової інфраструктури морського порту;
9) рівності прав усіх суб'єктів господарювання, що
провадять діяльність у морському порту, недопущення
дискримінації у доступі до об'єктів портової інфраст
руктури загального користування.
Морський порт — це територія і акваторія, підго
товлені та обладнані переважно для прийому суден, їх
завантаження і розвантаження, зберігання товарів,
прийому і відправлення цих товарів внутрішнім транс
портом, посадки і висадки пасажирів. Керівний орган
управління — орган, який спеціально або згідно з інши

ми діями має на меті, згідно з національним законодав
ством, управління інфраструктурою порту, координа
цію і контроль дій різних операторів у відповідному пор
ту або портової системи. Портова адміністрація — це
статутний орган, керуючий своїми фінансовими кошта
ми у межах бюджету (табл. 1).
Європейська політика щодо морських портів при
цьому виглядає так:
— інфраструктура, що забезпечує доступ у порти
та захист морського середовища, повинна бути на відпо
відальності держави і фінансуватися з громадських
коштів;

політична функція (забезпечення незалежності морського торговельного
обороту країни; залежність від України)
функція перевалочного пункту з наданням послуг з транспортування,
перевантаження та складування вантажів

Функції морських торговельних портів

захисна функція (надання портової акваторії і споруд для захисту суден
від негоди і в аварійних ситуаціях)
підприємницька функція (забезпечення життєздатності порту в умовах
скорочення або скасування державного субсидування діяльності портів
та розвитку їх матеріально-технічної бази)
промислова функція (концентрація навколо портів промислової зони з
підприємствами галузей, що використовують морський транспорт для
доставки сировини і вивезення готової продукції)
перетворювальна функція (трансформування різнорідних вантажопотоків
в однорідні і навпаки)
функція центру економічного і соціального розвитку прилеглого району

фінансово-валютна функція (внесок у валютний баланс країни)
торговельно-логістична функція (діяльність з акумуляції та розподілу
товарів)
сервісна функція (надання різних послуг)
транзитна функція

ремонтна функція

військова функція

Рис. 1. Узагальнена схема функцій морського порту
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— інфраструктура порту повинна бути на відпові
дальності громадських організацій, але фінансуватися
споживачами портових послуг.
Підвищення роботи морського порту в основі своїй
базується на потребах ринків, які він обслуговує, а та
кож використанням наявних ресурсів для збільшення
попиту з боку цих ринків. Авторами запропоновано та
кий варіант основних функцій морського порту Украї
ни (рис. 1).
Саме такі функції порту є приближеними до основ
ного поділу роботи морегосподарського комплексу за
кордоном. Адже для того, щоб покращити його робо
ту, в першу чергу, її треба зробити зрозумілою та сприят
ливою для зарубіжних партнерів. Організаційноправо
вий статус української портової інфраструктури не
відповідає положенню закордонних. Діє концепція пор
тового простору, або портової зони, згідно з якою порт
визначається наступним чином (визначення, дане Євро
комісією для цілей директиви Європарламенту за рин
ковим доступу до послуг порту) [8].
Проблема функціональної і економічної стійкості
морських торгових портів України також обумовлена
складністю управління інвестиційними програмами і
істотним відставанням від рівня розвитку торгового
флоту, який обслуговує національні і транзитні ванта
жопотоки. Тому необхідно вирішувати двоєдину зада
чу: оптимізувати вантажну базу і забезпечити адекват
ний розвиток в системі зовнішніх обмежень.
Державою приділяється недостатньо уваги прин
циповим положенням, які б свідчили про доцільність
стимулювання розвитку портів. У цих умовах, найваж
ливіше значення набуває розробка принципів еконо
мічного розвитку портового комплексу України, який
відповідає критеріям стійкості в системі інтеграцій
них процесів морської торгівлі і забезпечує ефек
тивність комерційної діяльності всіх виробничих
структур порту незалежно від форми власного основ
ного капіталу.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК
Виходячи із загальносвітової практики, є сенс
розглянути питання про розподіл українських портів
наступним чином: загальнодержавного, регіонально
го і місцевого значення. Щодо портів місцевого зна
чення, може бути визначена доцільність їх привати
зації. Вдосконалення управління портами можливо
шляхом зміни форм власності та переходу на нові
організаційні форми управління. Потрібно здійснити
діючий розподіл господарських функцій (обслугову
вання пасажирів і вантажів, суден, тощо) та держав
них функцій, пов'язаних з безпекою суден і виконан
ням міжнародних зобов'язань. Величезне значення
має реалізація організаційних заходів для забезпечен
ня взаємодії портів з іншими видами транспорту, ван
тажовласниками, операторами, укладення довгостро
кових міжнародних угод. Існує нагальна потреба у
створенні єдиної транспортної інформаційноаналі
тичної та логістичної системи. А також рішенням
підлягає проблема ціноутворення в діяльності портів.
Портові збори, тарифи і ставки, на послуги портів
повинні бути обгрунтованими і носити ринковий ха
рактер, який відповідає не лише українським, але й
всесвітнім та європейським. Як один із компромісів,
для портів може бути надано право вести самостійну
цінову політику. Як компромісний варіант можна роз
глядати встановлення нижніх меж акордних ставок
портових на рівні міністерства і надання портам пра
ва самостійно встановлювати прийнятні для себе став
ки вищевстановлених меж. На наш погляд, саме ці
міри допоможуть ефективнішому функціонуванню
портів протягом наступних років а також підвисять
їх конкурентоспроможність. Водночас до цих пір не
проведено системного дослідження тенденцій розвит
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ку глобального сектору морської торгівлі та його
впливу на активізацію розвитку національного пор
тового комплексу. Нерівномірність економічного роз
витку, незважаючи на інтеграційні процеси, зумовлює
диференціацію положення окремих портових комп
лексів у системі світових вантажопотоків. У цьому
аспекті найважливішим завданням для України стає
вибір довгострокової стратегії позиціонування тор
гових портів на основі методичних засад та вибору
пріоритетів формування конкурентної стратегії.
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THE FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN
EXPERIENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE

Розглянуто процес утворення ринкових умов і конкурентного середовища щодо поводження з відхоZ
дами в Україні. Досліджено національну динаміку індексу якості інфраструктури. Узагальнено статисZ
тичні дані про стан і регіональні відмінності в сфері поводження з відходами. Проаналізовано регіональні
особливості участі приватних підприємств у збиранні та утилізації усіх видів відходів. Обгрунтовано
необхідність упровадження комплексного підходу щодо поводження з відходами за відомими європейсьZ
кими зразками. Підкреслено безальтернативність європейської системи управління відходами, що поZ
єднує їх мінімізацію, роздільний збір, рециклінг і безпечну утилізацію за неможливістю повторного виZ
користання.
The process of formation of market conditions and a competitive environment with waste management in
Ukraine are considered. The national dynamics of the infrastructure quality index are researched. The statistics
on the state and regional differences in the field of waste management are summarized. The regional peculiarities
of the participation of private enterprises in the collection and utilization of all types of waste are analyzed. The
necessity of introducing an integrated approach to waste management according to wellZknown European models
are substantiated. There no alternative to the European waste management system are underlined, which combines
minimization of them, separate collection, recycling and safe disposal due to impossibility of reZuse.
Ключові слова: індекс якості інфраструктури, поводження з відходами, європейська система управління
відходами, конкурентне середовище, приватні підприємства.
Key words: index of infrastructure quality, waste management, European waste management system, competitive
environment, private enterprises.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблеми вичерпання природних ресурсів, забруд
нення навколишнього середовища та утилізації відходів
набули глобальних масштабів. У результаті посилюють
ся правові вимоги, спрямовані на захист навколишньо
го середовища, що змінюють характер процесу розроб
ки, виробництва, використання та утилізації матеріалів.
У листопаді 2017 р. уряд України схвалив Національну
стратегію управління відходами [1], відповідно до якої
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в Україні запроваджуються європейські принципи по
водження з усіма видами відходів. Країни ЄС досягли
вагомих результатів у цій сфері, але досі актуальними
залишаються питання створення і підтримки конкурен
тних ринків постачальників послуг та привабливого
бізнессередовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні аспекти сталого розвитку, проблемні пи
тання стану інфрасруктури, зокрема, дослідження в
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Рис. 1. Місце України за індексом якості інфраструктури (2006—2018 рр.)
Джерело: побудовано авторами за [7].

сфері поводження з відходами в Україні розглянуто
в працях П.Т. Бубенка, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур,
В.А. Голяна, Б.М. Данилишина, В.С. Міщенка, Л.Г. Мель
ника [2—6] та інших учених. Але питання ефективної
участі приватних підприємств в цій сфері залишаються
відкритими, перспективи поєднання адміністративних і
конкурентних стратегій суб'єктів господарювання по
требують окремого дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою роботи є аналіз залучення підприємств
приватного сектору у сферу поводження з відходами
в Україні та визначення перспективних напрямків роз
витку підприємництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поглиблення екологічної кризи та загострення соці
альноекономічної ситуації в суспільстві обумовлюють
необхідність реформування та розвитку інфраструкту
ри в контексті підвищення конкурентоспроможності на
ціональної економіки. Щорічні розрахунки Індексу гло
бальної конкурентоспроможності Всесвітнього еконо
мічного форуму в Давосі доводять, що одним з найбільш
проблемних місць української економіки залишається
недостатній рівень інфраструктурного забезпечення і

відповідно 70—80ті місця з 137 країнучасниць за індек
сом якості інфраструктури (рис. 1).
Однією з найболючих інфраструктурних проблем є
незадовільний стан системи поводження з відходами.
Основними недоліками є: відсутність об'єктів з утилі
зації відходів; неефективність контролю за навколишнім
середовищем та необхідної практики управління; на
явність неефективних регуляційних та законодавчих
нормах; існування незаконної утилізації відходів та
створення стихійних звалищ; фінансові перешкоди та
розгалужена організаційна структура [8]. Відсутність
системи вважається міжнародними експертами як одна
з важливіших перешкод сталого розвитку українсько
го сектору переробки відходів, основною перепоною для
залучення інвестицій, у тому числі міжнародних.
На 1 січня 2017 р. загальний обсяг відходів, що на
копичилися в Україні, за всіма класами небезпеки ста
новив 12,4 млрд т. Тільки в секторі домогосподарств у
2016 р. утворилося 6,3 млн т відходів, що становить 2,1%
від загального обсягу відходів у країні [3]. Ці відходи
захоронюють на 5,5 тис. сміттєзвалищах і полігонах.
Лише 5,8 % побутових відходів було перероблено та
утилізовано, 3,1% побутових відходів потрапило на за
готівельні пункти вторинної сировини та сміттєпере
робні заводи [9].
Обмеженість загальнодержавних і місцевих фондів
і бюджетів, а також бюджетів територіальних громад

Таблиця 1. Кількість підприємств у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 2016 р.
Адміністративнотериторіальний поділ
м. Київ
Закарпатська
Чернівецька
Сумська
Тернопільська
Запорізька
Донецька
Львівська
Херсонська
Одеська
Рівненська
Івано-Франківська
Кіровоградська
Харківська
Луганська
Житомирська
Дніпропетровська
Вінницька
Черкаська
Чернігівська
Миколаївська
Хмельницька
Волинська
Київська
Полтавська
Всього по Україні

Всього
12
45
44
40
31
48
51
62
64
53
31
36
42
83
22
53
75
64
24
46
48
36
25
66
42
1143

У т.ч. приватні
підприємства
9
26
23
20
11
17
17
20
17
14
8
9
10
18
4
8
11
9
3
4
4
3
2
5
2
274

У т.ч. %
75,0
57,8
52,3
50,0
35,5
35,4
33,3
32,3
26,6
26,4
25,8
25,0
23,8
21,7
18,2
15,1
14,7
14,1
12,5
8,7
8,3
8,3
8,0
7,6
4,8
24,0

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].
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Таблиця 2. Чисельність працюючих у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 2016 р., осіб.
Адміністративнотериторіальний поділ
Закарпатська
м. Київ
Кіровоградська
Сумська
Тернопільська
Дніпропетровська
Чернівецька
Львівська
Запорізька
Житомирська
Рівненська
Черкаська
Івано-Франківська
Херсонська
Вінницька
Київська
Харківська
Донецька
Одеська
Миколаївська
Луганська
Чернігівська
Хмельницька
Полтавська
Волинська
Всього по Україні:

Всього
654
984
384
446
309
1390
264
768
738
566
481
316
592
660
588
565
1180
1319
776
593
330
480
515
698
272
15868

У т.ч. на
приватних
підприємствах
408
609
216
243
163
733
93
266
215
130
104
64
114
95
81
74
153
167
90
49
27
38
9
11
2
4154

У т.ч. %
62,4
61,9
56,3
54,5
52,8
52,7
35,2
34,6
29,1
23,0
21,6
20,3
19,3
14,4
13,8
13,1
13,0
12,7
11,6
8,3
8,2
7,9
1,7
1,6
0,7
26,2

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].

потребує залучення до реалізації проектів модернізації
індустрії поводження з відходами приватного бізнесу,
у тому числі іноземних підприємницьких структур,
урядів інших держав і міжнародних кредитнофінансо
вих організацій. Залишається нереалізованим великий
потенціал державноприватного партнерства [4].
В Україні послідовно проводиться робота зі ство
рення ринкових умов та розвитку конкурентного сере
довища. Це призвело до залучення в цю сферу приват

них підприємств, що склало 24 % від їх загальної кіль
кості (табл. 1).
Найбільша кількість приватних підприємств функціо
нувала в Закарпатській області — 26 од., найменша кількість
— у Волинській та Полтавській областях(по 2 од.).
Найбільша частка підприємств приватної форми
власності у цій сфері в м. Києві — 75 %, більше полови
ни — в Закарпатській, Чернівецький та Сумській облас
тях. Близько третини всіх діючих підприємств є приват

Таблиця 3. Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, млн м3
Адміністративнотериторіальний
поділ
Сумська
Дніпропетровська
Тернопільська
м. Київ
Закарпатська
Львівська
Одеська
Рівненська
Кіровоградська
Чернівецька
Житомирська
Миколаївська
ІваноФранківська
Херсонська
Харківська
Донецька
Вінницька
Київська
Черкаська
Луганська
Полтавська
Запорізька
Волинська
Чернігівська
Хмельницька
Всього по
Україні

0,744
5,199
0,775
6,000
0,7418
4,180
6,1218
1,021
1,2727
1,052
1,1658
1,590
0,895

У т.ч.
приватними
підприємствами
0,638
4,25
0,616
4,4
0,5248
2,742
3,715
0,543
0,5233
0,384
0,4134
0,39
0,209

85,8
81,7
79,5
73,3
70,7
65,6
60,7
53,2
41,1
36,5
35,5
24,5
23,4

0,899
3,600
2,455
1,386
1,697
0,997
0,588
1,580
2,649
0,994
0,939
1,358
49,9001

0,16
0,55
0,329
0,169
0,2
0,087
0,027
0,063
0,09
0,028
0,009
0
21,0605

17,8
15,3
13,4
12,2
11,8
8,7
4,6
4,0
3,4
2,8
1,0
0,0
42,2

Всього

У т.ч. %

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].
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ними у Тернопільській, Запорізькій, Донецькій та
Львівській областях. Менше 10 % приватних підприємств
в Чернігівський, Миколаївській, Хмельницькій, Во
линській, Київській та Полтавській областях. Остання
характеризується найнижчим показником — 4,8 %.
Окрім кількості приватних підприємств важливим
показником розвитку приватного сектору є кількість
працюючих (табл. 2).
Найбільша чисельність працівників приватних
підприємств спостерігалася в Закарпатській області —
609 осіб, що склало 62,4% за структурним відношенням
до загальної чисельності працівників сфери поводжен
ня з побутовими відходами. Найменшим цей показник
був у Волинській області — 2 особи (0,7%).
Більше половини працюючих на підприємствах при
ватної форми власності — в м. Києві, Кіровоградській,
Сумській, Тернопільські та Дніпропетровській областях;
близько третини — у Львівській та Чернівецькій облас
тях; менше 10 % — в Миколаївській, Луганській, Черні
гівський, Хмельницькій, Полтавській та Волинській об
ластях. У цілому по Україні частка працівників приват
них підприємств в сфері поводження з побутовим відхо
дами становила 26,2%.
Звичайно, вагомість внеску приватних підприємств
в сферу поводження з побутовими відходами можна
оцінити за обсягом виконаної роботи, а саме —
кількістю зібраних і вивезених відходів (табл. 3).
Найбільший обсяг зібраних і вивезених відходів здійсни
ли приватні підприємства м. Києва — 4,4 млн м3, в Хмель
ницькій обл. приватні підприємства не вивозили відходів.
З огляду на структурне співвідношення найбільшу
часту відходів зібрали і вивезли підприємства приват
ної форми власності в Сумській обл.. — 85,8 %; більше
половини — в Дніпропетровській, Тернопільській, За
карпатській, Львівській, Одеській, рівненській областях
та м. Києві; близько третини — в Кіровоградській, Чер
нівецькій та Житомирській областях, менше 10 % — в
Черкаській, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Во
линській та Чернігівський областях.
У цілому по Україні на долю приватних підприємств
припадало 42,2 % від загальної кількості вивезених по
бутових відходів, що склало 21,1 млн м3.
Впровадження комплексного підходу щодо повод
ження з відходами вкрай необхідне для України. Це доз
волить вирішити проблеми недостатності нових полі
гонів, відпрацьованого ресурсу існуючих і невідповід
ності їх сучасним європейським стандартам. Останнім
часом збільшились кошти, спрямовані на розвиток цієї
сфери (табл. 4).
Загальний розмір фінансування зріс у три рази з
152,2 млн грн у 2014 р. до 451,0 млн грн у 2016 р. Най
100%

Таблиця 4. Порівняльна характеристика фінансування
розвитку сфери поводження з відходами, млн грн
Показники
Джерела фінансування розвитку
сфери поводження з відходами:
Державний бюджет
Місцеві бюджети
Кредитні кошти
Інші джерела
Разом
Напрями розвитку сфери
поводження з відходами:
Будівництво полігонів
Реконструкція полігонів
Придбання спецавтотранспорту
Придбання контейнерів
Інші заходи
Разом

2014 р.

2016 р.

4,3
94,5
4,2
49,2
152,2

46,3
296,9
1,8
106,0
451,0

21,8
12,8
46,1
27,9
43,6
152,2

39,9
44,3
216,5
74,5
75,8
451,0

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону Ук
раїни [10; 11].

більша частка коштів була спрямована на придбання спе
цавтотранспорту і контейнерів. Слід очікувати такі тен
денції і надалі, оскільки Національна стратегія повод
ження з відходами передбачає на період до 2030 р. до
сягнення таких показників: зменшення кількості місць
видалення твердих побутових відходів з 6000 од. до 300 од.
та відсотку відходів, що захоронюють, з 50% до 35%;
збільшення загальної кількості підприємств з перероб
ки відходів з 65 од. до 800 од. та відсотку відходів, що
направляються на переробку з 3,04% до 20%. Також
передбачено створення мережі з 50ти регіональних
полігонів, які відповідатимуть вимогам європейських
директив [12].
Основою європейської системи управління відхода
ми є їх мінімізація, роздільний збір, рециклінг і безпеч
на утилізація відходів, які неможливо повторно вико
ристати. Нині структура переробки відходів дуже
різниться (рис. 2).
Слід очікувати, що в українській сфері поводження
з відходами відбудуться відповідні структурні зміни, і
запровадження принципів циклічної економіки заохо
тить бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікав
леності в їх переробці.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Середній рівень замученості приватного бізнесу в
сферу поводження з відходами в Україні за кількісни
ми характеристиками підприємств складає близько 25%.
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Рис. 2. Порівняльна характеристика структури переробки твердих побутових відходів, %
Джерело: [13].
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Наявні значні відмінності за регіонами, оскільки в
більшості регіонів цей показник значно нижче. Більш
позитивна ситуація склалась в системі збору і переве
зенні відходів, оскільки на приватні підприємства при
падає більше 40 % всього обсягу робіт.
Зважаючи на систему фінансування галузі і стра
тегічні напрямки поводження з відходами перспектив
ними для розвитку підприємництва стануть сфери ви
робництва спеціальної техніки і обладнання; розробка
і використання нових технологій в сфері повторного
використання та утилізації відходів; система реалізації
товарів, вироблених з відходів.
Література.
1. Національна стратегія управління відходами в
Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2017 р. № 820р // Урядовий портал Кабі
нету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250431673
2. Бубенко П.Т. Управління системною модерніза
цією та розвитком житловокомунальних підприємств:
монографія / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, А.Д. Каш
пур; НАН України, ПівнічноСхідний науковий центр,
Харк. нац. унт міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. — Х.:
ХНУМГ, 2014. — 233 с.
3. Голян В. А. Інвестиції в переробку відходів: як по
долати пасивність влади та бізнесу / В. А. Голян // Дзер
кало тижня. — 2018. — № 13. — С. 9.
4. Данилишин Б.М. Державноприватне партнер
ство — стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу /
Б.М. Данилишин // Юридичні новини Online [Електрон
ний ресурс]. — Режим доступу: http://news.yurist
online.com/news/kmu/2/
5. Міщенко В. С. Світ відходів і Україна в ньому /
В.С. Міщенко // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. —
№ 25. — С. 3.
6. Мельник Л.Г. Інноваційні перспективи Третьої
промислової революції: економіка, енергетика, еколо
гія / Л.Г. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій.
— 2016. — № 4. — С. 342—352.
7. The Global Competitiveness Report 2006—2018
[Електронний ресурс] // The World Economic Forum. —
2007—2018. — Режим доступу: https://www.wefo
rum.org/reports/theglobalcompetitivenessreport2017
2018
8. Стратегію розвитку ЖКГ потрібно розробляти за
чотирма основними напрямками [Електронний ресурс]:
офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства. —
Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/press/
news/strategiyurozvitkuzhkgpotribnorozroblyatiza
chotirmaosnovniminapryamkamieduardkruglyak/
9. Стан сфери поводження з побутовими відходами
в Україні за 2016 рік [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki
diyalnosti/zhkh/terretory/stansferipovodzhennyaz
pobutovimividhodamivukrayiniza2016rik/
10. Звітність "Санітарна очистка" за 2016 рік [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minre
gion.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/03/TPV4
20161.pdf
11. Звітність "Санітарна очистка" за 2014 рік [Елек
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minre
gion.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/01/TPV4.pdf
12. Презентація Національної стратегії управління
відходами [Електронний ресурс]: офіційний сайт
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житловокомунального господарства. — Режим досту
пу: https://menr.gov.ua/files/docs/news/Prezentazij.pdf
13. Тверді побутові відходи в Україні: потенціал роз
витку. Сценарії розвитку галузі поводження з тверди
ми побутовими відходами: підсумковий звіт Міжнарод
ної фінансової корпорації (IFC, Група Світового бан
ку) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

56

www.ifc.org/wps/wcm/connect/0a7bb98c950148f9
82c3  60ea97 3782a3/ 22. +Тв ерді +по б уто ві + ві д
ходи+в+Україні+ПОТЕНЦІАЛ+
РОЗ ВИТК У+Сценарії +ро звитку+г алузі+по во 
дження+.pdf?MOD=AJPERES
References:
1. The government portal of the Cabinet of Ministers
of Ukraine (2017), "National Strategy for waste ma
nagement in Ukraine, available at: https://www.kmu.
gov.ua/ua/npas/250431673 (Accessed 6 April 2018).
2. Bubenko, P. T. Dymchenko, O. V. and Kashpur, A. D.
(2014), Upravlinnia systemnoiu modernizatsiieiu ta rozvytkom
zhytlovokomunal'nykh pidpryiemstv [Management of system
modernization and development of housing and communal
enterprises], KhNUMG, Kharkiv, Ukraine.
3. Holian, V. A. (2018), "The Investments in waste
processing: how to overcome the passivity of power and
business", Dzerkalo tyzhnia, vol. 13, p. 9.
4. Danylyschyn, B. M. (2011), "Publicprivate partner
ships — strategic form of cooperation between government
and business", Yurydychni novyny, [Online], available at:
http://news.yuristonline.com/news/kmu/2/ (Accessed 6
April 2018).
5. Mishchenko, V. S. (2012), "World of waste and
Ukraine in it", Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, vol. 25, p. 3.
6. Melnyk, L.G. (2016), "Innovative horizons of the
Third industrial revolution: economy, power sector, eco
logy", Marketing і menedzhment innovatsyi, vol. 4, pp. 342—
352.
7. The World Economic Forum (2018), "The Global
Competitiveness Report (2006—2018)", available at: https:/
/www.weforum.org/reports/theglobalcompetitiveness
report20172018 (Accessed 6 April 2018).
8. The official site of Мinistry for Regional Develop
ment, Building and Housing of Ukraine (2016), "The
development strategy of housing and communal services
should be developed in four main areas", available at: http:/
/www.minregion.gov.ua/press/news/strategiyurozvitku
zhkgpotribnorozroblyatizachotirmaosnovnimi
napryamkamieduardkruglyak/ (Accessed 6 April 2018).
9. The official site of Мinistry for Regional Develop
ment, Building and Housing of Ukraine (2017), "The state
of waste management sphere in Ukraine for 2016", available
at: http://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/
zhkh/terretory/stansferipovodzhennyazpobutovimi
vidhodamivukrayiniza2016rik/ (Accessed 6 April
2018).
10. The official site of Мinistry for Regional Develop
ment, Building and Housing of Ukraine (2017), "The
Reporting "Sanitary Cleaning" for 2016", available at: http:/
/www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/03/
TPV420161.pdf (Accessed 6 April 2018).
11. The official site of Мinistry for Regional Develop
ment, Building and Housing of Ukraine (2016), "The
Reporting "Sanitary Cleaning" for 2014", available at: http:/
/www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/01/
TPV4.pdf (Accessed 6 April 2018).
12. The official site of Мinistry for Ecology and Natural
Resources of Ukraine (2017), "The Presentation of the
National Waste Management Strategy", available at: https:/
/menr.gov.ua/files/docs/news/Prezentazij.pdf (Accessed 6
April 2018).
13. The official site of International Finance Cor
poration's (2017), "The Solid domestic waste in Ukraine:
development potential. Scenarios for Solid Waste
Management: The International Finance Corporation's
Final Report ", available at: https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/0a7bb98c950148f982c360ea973782a3/
22. +Тве рді+побутові+відходи+в+Україні+
ПОТЕНЦІАЛ+РОЗВИТКУ+Сценарії+розвитку+
галузі+поводження+.pdf?MOD=AJPERES (Accessed 6
April 2018).
Стаття надійшла до редакції 08.04.2018 р.

Економiка та держава № 5/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 37

Т. В. Вільхова,
к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту,
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро
Ю. М. Могила,
старший викладач кафедри освітнього менеджменту,
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
T. Vilkhova,
Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Educational Management of the Criminal Police
Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council, the city of Dnipro
Yu. Mogila,
Senior Lecturer of the Department of Educational Management of the Crimean Police Academy "Dniprovska Academy
of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN GENERAL BASIC EDUCATION STAFF

У статті розглянуто проблему розвитку освітнього маркетингу в умовах реформування освіти. ПроаналіZ
зовано статистичну інформацію щодо зменшення кількості суб'єктів навчального процесу у закладах загальZ
ної середньої освіти та вказано можливі причини виникнення цього явища. Досліджено принципи педагогічZ
ного маркетингу та їх важливе значення при використанні в освітньому процесі. Визначено поняття конкуZ
рентоспроможності начального закладу. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування маркеZ
тингових інструментів у діяльності сучасних шкіл. Рекомендовано обов'язково включати у розробку стратегії
розвитку закладу загальної середньої освіти інноваційні маркетингові технології.
The article deals with the problem of development of educational marketing in the conditions of educational reform.
The statistical information on reducing the number of subjects of the educational process in the institutions of general
secondary education is analyzed and the possible reasons for their occurrence are indicated. The principles of
pedagogical marketing and their importance when used in the educational process are investigated. The concept of
competitiveness of the primary institution is defined. It offers practical recommendations on the use of marketing
tools in the activities of modern schools. It is recommended to include innovative marketing technologies in the
development of a strategy for the development of institutions of general secondary education.
Ключові слова: маркетинг, освіта, освітній маркетинг, нова українська школа, менеджмент, маркетин
гові інструменти, якість освіти.
Key words: marketing, education, educational marketing, new Ukrainian school, management, marketing tools,
quality of education.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне суспільство знаходиться в глобальному
інформаційному середовищі, де відбувається обмін та
передача знань з будьякої сфери життя.
Життєвий шлях кожної людини починається зі
шкільної парти, де протягом декількох років формуєть
ся особистість учнів, які отримують базові знання для
подальшого визначення професійних орієнтирів. Однак
не завжди батькам та учням вдається зорієнтуватися у
виборі професії, яка актуальна та користується попи
том не лише в найближчі 3—5 років, а й на перспективу.
Стає необхідним впровадження в закладах загаль
ної середньої освіти маркетингових освітніх технологій,
які допоможуть не лише визначати ринок необхідних
професій, а й бути конкурентоздатними на ринку
освітніх послуг, залучаючи нових учнів та просувати нові
послуги, які пропонуються у закладах освіти.
Проте існує певна проблема в застосуванні мар
кетингу в освіті через брак знань та розумінні його
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необхідності, що значно сповільнює дослідження,
розроб ку та впро вадження практичних і нстру
ментів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні теоретичні та практичні аспекти маркетин
гової діяльності в освіті висвітлені в наукових працях
С.В. Білоусова, С.В. Ковальчук, М. Василевського,
В.В. Сиченка, А.М. Костюченко, Т. Оболенської, С.
Білої. Загальні питання комунікацій з громадкістю, що
є основою для дослідження питань позиціонування зак
ладів освіти, розглянуті у працях Ф. Котлера, О.Ю. Боб
ло, Ю.Є. Петруні, О.М. Хоменка та багатьох інших відо
мих вчених.
Однак зміни, що відбуваються в освітній діяльності,
а саме реформування освіти України, вимагають знач
но ширшого застосування не лише теоретичних знать з
маркетингу, а й практичних.

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Тис. осіб
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7132

4204

537
1990

3757

508
2013

454
2014

Кількість учнів

3846

3783

444
2015

438
2016

Роки

Кількість вчителів

Рис. 1. Динаміка змін кількості суб'єктів загальної середньої освіти за 1990—2016 рр. по Україні
Джерело: [4].
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Так, за 26 років кількість учнів скоро
тилася на 3286 тис. осіб, або на 54 %. Це
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можна пояснити демографічною кризою,
5
появою інших методів навчання та ін.
Кількість педагогів також зазнала знач
0
Роки них скорочень, а саме у 2016 році порівня
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но з 1990 роком на 99 тис. осіб (на 82 %).
Перш за все, на нашу думку, це пов'язано
Кількість закладів
з тим, що втрачається статус учителя як
Рис. 2. Аналіз кількості закладів загальної середньої освіти України
авторитетного кваліфікаційного праців
за 1990—2016 рр.
ника. Подруге, відсутня мотиваційна си
стема обрання даної професії (низька
Джерело: [4].
заробітна плата, відсутність достатньої
МЕТА СТАТТІ
кількості часу на відпочинок, відсутність житла у
Мета статті полягає у наданні практичних рекомен сільських місцевостях, велика кількість опрацювання
дацій впровадження маркетингових інструментів у за документів та ін.).
кладах загальної середньої освіти, які повинні врахо
Таким чином, результатом зниження попиту на освіт
вувати усі сучасні вимоги суспільства.
ню діяльність є скорочення чисельності закладів загаль
ної середньої освіти з 1990 по 2016 рр. на 5 тис. або на
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
78%.
Т.М. Тягунова вважає, що формування ринку сучас
Розуміючи таку ситуацію, Міністерство освіти і на
ної освіти в Україні зумовлено активними реформами уки України починає впроваджувати нову освітню ре
та євроінтеграційними процесами в державі. Таке по форму. У вересні 2017 року було ухвалено новий закон
жвавлення вимагає від вищих навчальних закладів інно "Про освіту", який регулює основні засади нової освіт
ваційних підходів до формування стратегій розвитку, які ньої системи [1]. Нова українська школа — це ключова
б дозволяли посилити конкурентоспроможність, а та реформа МОН. Головна мета — створити школу, у якій
кож задовольнити попит щодо якісної освіти міжнарод буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки
ного рівня [5]. Це стосується не лише вищих навчаль знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосову
них закладів, а й закладів загальної середньої освіти.
вати їх у житті.
Існуюча дотепер система освіти України посту
НУШ — це школа, до якої приємно ходити учням.
пається освіті розвинених країн світу. Спостерігається Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично
зниження якісних показників отриманих знань дітей, мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути
починаючи від дошкільної освіти і закінчуючи вищою відповідальними громадянами. Водночас батькам теж
освітою. В. Зайчук вважає основними параметрами подобається відвідувати цю школу, адже тут панують
якості освіти наступні положення: відповідність на співпраця та взаєморозуміння [2].
вчальних досягнень учнів державним освітнім стандар
Постає проблема в популяризації даних нововве
там; якість навчальновиховного процесу, що забезпе день і доведенні їх до відома всім суб'єктам освітнього
чує рівень особистісного розвитку; динаміка індивіду процесу, а саме: директорам шкіл, учителям, батькам та
альних досягнень у самовизначенні, саморозвитку, са учням. Після перепідготовки та навчання працівників
мореалізації; навчальнометодичне забезпечення про навчальних закладів, необхідно розробити стратегію
цесу підготовки (навчальні посібники, методичні роз розвитку закладу загальної середньої освіти, що повин
робки); позитивна мотивація навчання, готовність до на базуватись на основі педагогічного маркетингу, яка
пізнавальної діяльності; якість управління освітніми дозволить просувати освітні послуги до споживача.
програмами, що мають бути спрямовані на основну мету
М.Ш. Фарухшина пропонує такі принципи педаго
системи освіти — "забезпечити умови для всебічного гічного маркетингу в умовах Нової української школи:
розвитку учнів, виховання громадянина демократично
1) принцип інформаційної відповідності. Розуміння
го суспільства" [3].
педагогами законів маркетингу, а саме: лідерства, запа
Більшість навчальних закладів нашої країни орієн м'ятовування, сприйняття, фокусування, виняткового
тована на традиційну модель освіти, не бажаючи перей права, перспективи, успіху та інші;
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2) принцип пріоритетності. Педагогічний працівник має
оцінити новий матеріал з педагогічної маркетингової по
зиції, тобто підібрати ті прийоми, методи, форми, які б зро
били цей матеріал актуальним, перспективним та цікавим;
3) принцип стратегічної орієнтації. Це загальний
план діяльності педагога, який охоплює тривалий період
часу, спосіб досягнення складної мети, яка є головною
для педагога на даний момент, але може коригуватися
при зміні умов;
4) принцип елективності навчання полягає у можливості
вибору індивідуальної траєкторії діяльності здобувача ос
віти, орієнтації на потреби, здібності та інтереси учня;
5) принцип ефективної діяльності. Визначається сту
пенем досягнення поставленої мети;
6) принцип компетентнісного підходу. Ґрунтується
на бажанні учнів використати отримані знання та навич
ки вже сьогодні, щоб відчути свою компетентність у ви
рішенні певних проблем [6, с. 3—5].
Застосування вказаних принципів у освітньому про
цесі дозволяє визначити таке поняття, як конкурентос
проможність закладу загальної середньої освіти — це
діяльність навчального закладу, який має сильний ме
неджмент управління і високий рівень ефективності на
дання знань, створені відповідні умови для навчання та
перебування дітей, користування попитом батьків.
На ринку освітніх послуг існує сегмент споживачів,
на який націлена діяльність навчальних закладів, це учні
(обирають заклад, який їм до вподоби) та їх батьки
(вибір учнів є остаточним за умови, що він співпадає з
вибором батьків) (рис. 3).
Для залучення цільової аудиторії до своїх послуг
навчальний заклад повинен застосовувати маркетингові
інструменти, які принесуть очікуваний результат. До них
можна віднести:
1. Аналіз попиту і пропозиції ринку послуг.
2. Визначення конкурентних переваг навчального
закладу.
3. Проведення днів відкритих дверей, ярмарок, вис
тавок, конференцій тощо, для надання інформації про
історію створення, напрямки діяльності, педагогічний
колектив закладу, впровадження інноваційних техно
логій та ін.
4. Реалізація підприємницької компетентності учнів
(створення шкільних проектів, які матимуть різну ви
нагороду).
5. Проведення соціальних досліджень (анкетувань,
опитувань) серед учнів та їх батьків для виявлення по
бажань та потреб, які можна було б застосовувати в
сучасній школі.
6. Запрошення висококваліфікованих спеціалістів,
які можуть ділитися досвідом ведення будьякої госпо
дарської діяльності.
7. Співпраця з вітчизняними та іноземними закла
дами освітньої діяльності.
8. Застосування рекламних засобів (телебачення,
радіо, друковані матеріали видання, інформаційні лис
ти, буклети, банери та ін.).
9. Створення webсайту (загальнодоступний ре
сурс, який дозволяє висвітлювати всю діяльність закла
ду). Він повинен бути інформативним та зручним у ви
користанні.
10. Слідкувати за новітніми технологіями в освіті та
впроваджувати їх.
Таким чином, використання маркетингових інстру
ментів у комплексі дозволить закладам загальної серед
ньої освіти зайняти достойне місце у сфері освітньої
діяльності. Звичайно, що вибір конкретних шляхів по
зиціонування освітніх послуг залежить від специфіки
конкретного закладу, його потенціалу, які він може за
пропонувати споживачам.

Учні

ЗЗСО

Батьки
Рис. 3. Сегмент ринку освітньої діяльності закладів
загальної середньої освіти

ваджуватися керівниками закладів загальної середньої
освіти в діяльність сучасних шкіл.
Розробка стратегії розвитку закладу загальної се
редньої освіти повинна обов'язково включати в себе ряд
інноваційних маркетингових інструментів, що здатні
забезпечити у майбутньому стійку конкурентоспро
можність, високу адаптивність до зовнішнього середо
вища, якість отриманих знань, вмінь, навичок та компе
тенцій, а також високу мобільність як педагогічних пра
цівників, так і учнів.
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FINANCIAL POTENTIAL TERRITORIAL COMMUNITIES: THEORETICAL ANALYSIS

Статтю присвячено дослідженню наукової парадигми фінансового потенціалу територіальних громад. За
результатами дослідження виділено підходи до визначення категорії "фінансовий потенціал", а саме: результаZ
тивний, системний, ресурсний, ресурсноZцільовий, процесноZресурсний, структурний. Систематизація цих
підходів надала можливість запропонувати авторське тлумачення дефініції "фінансовий потенціал територіZ
альної громади". Обгрунтовано, що економічна сутність фінансового потенціалу територіальної громади визнаZ
чається сукупністю чотирьох аспектів: фінансовий потенціал як здатність територіальної громади виробляти
ресурсну базу для забезпечення виробничоZекономічної діяльності, виконання соціальних завдань і забезпеченZ
ня стійкості місцевого розвитку; фінансовий потенціал як сукупність наявних на території фінансових і грошоZ
вих ресурсів, необхідних для підтримки стійкості економічної діяльності територіальної громади; фінансовий
потенціал як результат економічних відносин територіальної громади; фінансовий потенціал як резерв, можлиZ
вий до використання для захисту регіонального розвитку від впливу факторів ризику і невизначеності. Також
запропоновано сукупність структурних компонентів щодо оцінки фінансового потенціалу територіальної гроZ
мади як цілісної економічної системи.
The article is devoted to the research of the scientific paradigm of the financial potential of territorial communities.
According to the results of the research, approaches to the definition of the category "financial potential" are identified,
namely: productive, systemic, resource, resourceZtarget, processZresource, structural. The systematization of these
approaches provided an opportunity to propose an author's interpretation of the definition of "financial potential of a
territorial community". It is substantiated that the economic essence of the financial potential of the territorial community
is determined by a combination of four aspects: financial potential as the ability of the territorial community to develop
a resource base for the provision of productive and economic activity, the fulfillment of social tasks and the sustainability
of local development; financial potential as a set of financial and monetary resources available on the territory necessary
to maintain the sustainability of the economic activity of the territorial community; financial potential as a result of
economic relations of the territorial community; financial potential as a reserve, it is possible to use for the protection of
regional development from the influence of factors of risk and uncertainty. Also, a set of structural components has been
proposed to assess the financial potential of a territorial community as an integral economic system.
Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, ком
поненти фінансового потенціалу, фінансовоінвестиційний потенціал територіальної громади.
Key words: decentralization, territorial community, financial potential, financial resources, components of
financial potential, financial and investment potential of the territorial community.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Територіальна громада як соціальноекономічне
явище є особливим утворенням, з притаманною їй відпо
відної низкою якісних і кількісних характеристик. Те
риторіальна громада як провідний суб'єкт місцевого
самоврядування займає одне з важливих місць у теоре
тичних дослідженнях щодо визначення її природи, сут
ності, ознак та місця й ролі у стратегії розвитку всієї
цілісної фінансовоекономічної системи країни. Особ
ливої актуальності такі питання набувають у сучасних
умовах процесів децентралізації та становлення новіт
ньої системи організації функціонування фінансів
місцевого самоврядування в Україні як складної інтег
рованої економічної системи з відповідними властиво
стями розвитку. В умовах одночасних процесів глобалі
зації та регіоналізації економіки, інтеграційних про
цесів, необхідність виконання завдань щодо підвищен
ня фінансового самозабезпечення, посилення конкурен
тних переваг постановка проблем формування і вико
ристання фінансових ресурсів регіону є сама по собі
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недостатньою. Крім того, прийняття найважливіших
управлінських рішень і побудова фінансового механіз
му на рівні регіонів не може базуватися на простому
підрахунку обсягу фінансових ресурсів і не дасть очі
куваних результатів у перспективі.
Тому основою фінансів місцевого самоврядування
є фінансовий потенціал. Використання в економічній
теорії та практиці даного поняття дозволить зіставити
фінансові можливості різних територіальних громад,
повноцінно оцінити ефективність місцевих фінансів,
комплексно аналізувати фінансову забезпеченість зав
дань стратегічного розвитку, проводити системні пере
творення в економіці, виявити фінансову самодос
татність територіальних громад, виробити економічну,
соціальну, фінансову, бюджетну і податкову політику.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковою проблемою щодо підходів до досліджен
ня теоретичних основ фінансового потенціалу регіону,
територій з позицій визначення сутності, структури,
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характеристики окремих складових, аналізу їх ефек
тивності присвячено численні праці таких науковців, як:
В. Боронос, Г. Возняк, Є. Волковський, О. Дем'янчук,
О. Єрмошкіна, М. Козоріз, В. Кунцевич, І. Лук'яненко,
В. Свірський, О. Тимошенко, О. Хістєва, С. Шумська та
інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою дослідження даної статті є теоре
тичний аналіз існуючих підходів до трактування сут
ності "фінансового потенціалу", та на основі цього —
запропонування авторського тлумачення поняття
"фінансовий потенціал територіальної громади", підхо
дів до його структурування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження, що проводяться різними авторами з
даної проблеми, стосуються сфери формування і регу
лювання фінансового потенціалу, але найчастіше вони
мають неупорядкований характер, не враховують еле
менти, складові, цілісність цього поняття, як слід, —
відсутність єдності поглядів щодо його визначення. Роз
глянемо деякі наявні в економічній літературі підходи
для виявлення змісту поняття "фінансовий потенціал".
Критичний аналіз наукової літератури та власні ав
торські узагальнення дозволили виявити низку підходів
щодо визначення предмету дослідження, зокрема: ре
сурсний, результативний, ресурсноцільовий, процесно
ресурсний, системний та структурний підходи.
Перший (ресурсний) підхід (Колесникова Н.А. [12]
Лексин В.Н., Швецов А.Н. [14], Кайгородов А.Г., Хомя
кова А.А. [10]) визначає фінансовий потенціал як су
купність фактично акумульованих, а іноді і потенцій
них фінансових ресурсів, які можуть бути використан
ня для забезпечення потреб розвитку відповідної тери
торії. Однак недоліком цього підходу є його абстракт
ність та фактичне ототожнення понять "фінансовий
потенціал" та "фінансові ресурси". Так, одна група при
хильників ресурсного підходу вважає, що фінансовий
потенціал визначається як обсяг фінансових ресурсів,
який змінюється в часі. Автори виділяють різні секто
ри, де відбувається формування фінансового потенціа
лу: одні — державні фінанси, які включають ті фінан
сові ресурси, які утворюють бюджетну систему, інші —
як, наприклад, Колесникова Н.А., виділяють шість сек
торів: регіональну адміністрацію, власні фінансові ре
сурси господарюючих суб'єктів, фінансові ресурси
фінансовокредитної сфери, фінансові ресурси гро
мадських організацій, фінансові ресурси населення і
зовнішні джерела.
Другий підхід визначення фінансового потенціалу
заснований на отриманні потенційно можливих доходів
(результату) (Боровикова О.В. [1] Фомін П.О., Старо
войтов М.К. [22], Стахно Н.Д. [19]), та визначає фінан
совий потенціал як комплексний показник ефективності
фінансовобюджетної політики, який є елементом пла
новопрогнозних розрахунків і включає в себе: су
купність бюджетного потенціалу, доходи населення,
грошові і страхові фонди організацій, а також позикові
кошти. Показник відображає потенційні величини до
ходів, з урахуванням "параметрів невикористовуваних
резервів, неврахованих надходжень і втрат в результаті
впливу різних ризикоутворюючих чинників".
Автори, які дотримуються ресурсноцільового
підходу (Булатова Ю.І. [3], Сорокіна Н.О. [18]) у визна
ченні фінансового потенціалу, виходять з цільового ви
користання ресурсів: для соціальноекономічного роз
витку регіону або територій, забезпечення відтворю
вального процесу окремих економічних суб'єктів.
Група вченихекономістів, що представляє четвер
тий підхід (Ісаєв Е.А. [9], Толстих Т.Н., Уланова О.М.
[21]), основним елементом фінансового потенціалу вва
жає процес формування фінансових ресурсів. Так, ко
лектив авторів трактує фінансовий потенціал як части
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ну потенціалу саморозвитку, що представляє сукупні
фінансові можливості, які з урахуванням внутрішнього
управлінського впливу перетворюються у фінансові ре
сурси і служать для досягнення мети розвитку.
Більш виважено до вирішення означеної терміноло
гічної проблеми відносяться прихильники системного
підходу, які визначають фінансовий потенціал не лише
з позиції його ресурсної складової, а й враховують
реальні можливості території щодо ефективного викорис
тання акумульованих фінансових ресурсів (Боронос В.Г.
[2], Волковський Є.І. [5], Лук'яненко І.Г., Височина А.В.
[15]).
В рамках структурного напрямку (Єрмошкіна О.В.
[7], Тимошенко О.В. [20]) фінансовий потенціал трак
тується науковцями як окремий структурний елемент
більш глобальної категорії (фінансової політики, еко
номічного потенціалу тощо), або ж як сукупність по
тенціалів суб'єктів нижчого рівня. Проте такий підхід є
не зовсім раціональним, оскільки він дозволяє конкре
тизувати структуру явища, проте не відображає його
реальний економічний зміст.
В.О. Кунцевич [13] вводить поняття фінансового по
тенціалу розвитку економічної системи у вигляді сукуп
ності наявних фінансових ресурсів, можливостей систе
ми по їх залученню та ефективному управлінню для до
сягнення тактичних і стратегічної мети розвитку.
С.В. Зенченко [8] визначає фінансовий потенціал че
рез сукупність трьох аспектів: здатність регіону вироб
ляти ресурсну базу для забезпечення виробничоеконо
мічної діяльності, виконання соціальних завдань і забез
печення стійкості регіонального розвитку; сукупність
наявних на території фінансових і грошових ресурсів,
необхідних для підтримки стійкості і економічної діяль
ності регіону; результат економічних відносин регіону.
Такий підхід має цілий ряд недоліків, наприклад "ви
робляти ресурсну базу" на наш погляд технічно немож
ливо, сукупність грошових і фінансових ресурсів зна
ходяться на території взагалі не може служити кри
терієм оцінки фінансового потенціалу, тому що не ясно
де знаходяться дані ресурси, в чиїй власності і як їх мож
на отримати і використовувати для підтримки фінансо
вої стійкості. Ще одним недоліком є те, що спосіб оцін
ки результату економічної діяльності регіону теж не був
запропонований.
Систематизація існуючих підходів дозволяє визначи
ти тлумачення дефініції "фінансовий потенціал територі
альної громади" у вузькому і широкому сенсах. Так, у вузь
кому сенсі трактування фінансового потенціалу зводить
ся до визначення "фінансового потенціалу території", тоб
то сукупності фінансових потенціалів підприємств, які
розташовані в рамках даної території. Розширене розум
іння фінансового потенціалу пов'язане з включенням в
його зміст наступних елементів: місцевого бюджету; по
забюджетних фондів, міжбюджетних потоків, цінних па
перів, емітованих органами місцевого самоврядування,
фінансового потенціалу підприємств і організацій всіх
форм власності, коштів населення, які перебувають в гот
івковій формі або в банках і інших фінансових інститутах,
а також у вигляді різних цінних паперів; фінансових ре
сурсів інститутів кредитнофінансової системи регіону, а
також коштів, що залучаються банками з інших територій.
Таким чином, при визначенні категорії "фінансовий
потенціал територіальної громади" вважаємо за необ
хідне акцентувати увагу на таких аспектах:
— сукупність фінансових ресурсів (можливостей)
територіальної громади;
— можливості територіальної громади щодо залу
чення та ефективного управління фінансовими ресур
сами (капіталом, грошовим капіталом, грошовими по
токами, фондами грошових коштів);
— забезпечення поточної і перспективної діяльності
(функціонування) територіальної громади;
— забезпечення досягнення тактичних і стратегіч
них цілей розвитку територіальної громади.
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Узагальнюючи вищевикладені підходи, в рамках
нашої роботи під фінансовим потенціалом територіаль
ної громади будемо розуміти сукупність власних, залу
чених, фактично акумульованих та потенційно доступ
них фінансових ресурсів економічної системи терито
ріальної громади і можливостей відповідної територі
альної громади щодо їх ефективного використання з ме
тою забезпечення операційної та інвестиційної діяль
ності та досягнення загальносистемних цілей в умовах
нестабільності факторів зовнішнього середовища, а та
кож взаємодію зазначених складових з метою забезпе
чення сталого розвитку певної території.
Економічна сутність фінансового потенціалу тери
торіальної громади визначається сукупністю чотирьох
аспектів:
— фінансовий потенціал як здатність територіальної
громади виробляти ресурсну базу для забезпечення ви
робничоекономічної діяльності, виконання соціальних
завдань і забезпечення стійкості місцевого розвитку;
— фінансовий потенціал як сукупність наявних на
території фінансових і грошових ресурсів, необхідних
для підтримки стійкості економічної діяльності терито
ріальної громади;
— фінансовий потенціал як результат економічних
відносин територіальної громади;
— фінансовий потенціал як резерв, можливий до
використання для захисту регіонального розвитку від
впливу факторів ризику і невизначеності.
Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, основ
ними характеристиками фінансового потенціалу тери
торіальної громади є:
— функціонування виключно в грошовій формі, ос
кільки всі джерела фінансового потенціалу мають вар
тісну основу і відображаються у фінансових докумен
тах різного рівня;
— динамічність — фінансовий потенціал терито
ріальної громади обумовлений постійним переміщенням
потоків фінансових ресурсів з метою отримання еконо
мічного і соціального ефекту, забезпечення сталого
функціонування громади;
— цілеспрямованість — рух фінансових ресурсів
строго обумовлено певною метою.
Основними потікоутворюючими факторами об'єд
наних територіальних громад є:
— джерела формування потоку: кредитний, бюд
жетний, інвестиційний;
— цілеспрямованість: виробнича, соціальна, бюд
жетна, трансферна та ін.;
— форма власності: державна (в особі регіональних
органів влади), змішана, приватна;
— тимчасова спрямованість: постійна (циклічна),
сезонна, разова.
У сучасних умовах посилення ролі інтенсивних фак
торів відтворення зростає роль якісних характеристик
фінансового потенціалу. Фінансовий потенціал, відоб
ражаючи весь спектр існуючих економічних відносин
територіальних громад, є індикатором економічного
розвитку та якості управлінських рішень. Тому управ
ління фінансовим потенціалом територіальної громади
є одним з істотних елементів стратегічного, тактичного
і оперативного управління регіоном в цілому.
У процесі управління фінансовим потенціалом те
риторіальної громади важливі місце займає його
кількісне визначення, що фактично і виступає основою
для прийняття виважених та обгрунтованих управлінсь
ких рішень. Ідентифікацію ресурсних потоків доцільно
здійснювати у розрізі груп економічних суб'єктів, для
чого необхідно проаналізувати позиції різних науковців
щодо структурування фінансового потенціалу.
З метою більш грунтовного дослідження наукової
парадигми фінансового потенціалу територіальних гро
мад необхідно визначити його структуру. В економіч
них працях, як зарубіжних, так і вітчизняних науковців,
немає єдиного підходу до розкриття складових фінан
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сового потенціалу адміністративнотериторіальної оди
ниці, зокрема об'єднаних територіальних громад.
Основна причина в тому, що це пов'язано із комплек
сністю досліджуваного питання. На основі методологі
чного аналізу нами виділено два наукових підходи щодо
розкриття структури категорії фінансовий потенціал —
макроекономічний та мезоекономічний (табл. 1).
Таким чином, на основі даних таблиці можна
відмітити, що більшість науковців виділяють фінансо
вий потенціал підприємств (суб'єктів господарювання),
населення (домогосподарств) та бюджету (органів
місцевого самоврядування), а тому саме у розрізі цих
груп суб'єктів і буде проводитися ідентифікація показ
ників для характеристики ресурсної складової (як ре
ально, так і потенційно доступних фінансових ресурсів)
фінансового потенціалу територіальної громади.
Згідно з першим підходом, об'єднуючи твердження
Г.В. Возняк [4], В.С. Свірського [17], Е.А. Ісаєва [9],
С.С. Шумської [24], М.А. Козоріз [11], В.В.Прохорової
[16], О.В. Єрмошкіної [7], Є.І. Волковського [5] основ
ними складовими фінансового потенціалу є сукупність
взаємопов'язаних компонентів, що об'єднують державні
фінанси (окремо автори виділяють як сектор держав
них установ, фінансові ресурси в розпорядженні дер
жавних органів), фінанси підприємств реального секто
ра економіки, фінансові ресурси населення та зовнішні
джерела надходження фінансових ресурсів (потенціал
фінансового сектора економіки). Цей підхід є більш по
ширеним у використанні науковців та практиків, він
відображає макроекономічний аспект побудови фінан
сового потенціалу країни в цілому, відображаючи сфе
ри її фінансової системи та економічні відносини, що
формуються при взаємодії кожної складової.
У другому підході, грунтуючись на працях Ю.І. Бу
латової [3] та ін., складові фінансового потенціалу роз
крито з погляду регіонального аспекту. У сукупності
фінансового потенціалу території виділяють такі скла
дові: бюджетну, податкову, інвестиційну та ощадну, які
характеризують реалізацію функцій усіх фінансових
ресурсів території. Проте Г. В. Возняк [4], М.А. Козоріз
[11] та О.В. Хістєва [23], О.І. Дем'янчук [6], розглядаю
чи фінансовий потенціал території, стверджують, що
найбільш оптимально його склад можна розкрити че
рез такі елементи: фінансовий потенціал реального сек
тора економіки регіону; фінансовий потенціал домогос
подарств; бюджетний потенціал регіону; податковий
потенціал, потенціал фінансовокредитних установ;
інвестиційний потенціал регіону, організаційний та управ
лінський потенціал.
Грунтуючись на систематизованих вище підходах та
поглядів науковців щодо структурування фінансового
потенціалу територіальних громад, та погоджуючись з
ними в певній мірі, пропонуємо додати до численного пе
реліку структурних компонент фінансового потенціалу
територіальних громад таку компоненту, як фінансово
інвестиційний потенціал територіальної громади. Вва
жаємо, що фінансовий потенціал територіальної грома
ди і управління ним з позиції забезпечення сталого роз
витку території слід розглядати не з точки зору джерел
формування, а з позицій структурнофункціонального
підходу за напрямами можливого використання. Такий
підхід дозволяє враховувати часовий лаг, який існує між
готовими до використання ресурсами і передбачувани
ми до реалізації засобами. Однак можливість подальшо
го розвитку територіальних громад лише за рахунок
внутрішніх резервів і залучення тимчасово вільних фінан
сових ресурсів в значній мірою вичерпані. Громади ма
ють право розпоряджатися далеко не всіма фінансови
ми ресурсами, що мобілізуються на їх території. Крім
того, в процесі внутрішньодержавного перерозподілу
коштів вищестоящих ланок фінансової системи,
здійснюваного з метою вирівнювання ступеня фінансо
вої забезпеченості територіального розвитку, обсяг
фінансових ресурсів, що концентрується на місцях, може
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бюджетний потенціал (з точки зору державних
фінансів)
фінансовий потенціал позабюджетних фондів
інвестиційний потенціал внутрішніх та іноземних
інвесторів
фінансові ресурси держави
фінансові ресурси забезпечувальних складових
фінансового та страхового ринків
фінансовий потенціал, що формується на рівні
місцевого і державного бюджетів
потенціал фінансового сектора економіки
фінансовий потенціал суб’єктів господарювання
фінансовий потенціал населення (домогосподарств)
довгостроковий та короткостроковий потенціал
фінансово-кредитних установ
ощадний потенціал населення
фінансовий потенціал реального сектора економіки
територіальної громади
бюджетний потенціал територіальної громади
податковий потенціал територіальної громади
інвестиційний потенціал територіальної громади
організаційний потенціал територіальної громади

Козоріз М.А.,
Сторонянська І. З.[11]

Компоненти фінансового потенціалу

Прохорова В.В.[16]

Макроекономічний

Автори/ підхід

Таблиця 1. Структурні компоненти фінансового потенціалу територіальних громад
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Джерело: складено автором за результатами дослідження.

перевищувати розміри наявного тут фінансового потен
ціалу. Тому в сучасних умовах особливого значення на
буває інвестиційна складова фінансового потенціалу ре
гіону. Крім того, надання фінансовим відносинам інвес
тиційної спрямованості є одним з основних факторів,
здатних забезпечити соціальноекономічний розвиток
територіальної громади та його стійкість.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи усе вищевикладене, слід відзначити,
що фінансовий потенціал територіальної громади є ком
плексним поняттям, яке включає кількісні (реальні та
потенційно можливі фінансові ресурси) та якісні ком
поненти, що відображають загальний обсяг фінансових
можливостей, що знаходяться у розпорядженні певної
територіальної громади. Якісна та об'єктивна верифі
кація та адекватне прогнозування фінансового потен
ціалу територіальної громади є основою її фінансової
самодостатності та виступає початковим етап процесу
управління фінансовим потенціалом у контексті реалі
зації регіональної фінансової політики.
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STATISTICAL STUDY OF THE INTENSITY OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES BY HOUSEHOLDS IN "SMART" COMMUNITIES IN UKRAINE

Статтю присвячено розробленню теоретикоZметодологічних засад побудови системи статистичних показZ
ників використання інформаційноZкомунікаційних технологій домашніми господарствами і окремими особаZ
ми задля забезпечення сталого розвитку "розумних" громад в Україні.
У статті проведено аналіз структури населення світу щодо доступу до інформаційноZкомунікаційних техZ
нологій на сучасному етапі розвитку. Визначено систему показників, що відображають доступ домашніх госZ
подарств і приватних осіб до інформаційноZкомунікаційних технологій. Розглянуто особливості визначення
та наведено методику розрахунку кожного з показників, що входить до зазначеної системи. Проаналізовано
доступність інформаційноZкомунікаційних технологій для домашніх господарств і приватних осіб в Україні
на основі значень відповідних показників у 2016 році.
За результатами проведеного дослідження встановлено, що одним з ключових компонентів міжнародної
статистичної роботи є розробка і перегляд системи статистичних індикаторів, які використовуються для монZ
іторингу прогресу в напрямку створення інформаційного суспільства задля забезпечення сталого розвитку
"розумних" громад в Україні. В подальших дослідженнях доцільно провести детальний аналіз груп статистичZ
них показників для оцінювання усіх напрямів розвитку інформаційноZкомунікаційних технологій в Україні.
The article is devoted to the development of theoretical and methodological foundations for the construction of a
system of statistical indicators of the use of information and communication technologies by households and individuals
in order to ensure the sustainable development of "smart" communities in Ukraine.
The article analyzes the structure of the world's population in terms of access to information and communication
technologies at the present stage of development. The system of indicators, which shows the access of households and
individuals to information and communication technologies, is determined. The features of the definition are considered
and the method of calculation of each of the indicators included in the specified system is given. The article analyzes
the availability of information and communication technologies for households and individuals in Ukraine based on
the values of the corresponding indicators in 2016.
According to the results of the study, one of the key components of international statistical work is the development
and review of a system of statistical indicators used to monitor progress towards the creation of an information society
in order to ensure the sustainable development of "smart" communities in Ukraine. In further research, it is advisable
to carry out a detailed analysis of groups of statistical indicators to evaluate all areas of the development of information
and communication technologies in Ukraine.
Ключові слова: інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ), домашні господарства, сталий розвиток,
статистичні показники, "розумні" громади.
Key words: information and communication technologies (ICT), households, sustainable development, statistical
indicators, "smart" communities.

ВСТУП
Основоположною силою "розумного" сталого
міста є "розумні" люди (Smart people). Важливо,
щоб вони мали достатньо умінь, навичок, були вмо
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тивованими і зацікавленими у розвитку "розумно
го" сталого міста на основі ефективного викорис
тання інформаційнокомунікаційних технологій
(ІКТ) [4].
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7,4
Категорії
населення за
доступом до
ІКТ
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6
Чисельність населення, млрд

8

Населення світу
Населення, що проживає у зоні охоплення мобільним зв'язком
Населення, що має мобільні телефони
Населення, що має доступ до послуг Інтернет
Населення, що має високошвидкісний широкосмуговий доступ до послуг Інтернет
Рис. 1. Показники доступу населення світу до інформаційноQкомунікаційних технологій у 2016 р.
Джерело: побудовано за [10].

Останнім часом швидко збільшується попит на ста
тистику інформаційнокомунікаційних технологій
(ІКТ). Виробництво статистичних даних, що описують
інформаційне суспільство, нині стало невід'ємною час
тиною робочих програм та стратегії національних ста
тистичних управлінь майже всіх країн світу. Це зумов
люється прагненням країн до розробки національної
політики, моніторингу та оцінки сталого розвитку "ро
зумного" суспільства з урахуванням та використанням
переваг стрімкого прогресу в області інформаційних
технологій.

денного Статистичної комісії ООН, і Партнерство пред
ставляє доповіді про хід своєї роботи [7—9].
Концептуальнометодологічні підходи до форму
вання статистичних показників інформаційного суспіль
ства в Україні проаналізовані І. Калачовою [2]. Важли
вим та актуальним залишається питання деталізації ме
тодичних підходів до побудови системи статистичних
показників використання ІКТ домашніми господарства
ми і окремими особами в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розроблення теоретикометодоло
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
гічних засад побудови системи статистичних показників
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
використання ІКТ домашніми господарствами і окреми
На міжнародному рівні важливо мати зіставні по ми особами задля забезпечення сталого розвитку "ро
казники ІКТ, які дозволяють порівняти сучасний роз зумних" громад в Україні.
виток ІКТ в різних країнах, а також забезпечити моні
торинг цифрового розриву на світовому рівні і служити
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
орієнтиром для розроблення політики за країнами та
"Розумні" міські мешканці, які володіють досвідом
регіонами світу. Задля цього в 2004 році було створено використання інтелектуальних пристроїв ІКТ, є ключо
Партнерство для статистичного вимірювання інформа вими елементами для формування "розумного" сталого
ційнокомунікаційних технологій в цілях розвитку. З тих міста та мають важливе значення для успішного функ
пір статистика ІКТ регулярно включається до порядку ціонування структурованих механізмів зворотного

Показники, що відображають доступ домашніх господарств
і приватних осіб до ІКТ
показники доступу до ІКТ
(і факторів, що перешкоджають
доступу), які застосовуються
на рівні домогосподарств
(HH1-HH4, HH6, HH11, HH13
та HH14)

показники використання
обладнання та послуг ІКТ, що
застосовуються на рівні
окремих осіб, членів
домогосподарств (HH5, HH7–
HH10, HH12, HH17–HH19)

показник витрат
домогосподарств на ІКТ
(НН16)
Рис. 2. Групи показників, що відображають доступ домашніх господарств
і приватних осіб до ІКТ
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Таблиця 1. Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств і приватних осіб до інформаційноQ
комунікаційних технологій, і масштаби їх використання

ПознаНазва показника
Порядок розрахунку
чення
1
2
3
HH1 Частка
HH R
⋅ 100 ,
домогосподарств, що НН 1 =
HH
мають радіоприймач,
де HH R – кількість обстежуваних домогосподарств (households), що мають
%
радіоприймач;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
HH2 Частка
HH TV
⋅ 100 ,
домогосподарств, що НН 2 =
HH
мають телевізор, %
де HHTV – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають телевізор;
HH3

HH4

HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
Частка
HH TP
⋅ 100 ,
домогосподарств, що НН 3 =
HH
мають стаціонарний
де HH TP – кількість обстежуваних домогосподарств,
телефон, %
стаціонарний телефон;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
Частка
HH PC
⋅ 100 ,
домогосподарств, що НН 4 =
HH
мають комп’ютер, %

що

мають

HH PC – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають комп’ютер;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
IU PC
НН 5 =
⋅ 100 ,
IU

де
HH5

HH6

HH7

HH8

HH9

Частка приватних
осіб, які
користуються
комп’ютером, %

де

IU PC – кількість обстежуваних приватних осіб, що мають комп’ютер;

IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
Частка
HH INET
⋅ 100 ,
домогосподарств, що НН 6 =
HH
мають доступ до
де HH INET – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають доступ до
послуг Інтернет, %
послуг Інтернет;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
Частка приватних
IU INET
НН 7 =
⋅ 100 ,
осіб, що мають
IU
доступ до послуг
Інтернет, %
де IU INET – кількість обстежуваних приватних осіб, що мають доступ до
послуг Інтернет;
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
Частка приватних
IU INET L
осіб, які
⋅ 100 ,
НН 8 =
IU
користуються
Інтернетом, з
де IU INET L – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються
розподілом за місцем
Інтернетом з розподілом за місцем користування (by location);
користування, %
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
Частка приватних
IU INEY TA
осіб, які
НН 9 =
⋅ 100 ,
IU
користуються
Інтернетом, з
де IU INET TA – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються
розподілом за
Інтернетом
з розподілом за видами діяльності (by type of activity);
видами діяльності, %
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб

зв'язку, розроблених для вдосконалення існуючих
інфраструктур управління міським розвитком.
Складовим елементом інформаційної системи "ро
зумного" сталого міста є також "розумне" життя [4].
"Розумне" життя передбаачає використання систе
ми інноваційних послуг на базі інформаційнокомуні
каційних технологій, які допомагають громадянам ке
рувати здоровим та безпечним життям, забезпечуючи
легкий доступ до послуг та роботи, таким чином, захи
щаючи стійкість ресурсів в інтересах майбутніх поколінь
[4].
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ІКТ можуть бути використані як основа для цих
послуг з метою поліпшення якості життя громадян. Ці
послуги повинні бути запропоновані у відповідності до
вимог та бажань громадян, що робить важливим вклю
чення їх у процес прийняття рішень, що в свою чергу
сприяє розвитку "розумного" сталого міста [4].
Більшість жителів планети як і раніше не мають до
ступу до послуг Інтернету, можливості його викорис
товувати або коштів для його оплати (рис. 1).
Цифрова революція поки що практично не вплину
ла на життя більшої частини населення світу. Всього
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Продовження таблиці 1
HH10 Частка приватних осіб,
IU
НН10 = MOB ⋅ 100 ,
що користуються
IU
мобільним стільниковим
IU
де
телефоном, %
MOB – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються мобільним
стільниковим телефоном;
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
HH11 Частка
HH INET S
⋅ 100 ,
НН11 =
домогосподарств, які
HH
користуються послугами
де HH INET S – кількість обстежуваних домогосподарств, які користуються
мережі Інтернет, з
розподілом за видами
послугами мережі Інтернет, з розподілом за видами підключення;
підключення, %
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
HH12 Частка приватних осіб,
IU INET F
НН 12 =
⋅ 100 ,
які користуються
IU
послугами Інтернет, з
розподілом за частотами де IU INET F – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються
користування, %
послугами мережі Інтернет, з розподілом за частотами користування;
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
HH13 Частка домогосподарств,
HH MC TV T
що мають
⋅ 100 ,
НН13 =
HH
багатоканальне
телебачення, в розбивці де HH MC TV – кількість обстежуваних домогосподарств, що мають
за видами, %
багатоканальне телебачення, в розбивці за видами;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
HH14 Фактори, що
HH NO INET
,
перешкоджають доступу НН 14 =
HH
домашніх господарств
до Інтернету, %
де HH NO INET – кількість обстежуваних домогосподарств, що не мають
доступу до Інтернету;
HH – загальна кількість обстежуваних домогосподарств
HH15 Приватні особи, які
IU ICT TS
,
мають навички роботи з НН 15 =
IU
ІКТ, з розбивкою за
де IU ICT TS – кількість обстежуваних приватних осіб, які мають навички роботи
видами навичок
з ІКТ, з розбивкою за видами навичок (by type of skills);
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб
HH16 Частка витрат
EX ICT ,
домогосподарств на ІКТ, НН 16 = EX
%
де EX ICT – витрати домашніх господарств на ІКТ;

EX

– загальні витрати домашніх господарств

HH17 Частка осіб, які
користуються
Інтернетом, з розбивкою
за типом пристрою і
використовуваної
мережі, %

де IU INET T – кількість обстежуваних приватних осіб, які користуються
Інтернетом, з розбивкою за типом пристрою і використовуваної мережі;
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб

HH18 Частка осіб, які мають
мобільний телефон, %

НН 18 =

НН 17 =

IU INET T
IU

IU MP
IU

*100 ,

* 100 ,

де IU MP – кількість обстежуваних приватних осіб, які мають мобільний телефон;
HH19 Частка осіб, які не
IU NO INET TR
*100 ,
НН19 =
користуються
IU
Інтернетом, з розбивкою
на певні обставини, %
де IU NO INET TR – кількість обстежуваних приватних осіб, які не

користуються Інтернетом, з розбивкою на певні обставини, %;
IU – загальна кількість обстежуваних приватних осіб

лише близько 15 відсотків жителів планети можуть доз
волити собі оплату широкосмугового доступу в Інтер
нет. Основним засобом доступу до послуг мережі Інтер
нет в країнах, що розвиваються, є мобільні телефони,
якими забезпечені близько 80 відсотків світового насе
лення. Але при всьому цьому майже 2 мільярди людей
не мають мобільних телефонів, а близько 60 відсотків
населення земної кулі не мають доступу до послуг
Інтернет [10].
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Більшість людей, яким недоступний Інтернет, про
живає в Індії і Китаї, проте і в Північній Америці досту
пу до Інтернету позбавлені понад 120 мільйонів осіб. У
всьому світі майже 21 % домогосподарств, що належать
до 40 % найменш забезпечених домогосподарств в своїх
країнах, не має мобільних телефонів, а 71 % — доступу
до мережі Інтернет [10].
Імовірність використання цифрових технологій або
володіння відповідними пристроями у жінок нижче, ніж
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Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств до ІКТ

Рис. 3. Основні показники, що відображають доступ домашніх господарств до інформаційноQкомунікаційних
технологій в Україні у 2010—2016 рр.
Джерело: побудовано за даними [1; 3].

у чоловіків. Ще глибше розрив між молоддю (20 %) і осо
бами у віці 45 років і старше (8 %) [10].
Цифровий розрив всередині країн може бути на
стільки ж глибокий, як і розрив між різними країнами.
У підготовці показників доступності ІКТ для домаш
ніх господарств, в тому числі в країнах, що розвивають
ся досягнуто значного прогресу. Кількість країнчленів
Організації Об'єднаних Націй, які збирають дані про на
явність у домашніх господарств доступу до послуг
Інтернету, зросла з 65 в період 2003—2005 рр. до 98 в
період 2008—2010 рр.
Доцільно проводити умовний розподіл показників,
що відображають доступ домашніх господарств і при
ватних осіб до ІКТ, на показники доступу, що застосо
вуються на рівні домогосподарств, показники витрат до
могосподарств на ІКТ і показники використання, що за
стосовуються на рівні окремих осіб (рис. 2). На рисунку
2 наведені кодові позначення показників, повна назва
яких представлена в таблиці 1.
Показники HH1HH4, HH6, HH11, HH13 та HH14
відносяться до групи, що характеризує доступ домогос
подарств (і фактори, що перешкоджають доступу) до
обладнання і послуг ІКТ, але не до використання цих
продуктів окремими членами домогосподарств. Для
того щоб домогосподарство мало доступ до обладнан
ня і послуг ІКТ, це обладнання і послуги повинні бути
придатними для використання, тобто в момент прове
дення опитування обладнання повинно знаходитися в
робочому стані, а послуги ІКТ повинні надаватися.
Показник HH16 призначений для вимірювання ви
трат домогосподарств на обладнання ІКТ і послуги ІКТ.
HH16 може бути представлений як число або частка вит
рат домогосподарства на ІКТ. Для цілей міжнародного
зіставлення HH16 може бути представлений з іншими
економічними показниками, якот розподіл доходів до
могосподарств або доходів на душу населення. При
аналізі цього показника слід враховувати демографічні
показники, такі як кількість домогосподарств або се
редній розмір домогосподарства.
Уточнений та доповнений перелік основних показ
ників, що відображають доступ домашніх господарств і
приватних осіб до ІКТ, і масштаби їх використання на
ведений в табл. 1.
Традиційні показники, наприклад наявність у до
машніх господарств телевізора або радіоприймача, втра
чають свою актуальність, і тому дані по ним збирають
ся в світі не так широко, як раніше.
Найменування і порядок показників (HH1HH16)
приведені у відповідності до "Доповіді Партнерства для
статистичного вимірювання інформаційнокомунікацій
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них технологій в інтересах розвитку: статистика інфор
маційнокомунікаційних технологій" на сорок п'ятій
сесії статистичної комісії ООН у березні 2014 р. [5; 6;
8].
Показники HH17HH19 представлено в "Доповіді
Партнерства для статистичного вимірювання інформа
ційнокомунікаційних технологій в інтересах розвитку:
статистика інформаційнокомунікаційних технологій"
та затверджено на сорок сьомій сесія статистичної
комісії ООН у березні 2016 р. [9].
При розбивці за соціальноекономічними класифі
каційними змінними показник HH16 може забезпечу
вати інформацію про різницю в структурі споживання
ІКТ домогосподарствами. Як і у випадку з іншими по
казниками споживання, аналіз розподілу змінної забез
печує більше інформації у порівнянні зі зведеною ста
тистикою (середнім значенням або медіаною).
На рисунку 3 наведено динаміку основних показ
ників, що відображають доступ домашніх господарств
до інформаційнокомунікаційних технологій у 2010—
2016 рр. в Україні [1; 3].
Аналіз динаміки наведених показників дозволяє
зробити висновок щодо змін тенденцій використання
ІКТ, які відбуваються в Україні. Так, суттєво зменши
лась частка домогосподарств, що мають стаціонарний
телефон, а частка домогосподарств, що мають комп'ю
тер, та частка домогосподарств, що мають Інтернет,
збільшилась. На нашу думку, показник частки домогос
подарств, що мають стаціонарний телефон, втрачає
свою актуальність, натомість актуальним є відсоток
осіб, які володіють мобільним телефоном.
ВИСНОВКИ
Головним призначенням основного переліку показ
ників використання ІКТ домашніми господарствами є
уніфікація методичних підходів до виробництва країна
ми високоякісних і порівнянних на міжнародному рівні
статистичних даних.
Одним з ключових компонентів міжнародної стати
стичної роботи є розробка і перегляд системи статис
тичних індикаторів, які використовуються для моніто
рингу прогресу в напрямку створення інформаційного
суспільства задля забезпечення сталого розвитку "ро
зумних" громад в Україні.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
В подальших дослідженнях доцільно провести де
тальний аналіз груп статистичних показників для оці
нювання усіх напрямів розвитку інформаційнокомуні
каційних технологій в Україні.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNTS FOR
EXCHANGE OPERATIONS IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT

У статті визначено місце валютних операцій в господарській діяльності підприємства та встановлено,
що господарська діяльність підприємства є складним процесом, що включає в себе: придбання, виробZ
ництво та реалізації, з використанням фінансових, трудових та матеріальних ресурсів. У зв'язку з відсутZ
ністю в науковій літературі однозначних пояснень сутності конкретних методів управління валютними
ризиками, систематизовано наукові підходи щодо ідентифікації методів управління валютними ризикаZ
ми в працях закордонних науковців. У процесі дослідження було проаналізовано зміни в системі бухгалZ
терського обліку під впливом застосування методів управління валютними ризиками в зовнішньоекоZ
номічній діяльності. Запропоновано форму документу для застосування природного хеджування як меZ
тоду управління валютними ризиками. Розроблено алгоритм здійснення операцій з управління валютZ
ними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Побудовано модель застосування хеджування ваZ
лютних ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів у бухгалтерському обліку.
The article defines the place of foreign exchange operations in the economic activity of the enterprise and
establishes that the economic activity of the enterprise is a complex process, which includes: acquisition,
production and sales, using financial, labor and material resources. In connection with the absence in the scientific
literature of unambiguous explanations of the essence of specific methods of currency risk management,
systematized scientific approaches to the identification of methods for managing currency risks in the works of
foreign scientists. In the course of the research, changes were made in the accounting system under the influence
of the application of methods of currency risk management in foreign economic activity. The form of the document
for application of natural hedging as a method of currency risk management is offered. The algorithm of foreign
exchange risk management operations in foreign economic activity is developed. A model for applying currency
risk hedging using derivative financial instruments in the accounting system was constructed.

Ключові слова: бухгалтерський облік, управління зовнішньоекономічною діяльністю, валютні операції,
валютні ризики, хеджування валютних ризиків, управління ризиками.
Key words: accounting, foreign economic activity management, currency transactions, currency risks, currency
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інформаційне забезпечення системи бухгалтерсько
го обліку розкриває не лише аспекти операційної діяль
ності підприємства, тобто основної предметної сфери, яка
забезпечує найбільшу частку в формуванні прибутку суб
'єкта господарювання, але також дозволяє здійснювати
управління валютнофінансовою діяльністю. Валютно
фінансові операції вимагають розкриття не лише обліко
вих аспектів у системі управління підприємством, а пе
редбачають врахування ряду питань, що виникають в
сфері управління валютними та фінансовими операціями
в зовнішньоекономічній діяльності.

www.economy.in.ua

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження, є розкриття особливостей управ
ління валютними ризиками в зовнішньоекономічній діяль
ності в бухгалтерському обліку. Такий обраний напрям
дослідження стане відносно новим у бухгалтерському об
ліку. Адже в науковій літературі на сьогодні недостатньо
здійснюється досліджень в сфері облікового відображен
ня операцій із застосування методів управління валютни
ми ризиками в зовнішньоекономічній діяльності. Причи
ною цього може бути також і відсутність розроблених ме
ханізмів управління валютними ризиками на рівні зако
нодавства, а також низький рівень зацікавленості фінан
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сового сектору, на що в тому числі впливає нестабільність
в економіці, країни в розвитку конкретних інструментів
для запобігання негативного впливу зміни курсів націо
нальної валюти по відношенню до іноземних.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню питань управління ризиками та відоб
раження в бухгалтерському обліку займалися такі ук
раїнські науковці, як: К.В. Бойко [1], Н.К. Василенко [2],
В.В. Ксендзук [5], А.О. Шуліко [14]. В своїх досліджен
нях автори вивчали можливість застосування в Україні
методів управління ризиками господарської діяльності та
пропонували впровадження змін до системи бухгалтерсь
кого обліку у зв'язку із застосуванням окремих методів.
Щодо методів управління валютними ризиками, то в
сукупності проаналізованих наукових джерел, важливо
виокремити праці: А.Е. Глазирін, В.А. Куліков, И.Е. Юдін,
П.Ю. Серіков, В.М. Гранатуров, Л.Б. Долінський, О.А. Зем
лячова, Л.С. Савочка, Е.В. Іода, Ю.В. Іода, Л.Л. Мєш
кова, Е.Н. Болотіна, Р.М. Качалов, С.С. Кривошеев,
В.В. Ксендзук, Дж. Маршалл, К. Віпул Бансал, І.С. Ру
саненко, А.В. Свідерська, Фабоцци Френк, Мані Стівен,
Г.В. Чернова, А.С. Шапкін.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Отже, розглянемо та проаналізуємо висвітлені в нау
ковій літературі підходи щодо виокремлення методів уп
равління валютними ризиками та іншими видами ризиків
в зовнішньоекономічній діяльності, що пов'язані з
здійсненням валютнофінансової діяльності підприєм
ства.
Свідерська А.В. в своєму дисертаційному дослідженні
побудувала "матрицю вибору способів реалізації конкрет
ного методу чи напряму впливу на валютний ризик для
машинобудівних підприємств Хмельниччини". Автор ви
користала підходи науковців та виділила на її думку
найбільш значущі методи управління валютними ризика
ми. Зокрема з усього величезного переліку інструментів
управління валютними ризиками, запропонованими авто
рами для вітчизняних підприємств, на нашу думку, вар
тими уваги є такі: валютні застереження, поділ ризиків
між сторонами зовнішньоекономічного контракту, при
скорення або уповільнення платежів в іноземній валюті,
передача ризику, створення резервного фонду для фінан
сування саме негативних наслідків реалізації валютних
ризиків, створення валютних резервів, диверсифікація
партнерів за валютою, структурування зустрічних валют
них потоків, встановлення лімітів на валютні операції з
певними контрагентами, країнами, створення реінвойсин
гових центрів, операції з валютними деривативами, вибір
умови та форми платежу, форфейтинг [19].
Крім того, в роботі А.В. Свідерська зазначає, що "се
ред найбільш популярних методів та інструментів варто
виокремити такі: хеджування, страхування та самостра
хування, контрактні застереження, розрахункові інстру
менти та прийняття ризику" [10, с. 55]. Також автор од
ночасно критикує підходи інших науковців, вказуючи на
те, що такий метод як хеджування "заслуговує на увагу,
проте варто враховувати реалії вітчизняного законодав
ства та сучасний стан розвитку вторинного фінансового
ринку в Україні, які не дозволяють зосереджувати зусил
ля підприємств винятково на хеджування" [10, с. 55].
У такій ситуації не можемо повністю погодитися з ав
тором, тому що враховуючи досвід закордонних вчених
та практику діяльності іноземних суб'єктів господарюван
ня, бачимо, що хеджування може використовуватися з ви
користанням похідних та непохідних фінансових інстру
ментів (для останніх не є обов'язкова умова розвитку вто
ринного фінансового ринку — це А.В. Свідерська вважає
перешкодою для застосування даного методу управління
ризиками), а також існує метод внутрішнього хеджуван
ня, що відбувається за допомогою управління активами
та зобов'язаннями підприємства.
До методів управління валютними ризиками науковці
також зараховують: диверсифікацію — "процес розподі
лу інвестиційних засобів між різними об'єктами вкладу
капіталу, які безпосередньо не пов'язані між собою, з ме
тою зниження ступеня ризику і втрати доходу" [13, с. 286];
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"страхування — це згода, відповідно до якої страхуваль
ник (наприклад, будьяка страхова компанія) за визначе
ну обумовлену винагороду (страхову премію) приймає на
себе зобов'язання відшкодувати збитки або їх частину
(страхову суму) страхувальнику (наприклад, власнику
будьякого об'єкта), які виникли внаслідок передбачених
в страховому договорі небезпек і (або) випадковостей,
яким піддається страхувальник або застраховане їм май
но" [13, с. 293].
Неоднозначним залишається питання застосування
хеджування. Адже одні науковці трактують цей метод як
"систему заходів, які дозволяють виключити або обмежи
ти ризик фінансових операцій в результаті несприятли
вих змін курсу валют, цін на товари, відсоткових ставок і
т.п. в майбутньому. Такими заходами є: валютні застере
ження, форвардні операції, опціони та ін." [13, с. 304],
натомість інші підходи зводяться лише до управління
ризиками із застосуванням фінансових інструментів
(А.В. Свідерська, Л.Б. Долінський, Л.В. Репа).
Долінський Л.Б. [3, с. 104] та Л.В. Репа [8] також кла
сифікує методи управління ризиками за групами: зовнішні
та внутрішні. Глазирін А.Є., Куліков В.А., Юдін І.Є., Сер
іков П.Ю. розглядають основні класи можливих методів
управління ризиком та групують їх у такий спосіб: "уник
нення ризику — відмова від діяльності, пов'язаної з ри
зиком; зниження ризику — підвищення якості управлін
ня ризиком; перенесення ризику — передача ризику за
плату (страхування, хеджування)" [11, с. 39]. Крім того,
Л.В. Репа [8] виокремлює кредитування і інвестування в
іноземній валюті як зовнішні методи управління ризика
ми. Чернова Г.В. [12] звертає увагу на такі методи, як:
метод відмови від ризику, метод зниження частоти збит
ку або запобігання збиткам, метод прийняття ризику на
себе, метод зменшення розміру збитків, метод розподілу
ризику, метод аутсорсингу ризику, метод запобігання
збиткам.
Русаненко І.С. аналізує закордонну літературу та ото
тожнює методи управління ризиками з хеджуванням,
включаючи до нього різні види методів: від управління ак
тивами, пасивами, кредиторською та дебіторською забор
гованістю до операцій з валютними деривативами та са
мострахування [9, с. 8—9].
Як бачимо, в науковій літературі відсутні однозначні
пояснення сутності конкретних методів управління ва
лютними ризиками. Окремі вчені зауважують на недостат
ньому рівні законодавчих норма, що регулюють застосу
вання конкретних методів (наприклад, хеджування на
біржовому ринку). Вважаємо, що відсутність необхідно
го інформаційного забезпечення є також достатньою
умовою незастосування елементів методів управління
валютними ризиками та уникнення здійснення експорт
ноімпортних операцій. Невикористання суб'єктами гос
подарювання різноманітних методів також пояснює
відсутність в бухгалтерському обліку практики відобра
ження управління валютними ризиками.
Тому в таблиці 1. представлено систематизацію нау
кових підходів щодо ідентифікації методів управління ва
лютними ризиками в працях закордонних науковців.
Більшість зарубіжних науковців звертають увагу на
поділ методів управління валютними ризиками за двома
групами: зовнішні і внутрішні, які також називають тра
диційні. Погоджуємось з авторами, адже така класифі
кація буде безпосередньо впливати на облікове відобра
ження даних операцій, визначаючи особливості докумен
тування та бухгалтерського обліку на синтетичних та ана
літичних рахунках. Разом з тим, вважаємо, що вартим
уваги є такий підхід — внутрішній метод управління ри
зиками, що полягає на здійсненні управління шляхом ком
пенсації різних видів валютного ризику (netting або хед
жування). Адже враховуючи сучасний стан фінансового
ринку (в тому числі строкового) в Україні, недостатньо
розвинена торгівля фінансовими інструментами на біржо
вому ринку. Тому вищевказаний метод є доцільним на по
чатковому етапі впровадження методів управління валют
ними ризиками на зовнішньоекономічних підприємствах.
Дослідження стану та розвитку можливостей вико
ристання різноманітних методів управління валютними
ризиками дозволило проаналізувати їх сутність та оха
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Таблиця 1. Методи управління валютними ризиками в закордонній науковій літературі
Автори
1
СорокаПотшебна Г.
[20, с. 23−26]
Качмарек T.T.
[15]

Ришінська M.
[19]

Нагай Р.
[17, с. 99]

Мічюла I.
[16, с. 92]

ОрловськаПужьо Й.
[18, с. 32]

Класифікація методів управління ризиками
2
Внутрішні методи: добре підготовлений комерційний контракт; використання сучасних систем та програмного
забезпечення; призначення спеціалізованого підрозділу з управління ризиками; диверсифікація ризиків.
Зовнішні методи: страхування бізнесу; хеджування операцій; банківські гарантії; гарантія страхування; інструменти
розрахунків
− врахування ризику в ціні;
− покриття ризику за власні кошти;
− диверсифікація ризиків;
− передача ризику;
− компенсація ризику
1) внутрішні методи:
− уникнення ризику;
− диверсифікація ризиків;
− передача ризику контрагенту операції:
− рахунок-фактура в національній валюті: (а) рахунки-фактури, видані в національній валюті експортера, передають
ризик імпортерам, (b) рахунки, видані в національній валюті імпортера, передають ризик експортерам;
− спільна розробка валютних застережень в контракті;
− netting − природне обмеження частоти торгівлі валютами та поєднання багатьох менших операцій у тій самій валюті за
одну і ту ж дату в одну велику операцію, що зменшує транзакційні витрати та дозволяє забезпечити кращі умови обміну
валют;
− коригування дати платежу (дебіторська заборгованість, зобов'язання);
2) зовнішні: ф'ючерсні та форвардні контракти, опціони та свопи
Внутрішні методи: компенсація виплат, резервування, використання прискорених платежів за операціями, вираженими в
іноземній валюті, які несуть зобов'язання у тій самій валюті, в якій отримуються доходи та розраховується дебіторська
заборгованість, придбання іноземної валюти на момент підписання комерційних контрактів або понесення зобов'язання.
Зовнішні методи: фінансовий інжиніринг (похідні інструменти − форвардні контракти, валютні опціони, свопи), факторинг
та форфейтинг
Методи контролю за валютним ризиком:
1. Контроль фізичного ризику:
− уникнення ризиків (уникнення ризикових видів діяльності);
− зменшення ризику.
2. Контроль фінансових ризиків:
− збереження ризику;
− передача ризику (для співвиконавця, для підрядника, для страхових компаній, для фінансових установ, наприклад,
банків, серед інших, через похідні інструменти)
1. Традиційні методи: визначення джерел ризику, вимірювання ризику, аналіз його впливу, розробка варіантів рішень,
підбір відповідного варіанту, моніторинг процесу його реалізації, розробка системи показників та контроль їх рівня.
2. Використання похідних інструментів: довгострокова позиція у варіанті або обмін на позабіржовому ринку, укладення
ф'ючерсного контракту на фондовій біржі, укладення форвардного контракту на позабіржовому ринку, позиціонування на
позабіржовому ринку, побудова комплексних стратегій з використанням кілька похідних інструментів одночасно

рактеризувати вплив на облікове відображення валютних
операцій із застосуванням елементів методів управління
в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Так, в
таблиці 2 систематизовано та обгрунтовано необхідність
відображення на облікових рахунках змін в діяльності
підприємств, пов'язаних із використаннях як зовнішніх,
так і внутрішніх методів управління валютними ризика
ми.
Обгрунтовані напрями модифікації системи бухгал
терського обліку у зв'язку із застосуванням конкретних
методів управління валютними ризиками потребують
здійснення подальшого дослідження. Зокрема, як бачи
мо з наведених даних, вибір методу впливає на зміни в
системі бухгалтерського обліку, що призводить до зміни
сутності інформаційних потоків на підприємстві та впли
ває на управлінські рішення в сфері ведення зовнішньое
кономічної діяльності.
Також варто зауважити, що застосування внутрішніх
методів управління ризиками не має суттєвого впливу на
систему бухгалтерського обліку (окрім, процесу докумен
тування та системи аналітичних рахунків), тобто не мо
дифікує об'єкти облікового відображення. Натомість
зовнішні методи мають обгрунтовано модифікуючий
вплив на формування нових об'єктів бухгалтерського об
ліку та створення інформаційних потоків, що пов'язані з
використанням похідних та непохідних інструментів.
З метою дослідження існуючої практики облікового
відображення операцій з управління валютними ризика
ми в зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів господа
рювання розглянемо наукові пропозиції дослідників та
згрупуємо їх за елементами методу бухгалтерського об
ліку, що дозволить ідентифікувати сферу невирішених
проблемних питань.
У сфері документування свої праці присвятили:
К.В. Бойко, Н.К. Вaсиленко, А.О. Шуліко, В.В. Ксендзук.
Однак науковці не розглядають необхідність удоскона
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лення процесу документування у випадку застосування
природного хеджування, що, на нашу думку, є важливим
етапом удосконалення бухгалтерського обліку процесу
управління валютними ризиками в сфері зовнішньоеко
номічної діяльності підприємства.
У результаті проведеного дослідження наведено фор
му документу, яку запропоновано використовувати для
удосконалення процесу документування операцій з уп
равління валютними ризиками (зразок 1).
Представлений документ дозволяє виокремити
вартість зовнішньоекономічних контрактів, відносно якої
повинні застосовуватися зовнішні методи управління ва
лютними ризиками. Адже вважаємо, що підприємства ма
ють використовувати комплекс методів управління валют
ними ризиками, який дозволить оптимізувати витрати на
управління ризиками та створить необхідні умови і мож
ливості щодо планування зовнішньоекономічної діяль
ності підприємства.
Отже, перейдемо до наступного елементу методу бух
галтерського обліку — оцінка, що є підставою відобра
ження на облікових рахунках валютнофінансових опе
рацій. В пп. 36—41 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" [7]
визначено основні правила переоцінки об'єктів та інстру
ментів хеджування.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану ра
хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'
язань і господарських операцій підприємств і організацій
[4] та в Плані рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій [6] визначено, що операції з
інструментами і об'єктами хеджування відображаються
в бухгалтерському обліку з використанням субрахунку
413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" до ра
хунку 41 "Капітал у дооцінках", на якому узагальнюється
інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджу
вання грошових потоків.
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Таблиця 2. Зміни в системі бухгалтерського обліку під впливом застосування методів управління валютними ризиками
в зовнішньоекономічній діяльності
Методи
управління
валютними
ризиками
прийняття
ризику

передача ризику
через валютні
застереження в
контракті
диверсифікація
ризику у вигляді
використання
різних
іноземних валют
природне
хеджування
(netting)

передача ризику
за допомогою
непохідних
інструментів
(кредити в
іноземній
валюті, депозити
в іноземній
валюті)
передача ризику
за допомогою
похідних
інструментів −
хеджування
(ф’ючерси,
форварди, опції,
свопи)

Особливості застосування
українськими підприємствами

Вплив на облікове відображення
експортно-імпортних операцій

Напрями змін у системі
бухгалтерського обліку

Внутрішні методи управління валютними ризиками
якщо підприємство приймає
негативне значення зміни валютного
рішення не управляти ризиком, то
курсу іноземної валюти зменшує
наражається на негативний вплив.
фінансовий результат від операції та не
Причиною такого рішення може
дає можливості досягати запланованих
бути невеликий обсяг операцій,
результатів
періодичність тощо
залежить від рівня розвитку
укладання контракту з можливістю
відносин з закордонними
варіацій валютного курсу дає
контрагентами
можливість планувати зміни в доходах
та витратах у вигляді курсових різниць
підприємства використовують при
відображення розрахунків в іноземній
розрахунках найчастіше євро та
валюті за експортно-імпортними
долар США, тому високого рівня
операціями на синтетичних та
диверсифікації не досягається
аналітичних рахунках з врахуванням
різних видів валют
більшість підприємств здійснюють
облікове інформаційне забезпечення є
імпортні операції, що випливає з
підставою для застосування
негативного сальдо зовнішньоприродного хеджування
торговельного балансу, а це не дає
можливості застосовувати
природне хеджування
Зовнішні методи управління валютними ризиками
відображення в бухгалтерському
низький рівень розвитку банківського
обліку операцій з отримання кредитів
сектору, що є основним партнером у
та вкладення депозитів в іноземній
відносинах з підприємствами
визначеного виду, впливає на те, що
валюті
підприємства незацікавлені в
застосуванні даних методів управління
ризиками

найбільш ймовірним є
використання валютних ф’ючерсів,
які представлені на українському
біржовому ринку

відображення в бухгалтерському обліку
операцій з валютними ф’ючерсами, які
безпосередньо впливають на фінансовий
результат підприємства та змінюють
результати експортно-імпортних операцій
щодо яких здійснюється управління
валютними ризиками

−

−

розробка напрямів
ведення аналітичного
обліку операцій з
розрахунків за експортноімпортними операціями
удосконалення процесу
документування в частині
формування інформації
про вартість, розрахунки
за експортно-імпортними
операціями
розробка напрямів
ведення аналітичного
обліку операцій з
управління валютними
ризиками (за депозитними
та кредитними рахунками,
за розрахунками за
дебіторською та
кредиторською
заборгованістю)
удосконалення
методичного забезпечення
облікового відображення
операцій з валютними
ф’ючерсами як інструментів
хеджування валютних
ризиків

Джерело: розроблено автором.

У науковій літературі знаходимо ряд пропозицій, які
удосконалюють процес облікового відображення на син
тетичних та аналітичних рахунках операцій з управління
валютними ризиками з використанням зовнішніх методів
(зокрема похідних фінансових інструментів). У ході дос
лідження проаналізовано пропозиції та згруповано за ос
новними напрями:
1. Доповнення існуючого плану рахунків переліком
рахунків, на яких відображатиметься справедлива
вартість похідних фінансових інструментів, її зміни та
витрати, пов'язані з відкриттям довгої чи короткої валют
ної позиції.
2. Доповнення існуючого плану рахунків переліком
рахунків, на яких відображатимуться доходи та витрати,
пов'язані з операціями з управління валютними ризика

ми, що виникають у зв'язку із здійсненням переоцінки по
хідних фінансових інструментів:
3. Доповнення існуючого плану рахунків переліком
рахунків, на яких відображатимуться розрахунки за опе
раціями з управління валютними ризиками.
Можемо зробити висновок, що похідні фінансові
інструменти, які обліковуються відповідно до чинного за
конодавства на позабалансових рахунках, науковці про
понують відображати на балансових рахунках у межах
фінансових інвестицій або інших фінансових активів
підприємства, а також визначають напрями ведення ана
літики на позабалансових рахунках.
Зміни справедливої вартості похідних фінансових
інструментів науковці пропонують обліковувати на рахун
ках доходів та витрат, а також відповідно до правил, виз

Зразок 1. Форма документу для застосування природного хеджування як методу управління валютними ризиками
Таблиця розрахунку вартості валютної позиції в природному хеджуванні

120 000,00
100 000,00

Дата звітності на
Кредиторська
Дата звітності на
час виконання
заборгованість за
час виконання
контракту
імпортними операціями
контракту
Валюта зовнішньоекономічного контракту – долар США
31.03.2018
120 000,00
31.03.2018
30.06.2018
90 000,00
30.06.2018

−
+10 000,00

90 000,00

30.09.2018

−30 000,00

Дебіторська
заборгованість за
експортними операціями

120 000,00

30.09.2018

Сума компенсації
заборгованості

Джерело: розроблено автором.
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Коротка /
довга валютна
позиція
−
довга валютна
позиція
коротка
валютна
позиція
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передоплата, а потім відвантаження або навпаки
відвантаження продукції, а потім здійснення роз
І
рахунків. Порядок визначення першої події пови
етап
нен зазначатися в зовнішньоекономічному кон
тракті. В залежності від першої події здійснюють
ся відповідні записи на синтетичних та аналітич
них рахунках бухгалтерського обліку.
Незалежно від того, яка подія відбувається пер
ша — авансові платежі чи отримання товару вже на
першому етапі, тобто стадії договірного процесу,
існує ймовірність отримання негативного результа
Укладання контракту на біржі з метою управління
ту від зміни валютного курсу на іноземну валюту,
валютним ризиками та розрахунки з біржою
яка є валютою контракту. Особливо цей ризик про
ІІ
являється за умов нестабільності національної еко
етап
Ні
Розрахунок за
номіки. Сучасні методи управління валютними ри
Дебіторська
зиками дають можливість зменшити негативний
операціями
заборгованість перед
вплив шляхом укладання контрактів купівліпрода
хеджування
біржою: отримання
жу валютних фінансових інструментів на біржово
грошових
коштів
Так
му ринку. Цей контракт передбачає купівлюпро
даж валюти у майбутньому за відповідним вже вста
Кредиторська заборгованість біржі:
новленим курсом, найчастіше за курсом, який діє в
перерахунок грошових коштів
момент укладання даного контракту. Таким чином,
підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну
Перерахунок коштів постачальнику
діяльність знижує ймовірні збитки, що пов'язані з
валютним коливанням за розрахунковими операці
ями, які відбудуться в майбутньому за конкретним
Визначення
ефективності
ІІІ
зовнішньоекономічним контрактом.
операцій
хеджування
етап
Вже на етапі укладання зовнішньоекономічно
го контракту підприємство визначає необхідність
Ні
купівліпродажу валютних інструментів управлін
Ефективне
Неефективне
ня ризиками (відкриття довгої або короткої валют
хеджування*
хеджування
ної позиції). В залежності від напряму зміни кур
Так
су валют в бухгалтерському обліку визнається кре
Відображення зміни
диторська чи дебіторська заборгованість та кори
Відображення зміни
справедливої вартості
гується сума зобов'язань перед постачальниками
справедливої вартості
об’єктів на рахунках
(у разі здійснення імпортних операцій) або сума
об’єктів на рахунках
фінансових доходів і
заборгованості покупців (у разі експортних опе
власного капіталу
витрат
рацій).
Наступним етапом є визначення ефективності
Прийняття рішення про подальше застосування зовнішніх
операцій хеджування, що безпосередньо впливає
методів управління валютними ризиками – хеджування за
на вибір рахунків в бухгалтерському обліку та виз
допомогою похідних фінансових інструментів
начає подальші дії управлінського персоналу.
Побудований алгоритм здійснення операцій з
Примітка: * ефективне хеджування в межах 0,8—1,25, які визнача управління валютними ризиками в зовнішньоеко
ються відповідно до положень П(с)БО 13 "Фінансові інструменти" [7], за номічній діяльності є підставою удосконалення об
якими розраховується коефіцієнт ефективності хеджування.
лікового відображення даних операцій. Адже на
ведений алгоритм передбачає взаємну комунікацію
Рис. 1. Алгоритм здійснення операцій з управління валютними
облікового та управлінського персоналу, що
ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
сприяє підвищенню якості комунікаційного про
стору в системі управління ризиками зовнішньое
Джерело: розроблено автором.
кономічної діяльності підприємства.
начених у П(с)БО 12 "Фінансові інструменти", викорис
На рисунку 2 представлено модель методичного за
товуючи рахунки класу "Власний капітал". Також різні безпечення бухгалтерського обліку операцій з управлін
підходи обгрунтовують відображення зміни вартості ня валютними ризиками, використовуючи похідні фінан
інструментів хеджування на рахунках доходів і витрат сові інструменти, на кожному з виокремлених етапів.
різних видів діяльності (операційна, фінансова, інвести
На етапі договірної роботи підприємство визначає
ційна).
можливий ризик змін валютних курсів та їх негативні на
Підтримуємо підходи науковців щодо того, що опе слідки, використовуючи інструменти технічного аналізу
рації з управління валютними ризиками відносяться до та аналізу статистичних даних. За умови нестабільності
фінансової діяльності підприємства. Адже використання економічної системи валютний ризик має тенденцію до
похідних фінансових інструментів впливає на зміни у влас зростання, з цією метою підприємство може використо
ному капіталі підприємства. Натомість потреба в обліко вувати методи управління валютним ризиком, як наприк
вому відображення операцій хеджування валютних ри лад хеджування. На цьому етапі бухгалтерський облік ви
зиків пов'язана з необхідністю отримання оперативної конує інформаційну функцію, адже є інформаційним ба
інформації про фінансову діяльність підприємства, пов'я зисом для проведення відповідних аналітичних процедур.
зану з купівлею/продажем іноземної валюти з метою Крім того, за даними обліку проводиться аналіз платосп
уникнення валютних ризиків.
роможності підприємства та можливості застосування
На нашу думку, облікове відображення операції хед способів хеджування, які передбачені в нормативних до
жування може здійснюватися в декілька етапів. На рисун кументах (зокрема, П(с)БО 13 "Фінансові інструменти" [7]
ку 1 наведено алгоритм облікового відображення опе визначає правила облікового відображення операцій хед
рацій хеджування при здійсненні зовнішньоекономічної жування справедливої вартості об'єктів хеджування, хед
діяльності, зокрема на прикладі імпортних операцій. В жування грошових потоків та хеджування фінансових
ході дослідження розглянемо кожен з етапів наведених інвестицій у господарські одиниці за межами України).
на рисунку 1.
Важливе значення для підприємства має облікова
Відповідно до чинного законодавства процес купівлі інформація про те, чи може суб'єкт господарювання
продажу передбачає дві події: відвантаження продукції здійснювати операції хеджування. Підприємство оцінює
та здійснення розрахунків. Відповідно до законодавства свої фінансові можливості та доцільність застосування
дані події можуть відбуватися в різному порядку, а саме зовнішніх методів управління валютними риками. Разом
Визначення умов та укладання
зовнішньоекономічного контракту
Ні
Отримання
Передоплата
імпортованого товару
Так
Отримання грошових коштів
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Етапи застосування методу управління валютними ризиками (на прикладі хеджування)
Визначення умов та укладання
зовнішньоекономічного контракту

Укладання контракту на біржі з метою управління
валютним ризиками та розрахунки з біржою

Визначення ефективності
операцій хеджування

Порядок прийняття рішень та напрями дій в сфері управління валютними ризиками (на прикладі хеджування)
Аналіз впливу на
Вибір виду хеджування
Здійснення розрахунків за
Розрахунок ефективності
бухгалтерський облік умов
(справедливої вартості,
операціями з інструментами
застосування методу
зовнішньоекономічних
грошових потоків, фінансових
хеджування відповідно до зміни
управління валютними
контрактів, що стосуються
інвестицій)
курсу валют
ризиками − хеджування
валюти контракту та порядку
Здійснення розрахунків з
Пошук
місця
укладання
здійснення розрахунків
ефективне
неефективне
контрагентами за
контракту (біржовий ринок або
хеджування
хеджування
Застосування інструментів
зовнішньоекономічним
позабіржовий ринок)
технічного та статистичного
Взаємозалік заборгованостей та
контрактом
Договірна робота, пов’язана з
аналізу з метою виявлення
відображення негативних /
Отримання / відвантаження
купівлею / продажем
валютних ризиків
позитивних курсових різниць
предмету
інструментів хеджування
Визначення можливості та
Визначення фінансового
зовнішньоекономічного
Відображення зміни вартості
необхідності застосування
результату від зовнішньоконтракту
інструментів хеджування
хеджування валютних ризиків
економічної діяльності
Напрями відображення в бухгалтерському обліку операцій з управління валютними ризиками (на прикладі хеджування)
Відображення інших
операційних витрат, пов’язаних
з договірним процесом
Надання інформації для
здійснення аналізу впливу
валютних коливань на
здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Надання інформації для аналізу
можливості застосування
хеджування валютних ризиків

Облікове відображення витрат, пов’язаних з договірним процес з
приводу застосування хеджування валютних ризиків
Облікове відображення на рахунках позабалансового обліку
інструментів хеджування
Облікове відображення на рахунках балансового обліку об’єктів
хеджування, що одночасно є предметом зовнішньоекономічного
контракту
Облікове відображення на рахунках балансового обліку розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями
Облікове відображення на рахунках балансового обліку розрахунків
за операціями хеджування

Облікове відображення зміни
вартості об’єктів хеджування з
врахуванням межі
ефективності хеджування
Облікове відображення зміни
вартості інструментів
хеджування
Облікове відображення
фінансового результату
зовнішньоекономічної
діяльності

Рис. 2. Модель застосування хеджування валютних ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів
в бухгалтерському обліку: управлінський аспект
Джерело: розроблено автором.

з тим, суб'єкт господарювання має вибір у частині окрес
лення виду хеджування та інструменту хеджування (фор
вардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон, своп).
Адже кожен з наведених фінансових інструментів має
особливості застосування, які в подальшому впливають
на витрати, які будуть понесене підприємство при обранні
одного із видів контракту.
Як бачимо, на цьому етапі бухгалтерський облік ви
конує інформаційну функцію та надає управлінню дані
про можливі витрати впливу валютного ризику на
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій хед
жування повинно здійснюватись на позабалансових ра
хунках як це передбачено діючим законодавством. Адже
валютні фінансові інструменти при їх придбанні мають
нульову вартість, таким чином не впливаючи на зміни в
активах та пасивах підприємства.
Наступним етапом є відображення зміни справедли
вої вартості інструментів та об'єктів хеджування, врахо
вуючи показник ефективності хеджування. Такі зміни —
позитивні чи негативні — відображаються в бухгалтерсь
кому обліку як позитивні чи негативі курсові різниці в
складі, відповідно, доходів та витрат фінансової діяль
ності підприємства. При цьому відбувається взаємозалік
заборгованостей за операціями хеджування та операція
ми зовнішньоекономічної діяльності.
Завершальним етапом у здійснені даних процедур
буде визначення фінансового результату, а також прий
няття рішення про подальше застосування зовнішніх ме
тодів управління валютними ризиками.
Отже, як бачимо, операції хеджування та їх облікове
відображення мають особливості, які впливають на кінце
вий результат зовнішньоекономічної діяльності та кори
гують фінансовий результат діяльності. Запропонована
модель облікового відображення операцій хеджування,
на нашу думку, сприятиме оперативності, об'єктивності
та достовірності при виборі одного з існуючих фінансо
вих інструментів, а також дозволить оцінити, яким чином
здійснювати розрахунки за конкретними фінансовими
інструментами та як оцінювати кінцевий результат
здійснених операцій хеджування.
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ВИСНОВКИ
У ході проведених наукових досліджень розкрито
особливості облікового відображення операцій з управ
ління валютними ризиками в зовнішньоекономічній діяль
ності з використанням внутрішніх та зовнішніх методів.
Також обгрунтовано необхідність удосконалення проце
су документування операцій із застосування природного
хеджування як методу управління валютними ризиками.
Розглянуто та систематизовано наукові дослідження в
сфері оцінки та відображення рахунках бухгалтерського
обліку операцій хеджування валютних ризиків. Крім того,
запропоновано алгоритм здійснення операцій з управлі
ння валютними ризиками в зовнішньоекономічній діяль
ності, на підставі якого побудовано модель методичного
забезпечення бухгалтерського обліку операцій з управл
іння валютними ризиками на підставі використання по
хідних фінансових інструментів. Наведені пропозиції сто
суються удосконалення як системи бухгалтерського об
ліку, так і системи управління валютними ризиками, адже
забезпечують здійснення оперативного та достовірного
процесу формування і руху інформаційних потоків в се
редині комунікаційного середовища управління підприє
мством зовнішньоекономічної діяльності.
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VALUE OF DIVERSIFICATION OF ECONOMY AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

В статье речь идет о значении и видах диверсификации экономики, а также о причинах наблюдаемоZ
го в последнее время роста ее значимости. В первую очередь, указывается на существование двух видов
диверсификации экономики — горизонтальной и вертикальной. Анализ обоих видов позволяет сделать
вывод о том, что вертикальная диверсификация более эффективна, нежели горизонтальная, поскольку
при вертикальной диверсификации создается больше доходов. В то же время отмечается, что решение о
выборе одного из этих двух видов диверсификации экономики зависит от структуры экономики конкZ
ретного страны. Далее указываются причины, повышающие значимость диверсификации экономики,
среди которых особое место занимают волатильность товарных рынков, высокий уровень экономичесZ
кой глобализации и трудность прогнозирования экономических процессов. Наряду с этим, в статье отZ
мечается слабая привлекательность экономик с низким уровнем экономической диверсификации, такZ
же рассматривается вопрос о политических преимуществах диверсификации национальной экономиZ
ки. В статье рассмотрен также вопрос о стимулировании экономической диверсификации путем развиZ
тия сфер нетрадиционной энергетики.
The article is about the importance of economic diversification, its types and the reasons that increased its
importance in recent years. Firstly, two types of economic diversification, horizontal and vertical diversification
were mentioned. Both types have been analyzed and it has been pointed out that vertical diversification is more
efficient compare to horizontal diversification as it creates more value. It was also noted that the use of one of
these types depends on the economic structure of the country. Then as a reasons which increase the importance
of economic diversification the volatility of commodity markets, the high level of economic globalization and
the difficulty in economic forecasting were mentioned. At the same time in the article it was noted that the
countries with the low economic diversification have less attractive economies and economic diversification has
political advantages. At the end it was mentioned how is a development of nonZtraditional energy sectors
stimulates economic diversification.

Ключевые слова: экономическая диверсификация, горизонтальная диверсификация, вертикальная дивер
сификация, глобализация экономики, управление рисками.
Key words: Economic diversification, horizontal diversification, vertical diversification, economic globalization,
management of risks.

ВВЕДЕНИЕ
Диверсификация экономики является одним из са
мых эффективных направлений поддержки процесса
экономического развития. Политика диверсификации,
отражающая формирование доходов стран за счет раз
личных источников, открывает широкие возможности
с точки зрения эффективности и доходности экономи
ки. Чем больше число развитых секторов экономики,
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чем заметнее их роль в экономике страны, тем более ди
версифицированной считается экономика данной стра
ны. Эффективность диверсификации определяется так
же взаимозависимостью между секторами. То есть, не
смотря на то, что доходы в экономике создаются в не
скольких секторах, при наличии непосредственных свя
зей между этими секторами, отставание, происходящее
в любом из этих секторов, может негативно повлиять и
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на другие секторы, и, в конечном итоге, привести к ухуд
шению общего экономического роста. Поэтому при оп
ределении уровня экономической диверсификации не
обходимо учесть и этот фактор.
Направления диверсификации национальных эконо
мик в современных условиях
Диверсификация экспорта происходит, в основном,
в двух формах, а именно, в формах: горизонтальной и
вертикальной диверсификации [1, стр. 11].
Горизонтальная диверсификация, под которой
подразумеваются меры по увеличению об ъема
экспортируемой продукции, защите экономики от воз
можных изменений цен какоголибо продукта. При
этом основная цель заключается в обеспечении роста
объема экспортируемых товаров и сырья. Горизон
тальная диверсификация может произойти также
внутри какоголибо сектора. Так, может иметь место
увеличение объема экспортируемой продукции сельс
кого хозяйства. Однако этот вид диверсификации счи
тается недостаточно эффективной формой экономи
ческой диверсификации. Потому что этот вид дивер
сификации, хотя и позволяет в краткосрочном перио
де устранить зависимость от какоголибо продукта,
однако здесь не учитывается фактор добавленной сто
имости. Следовательно, горизонтальная диверсифика
ция не способствует экономическому развитию внут
ри страны и росту производства более конкурентос
пособной продукции.
Под вертикальной диверсификацией подразумева
ются система мер по диверсификации экспорта, когда
экспортируются не только сырье, но и продукция, про
шедшая все этапы производственного процесса. То есть
при вертикальной диверсификации продукция, привле
каемая к экспорту, бывает не в форме сырья, а в форме,
создающей добавленную стоимость, пройдя этапы пе
реработки и маркетинга. В результате вертикальной ди
версификации продукция, экспортируемая какойлибо
страной, переходит из форму сырья в форму перерабо
танной продукции. При вертикальной диверсификации,
в отличие от диверсификации горизонтальной, эконо
мическая эффективность распространяется в более
широких масштабах [2, стр. 27]. Еще одно преимуще
ство вертикальной диверсификации связано с тем, что
продукция, создаваемая в результате реализации мер
вертикальной диверсификации, проходит весь цикл про
изводственных процессов. Следовательно, эта продук
ция, по сравнению с сырьем, меньше подвергается из
менениям цен на внешних рынках, тем самым, защища
ет экономику страны от негативного воздействия вне
шних экономических процессов. Решение об использо
вании конкретного вида диверсификации зависит так
же от структуры экономики страны и ее производствен
ных возможностей. Вертикальная диверсификация тре
бует наличие высоких технологий, квалифицированных
кадров и вложения крупных начальных инвестиций. При
отсутствии этих факторов трудно добиться желаемых
успехов посредством вертикальной диверсификации.
Именно по этой причине, ограниченность экономичес
ких возможностей в некоторых развивающихся и раз
витых странах приводит к тому, что они отдают пред
почтение политике горизонтальной диверсификации.
В экономической литературе на протяжении мно
гих лет специалисты обсуждают вопрос о том, насколь
ко эффективна многовекторная структура экспорта.
Группа специалистов утверждает, что специализация
каждой страны по производству определенной продук
ции более эффективна, поскольку в этом случае страна
может добиться сравнительного преимущества
(comparative advantage) перед другими странами. Они
думали, что этот способ создаст возможность приоб
ретать очень большой объем доходов от экспорта про
изводимой продукции. Другая группа думала, что реа
лизация мер диверсификации важна в любом случае и
страны не должны быть зависимыми от экспорта огра

www.economy.in.ua

ниченного числа видов продукции. Экономические про
цессы и экономические кризисы, происходящие в пос
ледние годы, показали, что зависимость стран от экс
порта какихлибо видов продукции неэффективна и
может сделать экономику страны чувствительной к вне
шним шокам. Поэтому, несмотря на наличие положи
тельных и эффективных черт сравнительного превос
ходства, в современных экономических условиях для
обеспечения устойчивости к возможным шокам в ми
ровой экономике, странам важно осуществление мер
диверсификации экономики.
Влияние диверсификации на экономическое разви
тие стран.
Одной из возможных причин, повышающих значе
ние экономической диверсификации при экономичес
ких шоках, является волатильность товарных рынков.
Если бы на рынках не наблюдалась волатильность, и
доходы стран от экспорта, специализирующихся на эк
спорте какоголибо товара, осталась бы постоянно на
одном и том же уровне, то сократилось бы значение
диверсификации. Однако, волатильность на товарных
рынках очень высокая, и негативные изменения, проис
ходящие на этих рынках, оказывая существенное воз
действие на страны, экономика которых зависит от оп
ределенных товаров, иной раз оказываются настолько
сильными, что богатые страны превращаются в бедные.
Именно по этой причине, экономическая диверсифика
ция относится к числу тем, которым уделяется особое
место, как в экономической литературе, так и в эконо
мической политике многих стран, и в этом направлении
постоянно уточняется возможность применения раз
личных стратегий. Еще одна причина, повышающая зна
чение экономической диверсификации, связана с высо
ким уровнем глобализации экономики и финансовых
рынков. То есть, стремительное развитие глобальных
экономических отношений в условиях свободного рын
ка способствует распространению возникающих рисков
на другие страны. В качестве примера можно назвать
финансовый кризис 2008 года. Благодаря тесному взаи
модействию мировых финансовых рынков финансовый
кризис на глобальном уровне еще более стремительно
распространяется в смежные страны. Ресурсы зависи
мости от страны, а кризис отразился на снижение цен
на товарных и стал. Поэтому экономической диверси
фикации экономического роста на обеспечение макро
экономической стабильности страны и создает условия
для обеспечения более эффективного управления рис
ками, но в то же время возможность для зарубежных
только. Обеспечение макроэкономической стабильно
сти и обеспечения экономического роста и высокой чув
ствительностью к внешним рискам в случае экономики,
где не было сложнее. Финансовый кризис также пока
зал, что не позволяет полностью защитить от внешней
экономики, управления рисками и в то же время ее эко
номики, то есть в пределах микроуровня. Если до кри
зиса, то специалисты считают, что микро и макроуро
вень рисков при этом автоматически устранить эти мыс
ли стали понимать [3], что потерял свое значение, а пос
ле кризиса они создают возможность эффективного
управления на риски.
Низкая привлекательность экономик стран с невы
соким уровнем диверсификации связана с наличием рис
ков, а также с ограниченными возможностями для эко
номической деятельности. Если какойлибо сектор об
ладает значительно большей долей в экономике, появ
ляется возможность привлечения инвесторов, заинте
ресованных в развитии только этого сектора. Наличие
абсолютного превосходства какоголибо сектора пре
пятствует развитию других секторов экономики, сни
жая конкурентоспособность и привлекательность про
дукции, созданной в этих секторах. В конечном итоге в
экономике отсутствует благоприятный инвестиционный
климат, возникают препятствия процессу экономичес
кого развития. Еще одна трудность, с которой сталки
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ваются государства, осуществляющие стратегию дивер
сификации экономики, заключается в том, что за корот
кий срок трудно добиться производство качественной
и конкурентоспособной продукции, так как это требу
ет значительный объем инвестиций. Поэтому иногда на
первом этапе, возможности сектора, обладающего зна
чительной долей в экономике, используются для под
держания производственного процесса в других секто
рах. Так, страна, богатая нефтью, вместо того, чтобы
экспортировать сырую нефть, может использовать ее
для производства энергии, необходимой для обеспече
ния деятельности других производственных предприя
тий.
Реализация мер диверсификации по основным
секторам, хотя и сокращает риски, тем не менее, ос
тается в стороне от основной цели политики дивер
сификации. Поэтому наиболее эффективной считает
ся такая диверсификация, которая, в соответствии с
основной целью политики диверсификации, служит
замещению импорта. Однако, при этом необходимо
учесть, что процесс замещения импорта должен быть
обеспечен не за счет доходов основного сектора, со
здающего благоприятные условия для политики ди
версификации.
Одним из факторов, повышающих значение дивер
сификации экономики является сложность прогнози
рования событий, происходящих в сфере экономики. По
мере интенсивного развития мировой экономики и уси
ления чувствительности связей между различными сек
торами, определение возможного влияния какоголибо
негативного явления на другие секторы экономики ста
новится сложнее, а иногда — вовсе невозможным. В
прежние времена уровень глобализации мировой эко
номики был ниже, а определение направлений влияния
возможных событий не составляло особой трудности.
Следовательно, поэтому высоких уровень зависимости
экономики от какоголибо от сектора не представлял
собой особую угрозу. В этих условиях трудно обеспе
чить заблаговременное осуществления профилактичес
ких мер по защите от негативного влияния внешних эко
номических процессов, поэтому наиболее эффективным
средством защиты от таких процессов является дивер
сификация экономики. В качестве наглядного примера
можно указать Азиатский финансовый кризис, произо
шедший в 1998 году. Согласно прогнозам таких автори
тетных организаций, как Всемирный Банк и Междуна
родный Валютный Фонд, опубликованным в канун это
го кризиса, ожидалось, что экономический рост в стра
нах южной и юговосточной Азии, наблюдаемый на про
тяжении около 40 лет, будет продолжаться и в 1998 году
[4]. Однако, вопреки ожиданиям, произошел экономи
ческий кризис, и большинство стран Азии долгое время
страдали от негативных воздействий этого кризиса.
У экономической диверсификации, наряду с эконо
мической выгодой, есть и политические преимущества.
Зависимость экономики какойлибо страны от эконо
мики другой страны позволяет второй стране пользо
ваться этим обстоятельством как средство политичес
кого давления. Очень часто такая ситуация наблюдает
ся в странах, богатых ресурсами. Поэтому при установ
лении внешних экономических связей очень важно пре
дусмотреть диверсификацию структуры экспорта по
странам. Это также является одним из важных момен
тов и для других секторов, развиваемых при осуществ
лении политики диверсификации. Поэтому эффектив
ная экономическая диверсификация сочетает в себе не
только увеличение числа секторов экономики, участву
ющих в экспорте, но и диверсификацию экономики по
различным показателям и внешнеэкономическим свя
зям.
Было бы уместно также отметить, что в последнее
время расширение возможностей развития сферы не
традиционной энергетики в результате развития техно
логии придало импульс развитию диверсификации эко
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номики. Это связано, в первую очередь, с тем, что пу
тем производства энергии за счет своих природных ре
сурсов, то есть за счет солнечных лучей и ветра, страны
могут добиться не только удовлетворения своих внут
ренних потребностей в энергии, но и ее экспорта. А это
способствует формированию нового источника дохо
дов, который, в отличие от традиционных видов экспор
тируемых товаров, имеет более стабильный характер с
точки зрения прибыльности. А развитие нетрадицион
ных энергетических отраслей в разных странах в буду
щем приведет к уменьшению числа покупателей энер
гетических запасов у стран, богатых нефтью и газом.
Поэтому развитие сфер нетрадиционной энергетики
побуждает, можно даже сказать, заставляет страны,
богатые нефтью и газом, обеспечить диверсификацию
экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно, осуществление диверсификации эконо
мики имеет очень много экономических преимуществ.
В частности, особо возросло значение диверсификации
в системе современных глобальных экономических от
ношений. Благодаря волатильности товарных рынков и
возможности влияния этой волатильности на экономи
ку стран, политика экономической диверсификации за
короткий промежуток времени стала одним из самых
эффективных средств защиты от этих негативных воз
действий. Вместе с тем, трудность прогнозирования воз
можных явлений в экономике и усиление тенденций ча
стого использования странами экономических отноше
ний в качестве политического инструмента, повышая
значение диверсификации экономики, еще раз свиде
тельствует о том, что она является эффективным на
правлением развития экономики.
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В контексте оживления ненефтяного сектора Азербайджана исследуются пути развития экономических отZ
ношений с Испанским Королевством, выступающей одной из ведущих экономик мира. В статье акцент делается
на два аспекта: увеличение ненефтяного экспорта из Азербайджана в Испанию и привлечение испанских пряZ
мых частных инвестиций в Азербайджан. В первом направлении указываются сегменты товарного экспорта из
Азербайджана в Испанию. С целью обеспечения второго направления обсуждаются преимущества и недостатZ
ки Азербайджана с точки зрения привлекательности для инвестиций. В заключении статьи приведены научно
обоснованные выводы проведенного исследования.
In the context of revival of nonZoil sector of Azerbaijan ways of development of the economic relations with the
Spanish Kingdom having one of the leading economies of the world are investigated. The emphasis is placed on two
aspects: increase in nonZoil export from Azerbaijan to Spain and attraction of the Spanish direct private investments to
Azerbaijan. Segments of commodity export from Azerbaijan to Spain are specified in the first direction. For the purpose of
providing the second direction advantages and shortcomings of Azerbaijan from the point of view of appeal to investments
are discussed. Scientifically valid conclusions of the conducted research are given in the conclusion of article.
Ключевые слова: Азербайджан, Испания, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции,
экспорт, импорт, внешнеэкономические связи.
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ВВЕДЕНИЕ
Политика диверсификации международных инвес
тиций и иностранной торговли Испании в начале 20 в.
обусловила расширение связей деловых кругов этой
страны с различными странами, в том числе с такими ве
дущими постсоциалистическими странами, как Китай и
Россия. Поэтому для Азербайджана, избравшего раз
витие ненефтяного сектора приоритетным экономичес
ким направлением и потому заинтересованного в при
влечении в страну прямых иностранных инвестиций,
немаловажное значение имеет развитие экономическо
го и культурного сотрудничества с Испанией. Это важ
но как с точки зрения коммерческой выгоды, так и с
точки зрения развития в Азербайджане новых позитив
ных элементов глобальной экономики и их интеграции
в мировую экономику.
Эволюция азербайджаноиспанских связей
Дипломатические отношения между Азербайджан
ской Республикой и Королевством Испания были уста
новлены в 1992 году. Однако с тех пор между двумя
странами не было организовано ни одной официальной
встречи (лишь некоторые деловые встречи) и не подпи
сано ни одного официального соглашения. Углубление
экономических связей с Испанией, которая входит в
двадцатку развитых стран мира, может внести значи
тельный вклад в экономику Азербайджана, ставшего
достаточно сильным государством региона. В связи с
чем, исследование АзербайджаноИспанских связей
вызывает особый интерес.
В качестве инструмента расширения экономического
сотрудничества между двумя странами предпочтение было
дано формату проведения бизнесфорумов. Отметим, что
Iй БизнесФорум между Азербайджанской Республикой
и Королевством Испания состоялся в Баку за 5 лет до вы
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шеупомянутой встречи, т.е. в марте 2006 года, по инициа
тиве Национальной Конфедерации Организаций Пред
принимателей Азербайджана и Испанской ассоциации
декоративного освещения. Здесь было указано, что меж
ду двумя странами до сих пор не было подписано ни одно
го документа. А это, в свою очередь, не создает почву для
развития торговоэкономических связей. Поэтому уста
новление и расширение деловых связей между предпри
нимателями, привлечение взаимных инвестиций может
дать толчок стремительному развитию общих связей.
Первый официальный визит в Испанию на уровне ми
нистерства иностранных дел Азербайджана состоялся
через 20 лет после приобретения Азербайджаном незави
симости. В рамках этого официального визита в Министер
стве промышленности, туризма и торговли Испании со
стоялось обсуждение вопросов развития торговоэконо
мических связей между двумя странами, а в министерстве
иностранных дел и международного сотрудничества —
состоялось подписание двустороннего соглашения об уп
рощении визового режима для владельцев дипломатичес
ких паспортов. Помимо этого, министр иностранных дел
Азербайджана в Испанской Конфедерации Предприни
мательских Организаций провел встречи с представите
лями ведущих предприятий страны. В их числе президент
Конфедерации И. Банегас и чрезвычайный посол по Кав
казу министерства иностранных дел М. Скола [1].
Изучение обсуждений, состоявшихся в ходе встреч,
позволяет сделать следующие заключения:
— в тот период политические и экономические от
ношения между двумя государствами были на очень
низком уровне;
— испанские товары, продаваемые в Азербайджа
не, в основном закупаются посредством других госу
дарств;
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— можно активизировать отношения по заключен
ным договорам;
— имеются возможности для значительного увели
чения небольшого количества действующих в Азербай
джане испанских предприятий.
2014 год — это самый активный год двустороннего
сотрудничества между Азербайджаном и Испанией.
Так, в рамках визита в Азербайджан министра ино
странных дел Испании Х. Маргалона были подписаны
нижеуказанные важные документы:
— устранение двойного налогообложения;
— конвенция о пресечении уклонения от уплаты
налога;
— соглашение о взаимной защите инвестиций.
В ходе вышеупомянутого визита состоялась встре
ча министра иностранных дел Испании и президента
нашей республики И. Алиева с обсуждением перспек
тив будущего развития двусторонних отношений в раз
личных сферах. Также в рамках визита состоялись
встречи с неформальными парламентскими группами,
беседы между делегацией испанского правительства и
руководителями ведомств и управлений Азербайджа
на. Вместе с тем был проведен симпозиум "Азербайд
жаноиспанские связи: научный взгляд на экономичес
кое развитие" и подписан "Меморандум о сотрудниче
стве" между Национальной Академией Наук Азербай
джана и Королевской Академией Экономических и Фи
нансовых Наук Испании [2].
В апреле 2014 года в Баку под руководством Мини
стерства Экономики и Промышленности Азербайджа
на, Фонда Поощрений Экспорта и Инвестиций Азербай
джана (AZPROMO) и Министерства Иностранных Дел
Испании состоялся бизнесфорум с участием азербай
джанских и испанских бизнесменов. На бизнесфору
ме были обсуждены вопросы интенсификации делово
го сотрудничества между двумя странами, определены
будущие перспективы.
Перспективы развития азербайджаноиспанских
экономических связей
Существуют определенные условия привлечения
частного бизнеса в страну:
— В первую очередь, это социальнополитическая
стабильность в стране. С этой точки зрения Азербайд
жан обладает определённым преимуществом — уже
почти 20 лет в нашей стране не наблюдается ни соци
альных потрясений, ни террористических актов, ни се
рьезных противостояний.
— Вторым важным условием является пребывание
страны в цикле экономического возрождения. Хотя рез
кое снижение цен на нефть в данном вопросе нанесло
сильный удар по имиджу Азербайджана, однако стра
на на пути к выходу из этой ситуации. к тому же, на про
тяжении многих лет в Азербайджане проявление "гол
ландского синдрома" — укрепление национальной ва
люты препятствовало развитию других отраслей эко
номики.
В период кратковременного упадка двукратное уде
шевление азербайджанской национальной валюты —
маната — по сравнению с долларом США должно рас
цениваться как фактор, повышающий инвестиционную
привлекательность страны.
— Третий фактор — благоприятность предприни
мательской среды. Следует отметить противоречивость
процессов, происходящих в этой сфере экономики
Азербайджана. С одной стороны, азербайджанское за
конодательство в этой сфере достаточно стимулирует
инвестиции. С другой страны, существуют проблемы в
реализации этих законов. На протяжении многих лет
во всех международных отчетах по данной сфере —
монополия и коррупция отмечаются как особые про
блемы, существующие в Азербайджане.
— Четвертый фактор — наличие прогрессивной
межгосударственной правовой базы в двусторонних от
ношениях.
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Для реализации этих условий в азербайджаноис
панских отношениях стороны должны обладать полно
ценной информацией о потенциале друг друга, должны
быть активизированы межгосударственные и межпра
вительственные совещания, необходимо создать прием
лемую нормативноправовую базу, оказать институци
ональное содействие развитию отношений, с этой це
лью следует сформировать соответствующие межгосу
дарственные комиссии, советы и иные структуры.
Большим толчком в развитии двусторонних отноше
ний может стать открытие посольства и организация
прямых авиарейсов между Испанией и Азербайджаном.
В качестве первого шага на пути открытия в Баку по
сольства Королевства Испании предусмотрено откры
тие в Баку дипломатической миссии при представитель
стве Европейского Союза. Согласно заявлению офи
циальных лиц страны, в Баку в ближайшее время состо
ится открытие посольства Испании.
Также следует отметить, что наличие в Азербайджа
не благоприятного географического положения и запа
сов углеводородов имеет важное значение в вопросе
энергетической безопасности Европейского Союза, что
является наиважнейшим моментом в процессе двусто
ронних переговоров. "В вопросах обеспечения существу
ют 3 аспекта — резервная база, источники энергии и
транспортировка. В этих трех аспектах Азербайджан
может сыграть важную роль. Сотрудничество по всем 3
аспектам может быть всесторонне благоприятным" [3].
На наш взгляд, АзербайджаноИспанские отноше
ния имеют важное значение как с научнотеоретичес
кой, так и с практической точки зрения. Несмотря на
географическую отдаленность и различные историчес
кие пути, между этими странами существует немало
общих черт, стимулирующих их сближение и благо
приятное сотрудничество.
Концепция "Альянс цивилизаций", предлагаемая
Испанией как путь, ведущий к продуктивному диалогу
между народами, религиями и культурами и привязан
ность этого государства к общеевропейским демокра
тическим ценностям приемлемы и для Азербайджана,
ибо наша страна избрала путь интеграции в простран
ство современных высоких технологий с сохранением
своих национальных культурных традиций. Президент
Азербайджана И. Алиев в своем выступлении на цере
монии открытия III Бакинского Международного Гу
манитарного Форума отметил, что "будущее мира дол
жно строится только на основе сотрудничества — об
щего понимания, уважения и межцивилизационного
диалога", а также то, что Баку стал одним из центров
международного сотрудничества.
Помимо этого, во внешнеэкономической стратегии
этих двух стран наблюдаются определенные параллели —
Испания является лидером стран Средиземного моря,
Азербайджан занимает аналогичную позицию среди
стран региона, входящих в постсоветское пространство.
Кроме того, следует отметить, что в экономической
дипломатии Азербайджана всегда приоритетным была
европейская направленность. Эти процессы наблюдают
ся и как результат активного участия компании братьев
Нобелей и других западных инвесторов в развитии нацио
нальной промышленности Азербайджана в 19 в. — нача
ле 20 в. Вышеотмеченные процессы в современное время
получили новый импульс. Следует отметить, что тесные
связи Азербайджана с Россией, Беларусью и другими
странами СНГ создают предпосылки для дальнейшего
увеличения влияния бизнеса, промышленных и научных
центров Азербайджана в совместных финансовоэконо
мических и инфраструктурных системах, сформировав
шихся в постсоветском пространстве. [4, s. 38—39].
Основываясь на российском опыте, может выделить
2 попытки. Первая, российский опыт совместных свя
зей с Испанией в торговоэкономической и банковской
сферах в конце 20 в. — в начале 21 в. раскрывает специ
фику вхождения иберийского бизнеса в постсоветское
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пространство, вторая — позволяет выявить самые пер
спективные направления двустороннего сотрудничества
с Испанией в формате различных международных со
юзов (СНГ, диалог "Средиземноморье" и др.).
В советскую эпоху в 1970—1980 годы отношения
между Азербайджаном и Испанией поддерживались в
рамках торговоэкономических и культурных связей
между Испанией и СССР. В тот период знакомство с
культурой двух народов осуществлялось через участие
многочисленных азербайджанских композиторов,
фольклорных групп и музыкантов на проводимых в
Испании фестивалях искусств и других мероприятиях.
В качестве организатора этих мероприятий в основном
выступало Азербайджанское общество дружбы с на
родами зарубежных стран "Достлуг" ("Дружба"), а с
1987 года — общество по связям с соотечественниками,
проживающими за рубежом "Ветен" ("Родина").
В создании общественнокультурного взаимодей
ствия Испании и Азербайджана важную роль сыграли
обмен делегациями, журналистами, проводимые по ли
нии общества дружбы "ИспанияСССР". В том числе с
конца 1980 года стали устанавливаться широкие связи с
азербайджанской диаспорой в Испании, с испанскими
деятелями науки и культуры, чье творчество было связа
но с Азербайджаном. Если в предыдущие годы взаимо
связи азербайджанской интеллигенции с "Миром Испан
дад" были ориентированы преимущественно на Кубу, то
в конце 80х — в начале 90х гг. в Испании стала публи
коваться литература на азербайджанском языке (жур
нал "Деде Коркут", издаваемый обществом "Друзья Азер
байджана в Мадриде"), были осуществлены переводы на
испанский язык классических произведений азербайд
жанской литературы. В последующие годы между двумя
странами немаловажное коммерческое значение приоб
рели такие виды массового культурного сотрудничества
как туризм и виртуальная информация.
C 90x годов 20 века Испания выступает активным
партнером в политической и экономической интеграции
постсоветских стран в Европу. Доказательством этому
служит поддержка Испанией стратегии "Восточное парт
нерство", реализуемой Советом Европы в отношениях
стран Восточной Европы и Южного Кавказа, включая
Азербайджан. В октябре 1995 года встреча в НьюЙорке
общенационального лидера Г. Алиева с главой правитель
ства Испании Ф. Гонсалесом, в 1995—1996 гг. сотрудниче
ство двух стран на уровне глав парламентов и министров
иностранных дел создали почву для дальнейшего конст
руктивного развития дипломатических и торговоэконо
мических отношений между Испанией и Азербайджаном.
Несмотря на все это, до 2005—2006 гг. Испания про
водила пассивную политику со странами СНГ, в том
числе в отношениях с Азербайджаном, и активно не вхо
дила в местные рынки, хотя в тот период осуществля
лось взаимодействие как на межгосударственном уров
не, так и на уровне бизнесменов.
Испания в финансовоэкономических отношениях
со странами СНГ, в частности с Азербайджаном, про
водила следующую политику инвестиции вкладывались
преимущественно в реальный сектор экономики, в час
тности в те отрасли, в которых Испания не только мог
ла бы осуществить финансирование, но и предложить
новейшие перспективные технологии, разработку со
вместных инновационных проектов. Сюда относятся
такие сферы, как строительство крупных объектов и
дорожной инфраструктуры, энергетика, транспортное
машиностроение, экономия средств и т.п.
В конце 90х гг. наша страна сделала важный шаг на
пути развития национальной промышленности, однако
сырьевая ориентация экономики и потребность большин
ства отраслей в инвестициях задерживали переход Азер
байджана на качественно новый уровень модернизации
[6, с. 253]. В этот период согласно заключенной концес
сии начался процесс разработки нефтяных месторожде
ний Азербайджана. Еще в тот период среди инвесторов в
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нефтяную промышленность Азербайджана были испан
ские компании, однако их участие по сравнению с бизне
сом (капиталом) Великобритании, США и Японии неве
лик. Так, испанская компания "Repsol" вошла в между
народный консорциум, созданный по эксплуатации рас
положенного на Каспийском шельфе нефтяного место
рождения "Кюрдашы", с 5%й долей [6, с. 308]. К тому
же, был заложен фундамент сотрудничества между дву
мя странами в сфере транспорта: достигнута договорен
ность с международной европейской корпорацией
"Airbus Іndustrie" (с участием Испании) о приобретении
Азербайджаном самолетов А310 [6, с. 391].
В середине 2000х гг. начинается качественно новый
этап в инвестиционной политике Республики Азербай
джан. На состоявшейся в Баку в мае 2003 г. "Первой
Международной инвестиционной конференции" зару
бежным партнерам были предложены проекты для ин
вестирования на сумму в 1 млрд 200 млн долларов США;
руководством страны предпринимались системные меры
для повышения инвестиционной привлекательности
Азербайджана и привлечения капиталов в реальный сек
тор экономики, для модернизации и развития нацио
нальной банковской системы. По индексу прямых ино
странных инвестиций (ПИИ) экономика Азербайджа
на к концу 2000х гг. опередила группу стран Централь
ной и Восточной Европы. Так, например, перспектив
ным инвестиционным полем Азербайджана является
сфера телекоммуникаций, темпы роста которой, начи
ная с 2003 г. в три раза превышают средние общемиро
вые показатели. Данные тенденции показывают, что
руководство Азербайджана во главе с Ильхамом Алие
вым и азербайджанский бизнес успешно решают зада
чи диверсификации национальной экономики, отдавая
приоритет высокотехнологичным отраслям реального
сектора [7]. Так, в качестве примера можно привести
ведущую бизнесструктуру Испании — Мондрагонскую
кооперативную корпорацию. Эта компания представля
ет интерес для развития наукоемкого бизнеса в Азер
байджане. Следует отметить и то, что Испания являет
ся крупным экспортером капитала в мире, что тоже
делает ее привлекательной для Азербайджана. Также,
как показало исследование, Испания в основном вкла
дывает инвестиции в недвижимость: жилой сектор и
отельный бизнес. В данной сфере посреднические услу
ги оказывают азербайджанские и испанские риэлторс
кие компании, среди последних можно выделить ком
панию "Runiga, Properties", которая открыла свое пред
ставительство в Баку в 2011 году. В настоящее время
между двумя странами расширяется сотрудничество в
сфере туризма, создаются необходимые условия, в том
числе, информационнорекламные и организационные
основы для европейского туризма в республике .
Детальный анализ товарного импорта в Испанию вы
явил перспективность экспорта ненефтяной продукции из
Азербайджана в Испанию в нижеуказанных сегментах:
— Товары, производство которых в Азербайджане
в течение среднесрочного периода почти невозможно,
а если и возможно, то с низкой вероятностью экспорта
в развитые страны. К этой категории относятся ниже
приведенные группы:
— Транспортные средства и их запасные части;
— Железная руда и сталь;
— Самолеты, космические аппараты и их комплек
тующие;
— Железные и стальные изделия;
— Зерновые культуры.
— Товары, которые на данный момент могут быть
экспортированы из Азербайджана в Испанию или то
вары, экспорт которых можно увеличить. К ним можно
отнести нижеуказанные группы товаров, которые уже
производятся в Азербайджане или производство кото
рых может быть организовано за короткий срок:
— Минеральное топливо, минеральная нефть и ди
стиллированные продукты ее перегонки.
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— Съедобные фрукты и орехи; фрукты с кожурой и
цитрусовые фрукты или дыня.
— Алюминий.
— Жиры и масла животного и растительного про
исхождения и продукты их расщепления.
— Семена масличных культур и масличные фрукты.
— Напитки, спирт и уксус.
— Остатки и отходы пищевой промышленности.
— Молочная продукция, птичьи яйца, натуральный
мед, пищевая продукция животного происхождения.
— Табак.
— Товары, которые за краткосрочный период мож
но экспортировать из Азербайджана в Испанию. Под
краткосрочным периодом подразумевается максимум 5
летний срок. Очевидно, что за этот период в результате
целенаправленной деятельности в стране в определен
ных сегментах нижеуказанных групп продукции мож
но организовать производство:
— Дистиллированной нефтяной продукция.
— Фармацевтической продукции.
— Пластика и пластиковых изделий.
— Не трикотажной одежды, изделий и аксессуары.
— Продуктов органической химии.
— Трикотажной одежды, изделий и аксессуаров.
— Рыбы, ракообразных, моллюсков и другие морс
ких позвоночных.
— Фурнитуры; мебельных изделий для спальни; мат
расов и аналогичной продукции.
— Различных химических продуктов.
— Руд и золы.
— Резины и резиновых изделий.
— Бумаги и картона; изделий из бумажной массы,
бумаги или картона.
— Обуви и обувной продукции.
— Эфирных масел и резоноидов.
— Парфюмерии, косметики или препаратов для чи
стки.
— Алюминиевых изделий.
— Игрушек, игр и спортивных реквизитов, их комп
лектующих и аксессуаров.
— Продуктов неорганической химии, органические
и неорганические соединения драгоценных и редких
металлов.
— Натурального и искусственного жемчуга, драго
ценных и полудрагоценных камней.
— Дубильных и красильных экстракты. Танинов и
их производных, красителей, пигментов.
— Кожаных изделий.
— Товаров для путешествий, чемоданов и аналогич
ных контейнеров.
— Стекла и стеклянной продукции.
— Мяса и съедобных потрохов.
— Товары, которые могут быть экспортированы из
Азербайджана в Испанию в среднесрочном периоде.
Под среднесрочным периодом подразумевается макси
мум 8—10летний срок. В отличие от предыдущих групп
(кроме первой) в эту категорию товаров включена бо
лее высокотехнологичная продукция. Так, их производ
ство в Азербайджане принципиально возможно, одна
ко для привлечения высоких технологий в страну необ
ходимо, вопервых, привлечение в Азербайджан транс
национальной компании, добившейся успеха в этой об
ласти, что является сложным вопросом. Вовторых, не
обходимо взрастить профессиональные кадры в этой
области, а это возможно только через определенное
время. Таким образом, в эту категорию можно вклю
чить нижеуказанные товары:
— Машины, механические устройства, ядерные
реакторы и их части.
— Электрические машины, оборудование и их запас
ные части.
— Оптические, фотографические, кинематографи
ческие, измерительные, тестовые, точные, медицинские
или хирургические приборы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало исследование, несмотря на низкий
уровень экономических связей между Азербайджаном
и Королевством Испания на данном этапе отношений,
экономические связи между этими двумя странами об
ладают большим потенциалом. Это, в первую очередь,
может быть реализовано посредством привлечения в
Азербайджан испанских транснациональных компаний,
которые за последние десятилетия добились больших
успехов в мировой экономике. Кроме того, Азербайд
жан может стать владельцем определенной доли рынка
импорта Испании в вышеуказанных сегментах.
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THE FEATURES OF SETTING THE CONTRACTUAL RELATIONS OF THE TOUR OPERATOR WITH
SERVICE PROVIDERS, AGENTS AND PARTNERS

У статті визначено особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постаZ
чальниками послуг, агентами та партнерами, вивчено зміст істотних умов договорів про співпрацю між
основними суб'єктами туристичної діяльності. Підкреслено, що договірні відносини туристичного опеZ
ратора реалізуються відповідно до технологічних циклів діяльності. Найбільша кількість угод укладається
у циклі виробництва туристичного продукту (договори з постачальниками послуг), а також у циклі реаZ
лізації туристичного продукту (агентські угоди, договори франчайзингу).
The article defines the peculiarities of setting the contractual relations of the tourism operator with the service
providers, agents and partners, and examines the content of the essential terms of the agreements on cooperation
between the main participants of tourism activity. It is emphasized that the contractual relations of the tourism
operator are realized in accordance with the technological cycles of the activity. The largest number of deals is in
the cycle of creation of tourism products (contracts with service providers), as well as in the cycle of sales of
tourism product (agency agreements, franchising agreements).

Ключові слова: договірні відносини, туристичний оператор, правове регулювання, туризм, бронювання,
оренда, обслуговування.
Key words: contractual relations, tourism operator, legal regulation, tourism, reservation, lease, service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі створення туристичного продукту
більшість туристичних операторів змушені встановлю
вати договірні відносини з іншими суб'єктами туристич
ної діяльності. Договір є унікальним правовим засобом,
згідно з яким інтерес кожної сторони, в принципі, може
бути задоволений тільки через задоволення інтересу
іншої сторони. Цей факт повністю розкриває спільний
інтерес обох сторін в укладанні договору та його належ
ному виконанні. Договір, заснований на такій обоюдній
зацікавленості, здатний забезпечити організованість,
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порядок та стабільність у процесі господарської діяль
ності, чого неможливо домогтися використовуючи
різноманітні адміністративноправові інструменти.
Договірні відносини є важливою складовою сучас
ної туристичної діяльності. Регулювання таких відно
син здійснюється з допомогою багатьох правових форм,
що суттєво відрізняються поміж собою. Відтак, з метою
забезпечення стабільності договірних відносин у сфері
туризму в нашій державі, існує необхідність досліджен
ня основних особливостей їх встановлення та регулю
вання.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблем встановлення договірних
відносин туристичного оператора з іншими суб'єктами
туристичної діяльності провадяться такими відомими
вченими, як М.Б. Біржаков, М.І. Волошин, М.О. Жукова,
І.В. Зорін, В.О. Квартальнов, О.О. Любіцева, М.П. Ма
льська, Г.А. Папірян, В.С. Сенін, В.К. Федорченко, А.Д. Чуд
новський та ін.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначенні особливостей вста
новлення договірних відносин туристичного оператора
з постачальниками послуг, агентами та партнерами, а
також вивченні змісту істотних умов договорів про
співпрацю між основними суб'єктами туристичної діяль
ності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Договірні відносини туристичного оператора реа
лізуються відповідно до технологічних циклів діяль
ності. Найбільша кількість угод укладається у циклі ви
робництва туристичного продукту (договори з поста
чальниками послуг), а також у циклі реалізації турис
тичного продукту (агентські угоди, договори франчай
зингу) [7, с. 45].
Розміщення — це основна послуга, що надається
туристам під час подорожі. Співпраця та договірні відно
сини між туристичним оператором та готелем можуть
відбуватися за різними варіантами, серед яких: оренда
готелю, купівля блоку місць, робота на умовах броню
вання та робота на умовах комісії. Вибір необхідного
варіанту обумовлюється цілями обох сторін, їх розра
хунками, прогнозами або очікуваннями від співробіт
ництва, фінансовими можливостями, готовністю ризи
кувати тощо.
Оренда готелю передбачає надання туристичному
оператору права на користування готельними номера
ми за відповідну суму орендної плати, яка сплачується
одноразово або періодично. Економічний сенс такої
угоди не тільки у придбанні туроператором права ко
ристування номерами за власним бажанням, але й у пе
ренесенні ризику господарської діяльності готелю (на
самперед, пов'язаного із загрозою простою номерів) у
повному обсязі на туристичного оператора. Це вимагає
від власника готелю суттєвих знижок, які можуть до
сягати до 50 % від роздрібної ціни номерів.
Готелі здебільшого приймають пропозиції туристич
них операторів щодо оренди, оскільки у результаті уго
ди, власник готелю звільняється від будьякого госпо
дарського ризику, одержує передоплату за користуван
ня номерним фондом напередодні сезону, що дозволяє
максимально приготувати інфраструктуру, а також пер
сонал закладу розміщення до прийому туристів. Тури
стичний оператор, у свою чергу, незважаючи на знач
ний ризик, отримує чудовий шанс продавати власні тури
з проживанням у орендованому готелі за мінімальну
ціну [3, с. 214].
Під час оренди власник готелю зобов'язаний конт
ролювати надання всіх основних та додаткових послуг,
оплачувати у повному обсязі комунальні платежі, по
даткові збори тощо. Єдиним виключенням з повсякден
ної роботи є його повне невтручання у процедуру бро
нювання номерів та грошових розрахунків з відвідува
чами (окрім оплати ними додаткових послуг, вартість
яких не входить в ціну оренди, наприклад, користуван
ня тренажерним залом, сауною, басейном), якими впро
довж усього періоду оренди займається безпосередньо
туристичний оператор.
Окрім класу, категорій орендованих номерів, кіль
кості номерного фонду та інших технологічних харак
теристик готелю, на розмір орендної плати суттєво
впливає строк оренди: чим він довше, тим меншим буде
розмір орендної плати. Очевидно, що найнижчою буде
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орендна плата на умовах цілорічної оренди готелю,
найбільш високою — у випадку оренди готелю тільки
на високий сезон. Впливають також на вартість оренди
умови оплати: найбільший дисконт отримує туристич
ний оператор, який здійснює відразу повну передопла
ту.
Купівля блоку місць — це найбільш розповсюджена
форма роботи туристичного оператора і готелю. Насам
перед, її популярність пояснюється набагато меншими,
у порівнянні з орендою готелю, витратами та ризиком
туристичного оператора. Блок місць — це кількісно й
тимчасово обмежена сукупність ліжкомісць у готелі,
матеріальну відповідальність за продаж яких несе ту
ристичний оператор.
Залежно від умов продажу блоки місць поділяють
на такі види:
— строго фіксовані — туроператор отримує фіксо
вані номери, список яких вказується у додатку до дого
вору. У результаті туроператор знає не тільки катего
рію та місткість номерів, але й поверх, на якому номери
розташовані, куди виходять вікна номерів тощо;
— вільно фіксовані — туроператор отримує номери
конкретної категорії або місткості без фіксації їх роз
ташування. Це означає, що туристи можуть розселяти
ся у різних номерах, на різних поверхах, але при обо
в'язковій умові повного збігу категорії й місткості но
мерів.
Залежно від ступеня прийнятого на себе туропера
тором потенційного ризику блоки місць можна класи
фікувати на жорсткі та м'які:
— жорсткий блок місць передбачає повну мате
ріальну відповідальність туроператора за продаж заяв
леного та оплаченого блоку впродовж всього терміну
дії договору. У випадку погіршення кон'юнктури тури
стичного ринку, через який знизився обсяг продажів ту
роператора та збільшився простій кімнат, збитки цілком
лягають на туроператора, а його відмова від блоку до
закінчення терміну дії договору без штрафних санкцій
неможлива;
— м'який блок місць передбачає такі умови роботи
туроператора, що дають можливість відмови у визначе
ний термін до запланованого заїзду від частини або від
цілого блоку, якщо реальний обсяг продажів туропера
тора виявився значно меншим запланованого. Вчасно
попереджений про зміну розміру блоку готель має мож
ливість з меншими збитками реалізувати номери через
інших туроператорів, не вимагаючи при цьому оплати
завданих незручностей від відмовника [2, с. 182].
Умови придбання блоків місць пов'язані з повною
або частковою передоплатою заявленої кількості но
мерів напередодні сезону, а також з практичною немож
ливістю туристичного оператора відмовитися від заяв
леного блоку до закінчення терміну угоди. Ризик про
стою номерів він цілком приймає на себе, неспро
можність продати номери готелем не компенсується, а
сплачена грошова сума не повертається.
Робота на умовах бронювання є менш ризикованою
у порівнянні з попередніми формами співробітництва
туристичного оператору з готелем. Суть її полягає у
резервуванні визначеної кількості номерів на порівня
но невеликий часовий період із вказівкою у заявці кінце
вого терміну оплати броні. При цьому відмова турис
тичного оператора від заброньованих номерів без спла
ти ним штрафних санкцій неможлива.
Робота на умовах комісії — це резервування та опла
та номерів під конкретного клієнта, який оплатив
вартість послуг. При цьому виключається ризик турис
тичного оператора (навіть якщо клієнт відмовляється
від туру, то штрафні санкції перекладаються на нього).
В цьому випадку йдеться скоріше не про знижку, а про
просту комісійну винагороду, що сплачує готель за про
даний номер [6, с. 27].
Основним елементом транспортного обслуговуван
ня туристів під час подорожі є послуга перевезення. В
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сучасних умовах стрімкого розвитку транспортних за
собів все більше актуалізуються завдання щодо приве
дення можливостей організаторів відпочинку у від
повідність з різноманітними вимогами щодо транспор
тного обслуговування туристів різних вікових, соціаль
них, мотиваційних та інших категорій. Питання ефек
тивності взаємодії туристичних і транспортних
підприємств є важливим чинником розвитку пасажирсь
ких перевезень у туризмі.
Повітряний транспорт. Туристичні оператори укла
дають з авіакомпаніями договори двох видів. Перший
вид договору — договір на квоту місць. Квота може бути
жорсткою або м'якою, від цього залежать спеціальні
пільги та знижки, які надаються авіакомпанією. При
жорсткій квоті всю відповідальність за неспроможність
продати місця та всі фінансові втрати незалежно від
причин несе туристичний оператор. При м'якій квоті
місць встановлюються строки можливої відмови турис
тичного оператора від квоти або частини квоти місць,
якщо певні тури підприємством не були реалізовані. Ці
строки передбачають можливість подальшої реалізації
таких місць самою авіакомпанією або її агентами.
Договір з авіакомпанією стосовно квоти місць на
регулярних авіарейсах включає наступні позиції:
— графік проведення турів з вказівкою місць при
значення;
— кількість туристів у кожній групі (квота місць);
— терміни подачі заявок та придбання авіаквитків;
— терміни скасування замовлень на авіаквитки;
— види тарифів на авіаквитки та умови їх надання;
— знижки та пільги на квоту місць;
— порядок повернення авіаквитків.
Іншим видом договору є агентська угода з авіаком
панією, яка передбачає можливість самостійної реалі
зації авіаквитків туристичним оператором. Підпри
ємство лише виступає в якості каси з продажу квитків
авіакомпанії, тобто оформлює квитки, має відповідне
комп'ютерне обладнання та право доступу до мережі
бронювання авіакомпанії. У цьому випадку авіакомпа
нія в особі туристичного оператора має додатковий
пункт продажу авіаквитків.
В агентській угоді з авіакомпанією вказуються такі
позиції:
— умови забезпечення туристичного оператора фа
хівцями з продажу та необхідним устаткуванням для
оформлення авіаквитків;
— обсяги продажів авіаквитків;
— тарифи та ціни на авіаквитки;
— умови оплати авіаквитків;
— розмір комісійної винагороди за продаж авіак
витків;
— терміни, регулярність та форма подачі звітів.
Повітряний чартер — це договір фрахтування по
вітряних транспортних засобів (всієї місткості літака
або тільки його частини). Слово "чартер" також засто
совується щодо нерегулярного рейсу повітряного суд
на, який виконується для конкретного замовника.
При організації чартерних авіаперевезень визна
чається маршрут, обговорюються обов'язки сторін,
з'ясовується відповідність укладеного договору міжна
родним правилам. Визначається також вартість рейсу,
що включає оренду літака, витрати палива, роботу екі
пажу, обслуговування у аеропорту тощо. Потім укла
дається спеціальний чартерний договір, який включає
наступні позиції:
— тип літака;
— кількість місць для продажу;
— вартість оренди літака;
— маршрут із вказівкою аеропортів;
— термін дії договору;
— регулярність здійснення авіарейсів.
У чартерних рейсів існує не дуже хороша репута
ція, бо вважається, що обслуговування на них гірше та
затримуються вони частіше. Такі випадки бувають, коли
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організацією чартерів займаються невеликі авіаком
панії, які не мають досвіду організації пасажирських
перевезень. Отже, завжди варто поцікавитися репута
цією та досвідом роботи підприємства, а у випадку зат
римки рейсу або зміни маршруту слід пред'явити пре
тензії як до авіакомпанії, так і до туристичного опера
тора, які виконували продаж туру або авіаквитків [2, с.
184].
Водний транспорт. При організації подорожей вод
ним транспортом туристичний оператор укладає з па
роплавством наступні договори:
1. Договір на оренду суден, в якому вказується:
— кількість та найменування суден;
— кількість місць за категоріями кают;
— маршрути круїзів та їх строки;
— вартість кожного рейсу;
— загальна сума за договором на перевезення ту
ристів;
— відповідальність сторін.
2. Договір на організацію харчування туристів, у
якому вказується:
— кількість рейсів;
— перелік суден;
— тривалість одного рейсу;
— кількість туристів у рейсі;
— вартість харчування на одного туриста;
— обов'язки ресторанів розташованих на судні;
— опис культурнорозважальної програми в ресто
рані;
— порядок розрахунків за харчування туристів.
3. Договір про надання екскурсійного обслуговуван
ня за маршрутом проходження судна. До цього догово
ру повинен додаватися графік заходу судна у порти міст
із чіткою вказівкою днів, орієнтовного часу прибуття та
відправлення судна, а також програма обслуговування
туристів.
Судно для подорожі орендується за договором, що
укладається між туристичним оператором та річковим
або морським пароплавством.
Обов'язковими складовими договору оренди судна
є:
— розклад руху судна, погоджений з туристичним
оператором;
— планкарта судна, затверджена на момент укла
дання договору;
— система оплати оренди судна за категоріями
кают.
Одним з важливих пунктів договору є пункт про
відповідальність сторін. Судновласник зобов'язаний:
— дотримуватися встановленого розкладу руху суд
на;
— у випадку його зміни винна сторона оплачує фак
тичні збитки;
— якщо судновласник за певними причинами не
може надати судно, передбачене договором, то він надає
замовнику інше аналогічне судно;
— якщо судно під час подорожі надає допомогу
іншому судну, то судновласник не несе відповідальності
за затримку рейсу [2, с. 185].
Залізничний транспорт. Обслуговування груп на
маршруті проводиться на підставі договору, укладено
го між кількома туристичними підприємствами, а також
спеціального графіка заїздів груп туристів.
Обов'язки туристичного оператора, що відправляє
групу:
— підтвердити заїзд групи у встановлений строк із
вказівкою кількості туристів, дати і часу прибуття, но
меру поїзда і вагона;
— надати керівнику групи списки туристів;
— забезпечити групу зворотними квитками або мати
підтвердження приймаючого підприємства щодо за
безпечення туристів такими квитками.
Обов'язки туристичного підприємства, що приймає
групу:
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— організувати зустріч і доставку туристів ав
тотранспортом до місця їх проживання та харчуван
ня;
— підготувати місця розміщення відповідно до заз
наченої у заявці кількості туристів;
— укласти договір на обслуговування з підприєм
ством харчування та контролювати його своєчасне ви
конання;
— забезпечити надання екскурсійної програми об
слуговування у повному обсязі, а також додаткових
послуг;
— організувати проводи туристів до залізничної
станції [2, с. 186].
Автомобільний транспорт. Договірні взаємовідно
сини туристичних і автотранспортних підприємств
здійснюються на підставі договору оренди транспорт
ного засобу разом з водіями. За договором туристич
ному оператору на певний строк надається транспорт
ний засіб у тимчасове володіння та користування за
відповідну оплату.
Договір оренди транспортного засобу містить такі
позиції:
— маршрути обслуговування;
— кількість автобусів;
— графік надання автобусів;
— умови надання автобусів;
— строки та форми подачі заявок;
— взаємні зобов'язання та відповідальність сторін;
— орієнтовна сума платежів;
— порядок взаєморозрахунків.
У договорі чітко вказуються права та обов'язки
сторін. Автотранспортне підприємство зобов'язується
здійснювати якісне та безпечне обслуговування ту
ристів, а саме:
— забезпечувати подачу технічно справних авто
бусів;
— надавати автобуси у обумовлений заявкою час та
місце;
— наймати досвідчених водіїв автобусів.
У свою чергу туристичний оператор зобов'язуєть
ся:
— використовувати надані автобуси у відповідності
з графіком;
— забезпечувати порядок під час посадки та висад
ки туристів;
— забороняти перевезення вогненебезпечних, вибу
хових, токсичних речовин, а також вантажів, що за
бруднюють або псують автобус;
— надавати водіям автобусу готельний номер для
відпочинку та місце для паркування автобусу впродовж
багатоденного туру [2, с. 186].
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Договори туристичного оператора з постачальни
ками послуг укладаються на основі типового договору,
який визначає конкретні умови обслуговування туристів
і розкриває особливості роботи партнерів. Ключові по
ложення договорів з постачальниками послуг є анало
гічними основним розділам типового договору: предмет
договору, основні умови, права та обов'язки постачаль
ника послуг, права та обов'язки туроператора, відпові
дальність сторін, форсмажорні обставини, юридичні
адреси та реквізити партнерів. У змісті стандартного
договору можна визначити істотні, типові та випадкові
умови.
Істотними визнаються такі умови, без яких цей вид
договору не може вважатися укладеним. При укладенні
договору сторони зобов'язані у будьякому разі пого
дити предмет, ціну та термін дії договору. До типових
умов належать ті, які є зрозумілими, тому в договір, заз
вичай, не вводяться. Відсутність типових умов у дого
ворі не впливає на його юридичну силу, тому що в цьо
му випадку застосовуються правила відповідної право
вої норми. Випадковими умовами договору визнаються
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ті, які найчастіше не передбачаються у договорах тако
го типу, але можуть бути включені у його зміст за зго
дою сторін.
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У статті проведено дослідження проявів процесу диджиталізації у сучасних реаліях розвитку інноваційZ
ного бізнесу. Ідентифіковано сучасні тренди розвитку digitalZмаркетингу та окреслено передумови до впроZ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, зростання національної еко
номіки значною мірою визначається рівнем інноваційно
го розвитку суб'єктів ринкових відносин, якій базується
на їх зусиллях використання динамічних можливосте і
новітні технології у своїй господарській діяльності,
творчі підходити до визначення способів задоволення
потреб споживачів, вдосконалювати та оновлювати про
дукцію, посилюючи ринкову позицію та забезпечуючи
ефективність функціонування бізнесу. Тобто особливість
діяльності сучасних підприємств полягає в тому, що інно
вації перетворилися на ендогенний фактор ефективності
їх розвитку. Відповідні тенденції, актуалізують потребу
у розробці теоретикометодичних підходів і прикладних
засад забезпечення розвитку сучасних підприємств на
основі інновацій з урахуванням особливостей функціо
нування динамічного зовнішнього середовища.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У зв'язку з цим актуальним є дослідження теоретич
них і методичних підходів до визначення основних
трендів розвитку підприємств на засадах активізації
інноваційного підприємництва. Дана проблематика по
сіла важливе місце в роботах як зарубіжних, так і віт
чизняних авторів, серед яких: К. Фрімен, П. Друкер,
Дж. Тіс, К. Кристенсен, Г. Мінцберг, С. Гошал, Б. Міль
нєр, О. БутнікСіверський, І. Галиця, Н. Гончарова, С. Іл
ляшенко, Л. Петренко, І. Павленко, І. Петрова, Л. Смо
ляр, М. Сагайдак, М. Теплюк, Г. Швиданенко, Н. Чух
раєва та інші [1]. Разом з тим, слід відмітити, що у пра
цях названих авторів досліджуються переважно базові
категорії зазначеної наукової проблеми, уточнюються
зміст і характеристики видів розвитку, розширюється
класифікація інновацій, вдосконалюються правові заса
ди інноваційноорієнтованого регулювання економіки,
розробляються організаційні механізми забезпечення
інноваційного розвитку бізнесу. Водночас концеп
туальні питання, що стосуються принципів, орієнтирів і
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бар'єрів інноваційного розвитку, визначення трендів їх
корекції у напрямку забезпечення досягнення страте
гічних цілей підприємства відповідно до потреб сучас
ної економіки, потребують подальшого дослідження.
Актуальність і значущість окреслених питань зумовили
вибір теми, визначили мету і логіку дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає у ідентифікації актуальних питань
щодо трендів розвитку інноваційного бізнесу в сучас
них умовах господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключовою темою обговорення в 2016 році на 46ому
Всесвітньому Економічному Форумі в Даввосі була Чет
верта промислова революція, яка може привести до гло
бальних змін у всіх сферах суспільного життя. Потрібно
зазначити, що про "індустріальну революцію 4.0" гово
рять ще починаючи з 2011 р. (німецька "Хайтег страте
гія 2020). З того часу ця проблематика тільки набирає
економічної популярності. Мова йде про комплексні
кіберфізичні системи, в яких ІТ системи поєднані в одну
мережу, що дозволяє їм на всіх стадіях виробничого
процесу взаємодіяти та налаштовуватись. Планується,
що людина повністю буде виключена саме з виробничо
го процесу, система сама буде приймати технічні рішен
ня грунтуючись на показниках апаратури.
Розвиток робототехніки, який може значно спрос
тити та пришвидшити виробничий процес, у свою чергу,
може також привести і до негативних соціальних
наслідків. Економісти Е. Бріньольфссон та Е. Макфі
звертають увагу на те, що нова революція поглибить
соціальну нерівність. Мова йде про її потенціальну спро
можність зруйнувати ринки праці. За розрахунками
ВЕФ, вже до 2020 року роботи та нові технології мо
жуть залишити без роботи мільйони осіб. Найбільше від
цього постраждають офісні та адміністративні праців
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ники — вже у найближчі чотири роки
кількість робочих місць у цій сфері
скоротиться на 4,7 мільйонів осіб.
Дослідження стосувалось Південно
Східної Азії, країн Персидської зато
ки, деяких держав Західної, а також
Індії, Китаю та Японії [2]. Найбільше
виграють від четвертої революції ті,
хто забезпечує інтелектуальний та
фізичний капітал, а саме: програмі
сти, винахідники, акціонери, інвесто
ри та персонал, який може успішно
працювати з великими інформаційни
ми масивами. За оцінкою маркетинго
вої компанії Gartner, вже до 2020
року додатковий дохід компаній по
в'язаних з ІТ технологіями буде
більшим за 300 млрд доларів.
Разом з тим, ефективне функціону
вання бізнесу в умовах диджиталізації
економіки вимагає грунтовних змін в
організації підприємницької діяль
Рис. 1. Еволюційний тренд розвитку промислових революцій
ності. В сучасному бізнесі успішними
Джерело: узагальнено авторами.
стають лише ті підприємства, які мо
жуть генерувати інновації, ідентифікувати стратегічні ре
Під дефініцією "диджиталізація", слід розуміти,
трансформацію різних інформаційних потоків у "циф
сурси та формувати компетентності.
Останні розглядаються важливим джерелом конку ру". Тобто, відповідний процес дозволяє оптимізувати
рентної переваги в діяльності глобально діючих підпри господарську діяльність за допомогою обробки та
ємств, а в ряді галузей — ще й безальтернативною умо трансформації великих масивів інформації. Разом з тим,
вою виживання. Водночас інформаційна революція на думку фахівців, розширення мережі використання
змінила середовище функціонування сучасних під digitalтехнологій, може мати негативні економікосоц
приємств, створивши першочергово принципово нові іальні наслідки та зумовити відтік значних масивів
умови для активізації їх інноваційного розвитку. Безпе інформації конкурентам. Враховуючи турбулентність
речно, інтелектуальні ресурси значною мірою зумовлені ринкового середовища, можна зазначити, що діджіта
характером і специфікою сформованих бізнесмоделей, лізація бізнесу є підгрунтям для створення нових мож
а також можливостями використання релевантних орган ливостей, цінностей та компетентностей, що в свою чер
ізаційних форм інноваційної діяльності та адекватних си гу, дозволить формувати стійкі конкурентні переваги.
Для того, щоб діджіталізація сприяла розвитку підприє
стем і способів її інвестиційного забезпечення.
В умовах глобалізаційних процесів пріоритетним мницької діяльності, першочергово необхідно ідентиф
завданням для інноваційного розвитку бізнесу є вектор ікувати актуальні digitalтренди [5]. Станом на початок
диджиталізації. Тобто ефективне функціонування 2018 року окреслено такі тенденції digitalмаркетингу:
— збільшення обсягів цифрового перетворення;
суб'єктів ринкових відносин можливе, за рахунок, іден
тифікації альтернативних конкурен
Digital-середовище
тних стратегій розвитку, з врахуван
Цифрова ера вимагає достовірної інформації щодо ринкового - середовища, в
ням digitalтрендів, де ключовим мо
ментом є швидка реалізація digital якому функціонує суб’єкт господарювання. Зокрема, в епоху диджиталізації вхідні
технологій у господарську діяльність бар'єри заміщуються бар'єрами нематеріальними, що спонукає до переосмислення важелів
суб'єктів господарювання. Можна конкурентної боротьби
стверджувати, що цифрова револю
Digital-управління
ція є потужним драйвером розвитку
Керівники компанії повинні адаптувати стратегічні орієнтири компанії, її
інноваційного бізнесу. Разом з тим,
на думку Андерссона ван дер Хейде позиціонуванням на ринку, а також бізнес-модель і підходи до здійснення діяльності до
на [3], при digitalтрансформації на сучасних викликів ринкового середовища
підприємстві варто зосередити увагу
на ключових аспектах розвитку
Digital-культура
бізнессередовища (рис. 2).
Кожен
працівник
повинен
розуміти
зміст диджиталізації і відповідально
Протягом останніх років біля 200
долучитися
до
цього
процесу.
вимагає
тісної
співпраці на всіх рівнях. Для того, що digitalstartup, свідомо обравши digital —
стиль, створили бізнесодиниць із трансформація принесла бажані результати, потрібно добре налагодити взаємовідносини
сукупною капіталізацією понад 1 між всіма стейкхолдерами. Окрім того, оскільки цифровий світ розмиває кордони між
квінтильйон дол. США, що є реаль галузями, все важливішим стає як міжфункціональна співпраця всередині компанії, так і
но важливим для розвитку світової співпраця з зовнішніми гравцями
економіки [4]. Інноваційні підприєм
ства використовують відповідні
Digital-стратегія
драйвери інноваційного зростання в
Стратегічний процес стає безперервним, оскільки сьогоденні бізнес-тренди
пролонгованому аспекті (рис. 3).
На сьогоднішній день, лідерами постійно змінюються, тому їх формулювання і реалізація повинні відбуватися паралельно
диджиталізації є країни ЄС, США та - в ідеалі як безперервний цикл, заснований на зворотному зв'язку
Японія, які є драйверами світових
інноваційних зрушень, оскільки циф
Розвиток інноваційного підприємництва
рові технології зумовлюють вико
ристання широкого спектру динамі Рис. 2. Логіка розвитку інноваційного підприємництва в умовах диджиталізації
чних можливостей, але водночас, є
Джерело: сформовано автором.
джерелом ризику.
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виконували цілі відділи; при цьому знач
но підвищено їх ефективність. Зважаючи
На глобальному рівні
на значну роль систем управління у забез
На локальному рівні
печенні конкурентоспроможності в умо
вах глобального насиченого ринку, доц
Розуміння клієнтів
ільно розглянути світові тенденції у цьо
• мати в наявності ресурси для виявлення
• використовувати аналітичні методи і
му напрямі. Зокрема на першому етапі
потенційних клієнтів і оцінювання їх
технології для збору інформації про конкретні
розвитку основна увага приділяється про
незадоволених потреб;
ринки і перетворення це в дієве бачення
дукції; на другому етапі основним об
необхідної бізнес-діяльності;
• розвивати навички проведення
'єктом уваги є продукція, але акцент пе
поглиблених досліджень, у тому числі великих
• проводити кількісний аналіз і формувати
етнографічних і якісних польових;
чітке розуміння розмірів ринку та очікуваної
реноситься вже на якість, тобто її спо
поведінки клієнтів
• залучати клієнтів і розглядати їх як
живчі властивості; на третьому етапі знач
партнерів і співробітників в інноваційному
ну увагу починають приділяти вже орган
процесі
ізаціям, удосконаленню їх локальних
Дослідження та розробки
цільових систем менеджменту; на четвер
тому етапі при досягненні найвищого
• перемістити більшу частину своїх
• «налаштувати» глобальні інноваційні
рівня розвитку головна увага суб'єктів
дослідницьких підрозділів ближче до місць, де
мережі, які пов'язують дослідницькі центри як
знаходяться клієнти – на швидкозростаючі
господарювання приділяється вже
розвинутих ринках, так і на тих, що швидко
ринки;
розвиваються, для обміну інтелектуальною
цілісним системам менеджменту.
власністю;
• розвинути підхід «зворотнього
Зазначимо, що чим вищий рівень
• розробити "платформи технологій", які є
інжинірингу»;
ділової
досконалості організації, тим
актуальними в глобальному масштабі і які
• надавати автономію місцевим
вища якість продукції, яка постачається
можуть бути об'єднані з місцевими
дослідницьким центрам, щоб приймати власні
компонентами в точці поставки;
на ринок, вищий ступінь задоволеності
рішення про те, які проекти виконувати;
• приймати рішення про розподіл
• вводити в дію механізми реалізації для
клієнтів та інших зацікавлених сторін.
ресурсів, виділених на дослідження по всьому
нових ідей
Разом з тим, поліпшуються також інші
світу - і переміщати їх з одного місця в інше
показники: продуктивність праці, со
Персонал і інноваційна культура
бівартість продукції, вплив на довкілля,
задоволеність персоналу тощо.
• делегатувати відповідальність щодо
• глобально керувати талантами, у такий
В умовах насиченості ринку та поши
прийняття рішень місцевим командам на
спосіб, щоб менеджери проходили ротацію на
рення наслідків четвертої промислової
швидкозростаючих ринках;
ключових ринках і отримати досвід у
найрізноманітніших бізнес-середовищах;
• переконатися, що місцеві керівники
революції відбувається переосмислення
мають можливість приймати самостійні рішення
• працювати над формуванням культури і
поведінки лідерів і персоналу підприємств
щодо набору персоналу;
набором цінностей, які є глобальними за
з позицій збереження їх конкурентоспро
масштабом;
•
бути здатними розробляти і просувати
можності. Про що свідчить щорічний Фо
ідеї щодо нових продуктів або послуг для
• формувати глобальне мислення і
рум EFQM, який відбувся у Мілані в
задоволення місцевих потреб;
здатність переносити невизначеність та
інтегрувати різні точки зору;
• мати можливість встановлювати
серпні 2016 р. [7]. Основним лейтмотивом
структуру оплати і винагороди для місцевих
• розуміти взаємозалежності між різними
виступів лідерів найуспішніших євро
регіонами і як рішення, прийняті в одному
команд, щоб вони були мотивованими для
пейських організацій є:
регіоні, вплинуть на інший
оцінювання розмірів та темпів зростання ринку
— операційна досконалість, тобто
Персонал і інноваційна культура
якісне виконання процесів, стабільне ви
робництво;
• вибирати місцевих партнерів ретельно
• встановити чіткі правила, включаючи
— ощадливе виробництво є загально
на кожному етапі ланцюжка створення вартості.
управління ризиками та дотримання рамок;
відомим трендом, але є недостатньою умо
• переконатися, що операції є як
• використати глобальні ланцюжки
вою для успіху на глобальному ринку;
ефективними, так і такими, що забезпечують
постачань і системи управління
можливість знизити затрати і зберегти маржу.
взаємовідносинами з клієнтами;
— недостатньо тільки виконувати
• брати до уваги потреби місцевих
• приймати рішення про те, які аспекти
вимоги зацікавлених сторін, необхідно
клієнтів і переконатися, що ціни й інші аспекти
збутової ланцюга призначені для локалізації, а
викликати їх захоплення;
бізнес-моделі є адекватними
які - для підтримки
— залучати персонал до вдоскона
Рис. 3. Драйвери інноваційного розвитку сучасного бізнесу
лення та бути для нього джерелом щас
тя і гордості;
Джерело: сформовано автором за даними Ernstand Young.
— займатись корпоративною соціа
— використання smartтехнологій та гаджетів;
льною відповідальністю та активно вибудовувати май
— інтеграція маркетингової діяльності в життєвий бутнє для подальшого розвитку;
цикл клієнта;
— будувати гнучкі системи управління та визнати
— підвищення рівня персоналізації даних;
неминучість непередбачених змін і формувати системи,
— оптимізація виробничих процесів;
стійкі до опору.
— забезпечення digitalдодатками власників смарт
Разом з тим, слід відзначити можливі притаманні
фонів;
тренди економічного розвитку для України:
— інтеграція в SEO та контентмаркетинг і розви
— економічній стан вітчизняної економіки є вкрай
ток ARтехнологій.
складним і продовжує погіршуватися;
За оцінками McKinsey Global Institute, у найближчі
— ситуація загострюється тим, що при сучасному
роки на глобальну економіку найбільше вплинуть: по розвитку світової науки і технологій дедалі жорсткішою
ширення мобільного Інтернету та Інтернету речей; авто стає конкуренція моделей і систем управління. Набирає
матизація рутинної інтелектуальної роботи; хмарні тех силу 4та промислова революція, яка для української
нології та рішення по зберіганню енергії; впроваджен економіки, поряд із позитивними аспектами, може мати
ня наступних поколінь підходів до управління генома досить згубні наслідки;
ми; просунута робототехніка та транспорт без водіїв;
— українські ділові кола недостатньо відповідають
3Dдрук та інше [6].
вимогам функціонування глобального насичення рин
Яскравим прикладом є досвід заводу Bosch Blaichach, ку, їх ділова культура суттєво відстає від тієї, що при
де в єдину інформаційну мережу об'єднано 5500 машин таманна розвиненим країнам;
на 11 заводах — це не враховуючи значну кількість оди
— через хибні рішення у сфері якості, ділової дос
ниць випущеної продукції, що передають у систему коналості і конкурентоспроможності, які закріплені у
інформацію про свій стан і режими своєї експлуатації. ряді державних нормативних документів, вітчизняний
Як наслідок, автоматизовано багато функцій, які раніше бізнес і суспільство в цілому дезорієнтовані;
Драйвери інноваційного розвитку сучасного бізнесу
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— уряд, зорієнтований переважно на боротьбу з
корупцією, дерегуляцію бізнесу, гармонізацію вітчиз
няних регламентів і стандартів з європейськими норма
ми, але при цьому не приділяє належної уваги діловій
досконалості та тощо.
Відомо, що держави, які пропагували у підприєм
ницьких колах найсучасніший промисловий та управ
лінський досвід, перемогли у світовій конкурентній бо
ротьбі. В цих державах органами влади надзвичайно
висока увага приділялася узагальненню найкращих
підходів і практик в аспекті організації та управління
підприємствами. Водночас у нашій країні не робиться
акцент на продукції, регламентах і стандартах і не дос
ліджують проблематику ділової досконалості
підприємств, від якої в кінцевому рахунку залежить
ефективність вітчизняної економіки [8].
Разом з тим, ряд схвалив концепцію розвитку цифро
вої економіки до 2020 року, яка передбачає перехід від
сировинного типу економіки до високотехнологічного
виробництва за допомогою ІТ технологій та комунікацій.
Планується за допомогою проектів державноприватно
го партнерства за кілька років досягти покриття широко
смугового Інтернету понад 80%. Концепція визначає пріо
ритетні завдання на найближчі три роки, зокрема:
— розвиток цифрової інфраструктури — широкосму
говий Інтернет повинен бути по всій території України;
— диджиталізація освітніх процесів і стимулюван
ня цифрових перетворень в системі освіти, медицини,
екології, безготівковій економіки, інфраструктури,
транспорті, громадської безпеки та інше [9].
Задля збереження своєї незалежності Україна має
лише один вибір: стати сильною, вдосконалювати свою
ділову культуру, сконцентрувавшись на досконалості,
як свого часу це зробили Японія, Німеччина та ряд інших
розвинутих країн, де ключовим постулатом є вислів:
"Чим досконаліше підприємство, тим комфортніше йому
у державі", який має стати єдиним для всіх суб'єктів
українського ділового світу.
ВИСНОВОК
Отже, диджиталізація спонукає суб'єктів ринкових
відносин освоювати "невідомий економічний простір", а
відповідна трансформація слугуватиме драйвером проспе
риті для розвитку інноваційного підприємництва. В свою
чергу відповідні тенденції, вимагають вивчення бізнесмо
делей новаторського типу і пошуку нових джерел залу
чення та генерування інтелектуальних ресурсів. Малоймо
вірно, що корпоративне лідерство, в його сьогоденному
прояві, переживе цифрову революцію. Тому потрібно кар
динально змінювати управлінські пріоритети та викорис
товувати динамічні можливості, що в свою чергу, дозво
лить отримати конкуренті переваги на ринках. Тому циф
рова революція може стати як утопічною для розвитку
інноваційного бізнесу, або передумовою до виживання на
ринку, але, на нашу думку, digital — трансформації, зу
мовлять суб'єктів ринкових відносин до досягнення висо
кого рівня інновацій, компетентностей, ефективності,
лідерства та відповідальності — з принципово позитивни
ми результатами для компаній та суспільства.
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STANDARDS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

У статті визначено економічну сутність поняття " податкове навантаження" та узагальнено зміст виZ
значення, який формулюють у науковій літературі як на мікроZ, так і на макрорівні. Вивчено досвід країн
світу щодо формування ефективної податкової політики та оцінено рівень податкового навантаження.
Проаналізовано податкове навантаження в динаміці та його вплив на розвиток підприємницької діяльZ
ності в Україні.
In the article certainly economic essence of concept " tax loading" and maintenance of determination, that is
formulated in scientific literature as on мікроZ so on a macrolevel, is generalized. Experience of the world countries
is studied in relation to forming of effective tax politics and the level of the tax loading is appraised. The tax
loading in a dynamics and her influence is analysed on development of entrepreneurial activity in Ukraine.
Ключові слова: податкове навантаження, валовий внутрішній продукт, податкові надходження, оподат
кування, суб'єкти господарювання.
Key words: tax loading, gross domestic product, tax receivabless, taxations, subjects of menage.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі кожна країна прагне економічно
го розвитку. Саме така соціальноекономічна перспек
тива пов'язана з ефективним функціонуванням не лише
суб'єктів великого та середнього бізнесу, а й суб'єктів
малого бізнесу в загальній структурі економіки. Розви
ток цього прогресивного сектору економіки може доз
волити значно збільшити рівень як виробництва, так і
відповідно зайнятості населення, а також забезпечити
збільшення доходів місцевих бюджетів, таким чином
збільшивши конкурентоспроможність економіки краї
ни загалом. Тож підтримка розвитку малого бізнесу
повинна бути ключовим завданням державної еконо
мічної політики. Особливу увагу вслід звернути на та
кий інструмент економічної політики, як оподаткуван
ня. Оскільки рівень податкового навантаження в країні
є важливим чинником щодо визначення ефективності
бізнесу для власників та подальшого розвитку еконо
міки загалом.

науковців, зокрема: Цимбалюк І. та Міщанчук О. вивча
ли питання податкового навантаження на рівні держа
ви та регіону, Мельничук О. В. та Самбурська М. М. до
слідили вплив податкового навантаження на суб'єкти
підприємницької діяльності, Дегтярьова С. дослідила
податкове навантаження в розрізі податкової політики
України, Романюта Е. здійснив аналіз рівня податково
го навантаження в Україні та країнах ЄС.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності податкового
навантаження, аналіз рівня податкового навантаження
в Україні у порівнянні з країнами світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відсутність ефективної податкової політики в Ук
раїні негативно впливає на розвиток національної еко
номіки, призводить до збільшення частки тіньової еко
номіки, корупції та недовіри з боку населення. Тому
оптимізація рівня податкового навантаження є актуаль
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ною сьогодні для України, а особливо шляхом викорис
Протягом останніх років питанню податкового на тання іноземного досвіду. Вивчення та використання
вантаження в Україні приділяють увагу значна частина досвіду країн світу щодо формування ефективної по
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Розрахувавши рівень податко
вого навантаження в Україні про
Автор
Економічний зміст поняття
тягом 2012—2017 років (шляхом
Барулін С.В.
Фінансове поняття, яке характеризує у відносній формі ту частину
ділення податкових надходжень
вартості виробленого суспільного продукту, що розподіляється і
Зведеного бюджету до ВВП), спо
перерозподіляється в дохід держави опосередковано через механізми
стерігається тенденція до зростан
оподаткування
ня рівня податкового навантажен
Білостоцька В.О.
Частка створеного продукту, що вилучається на користь держави, шляхом
ня протягом 2015—2017 рр. (табл.
оподаткування
2). Це свідчить про поступове зро
Буряк П.Ю., Клинич Х.В.
Фіскальний показник, що характеризує вплив податків на соціальноекономічний розвиток держави чи окремих суб’єктів господарювання у
стання загальних витрат суб'єктів
результаті взаємодії податкової системи та людини
господарювання, а також така
Колісніченко П.Т.
Частина підприємницького доходу, яка безповоротно вилучається
тенденція стимулює існування
державою через систему податків і зборів
тіньового сектору економіки.
Майбуров І.А.
Міра, ступінь, рівень економічних обмежень, що виникають внаслідок
Проте якщо порівнювати но
відрахування грошових засобів на сплату податків, відволікання їх від
мінальний рівень податкового на
інших можливих напрямків використання
вантаження в Україні з різними
Майбуров І.А.,
Сукупність ефектів впливу податків на економіку в цілому та (або) на
країнами світу в 2016 році, то він
Соколовська А.М.
окремих платників, які пов’язані з економічними обмеженнями, що
нижчий ніж в США, Канаді,
виникають у результаті сплати податків і відволікання грошових коштів
від інших можливих напрямків їх використання
Великобританії та Німеччині. Од
Савченко В.Ф., Лось А.Ф.
Є одним із фінансових показників, який визначає частку валового доходу
нак реальний рівень податкового
суб’єкта господарювання (прибутку) на макрорівні, що
навантаження (враховує ще
перерозподіляється та акумулюється в бюджеті країни у вигляді податків і
віддачу податкової системи), тоб
зборів
то рівень задоволення потреб
Соколовська А.М.
Ефекти впливу податків на економіку в цілому та на окремих їх
платників податків, який значно
платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у
вищий в США, Канаді, Великоб
результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих
ританії та Німеччині. До того ж,
напрямів їх використання
наприклад, в Швеції податкове
Стеблюк Н.Ф., Філін А.О.
Показник, який характеризує зв’язок між фінансовим станом
навантаження становить близько
підприємства та економічним розвитком країни, що спричинений
розмірами та кількістю податкових платежів
55% ВВП, а частка податків, що
Фрадинський О.А.
Узагальнений показник, який характеризує величину податкових
повертається населенню під час
вилучень на макрорівні (держави) або мікрорівні (господарюючого
перерозподілу бюджету стано
суб’єкта)
вить близько 85%. Тому не мож
Джерело: складено автором за даними [1—3].
на стверджувати що реальне по
даткове навантаження для шведів
даткової політики для України є вагомим з точки зору вище ніж для українців, адже українцям повертається
сприяння прискоренню інтеграції в Європейський Союз. лише близько 30% сплачених податків [5, с. 133].
Взагалі сутність поняття "податкове навантаження"
Аналізуючи рівень податкового навантаження в
в науковій літературі формулюють як на мікро, так і на країнах Європейського Союзу протягом 2017 року ви
макрорівні (табл. 1).
користовуємо показник загального податкового наван
Узагальнюючи наведені визначення можна стверд таження (відношення суми податків і обов'язкових соці
жувати, що податкове навантаження — це показник, що альних внесків, які скориговані на суму безнадійної за
характеризує діяльність держави, в межах обраної по боргованості, до обсягу ВВП) (рис. 1).
даткової політики, щодо оподаткування господарської
Відмінність між рівнями податкового навантажен
діяльності суб'єктів господарювання.
ня в країнах ЄС суттєва: найнижчий показник в Ірландії
Також протягом останніх років щодо податкової (23,6%), а найвищий показник майже вдвічі більший — в
системи України було проведено значну кількість ре Ісландії (51,6%). Такі відмінності зумовлені різницею в
форм, проте механізм адміністрування податків зали підходах щодо встановлення виду і розміру податкових
шився недосконалим, що призводить до збільшення ставок, об'єктів і баз оподаткування, а також рівнем еко
податкового навантаження на суб'єктів господарю номічного розвитку і обсягом ВВП. Проте, незважаю
вання. Високий рівень податкового навантаження чи на високий відсоток податкового навантаження,
призводить до зменшення економічної активності, більшість країн Європейського союзу мають високороз
сповільнення росту валового внутрішнього продукту винену економіку. Середній рівень податкового наван
та сприяє відпливу капіталу за кордон. Але якщо по таження в Європі становить 40%.
даткове навантаження зменшити до занадто низько
Щорічно в рамках рейтингу DoingBusiness, ауди
го рівня, то виникне ситуація за якої бюджети всіх торська компанія PwC і Група Світового Банку прово
рівнім недотримуватимуть кошти і відповідно не змо дять спільне дослідження податкових систем "Paying
жуть фінансувати програми економічного та соціаль Taxes" в 190 країнах світу.
ного розвитку. Тому необхідно спрямувати реформу
Уцьому рейтингу враховується кількість податкових
вання податкової системи України на досягнення ба платежів, загальна ставка оподаткування, час, необхідний
лансу в частині податкового навантаження, щоб ура на підготовку та подачу податкової звітності, індекс пост
хувати інтереси платників податків щодо їх платосп подачі (оцінює відносну ефективність роботи податкових
роможності та інтереси держави щодо достатності на органів після подачі податкової звітності за двома напря
повнення бюджету.
мами: виправлення помилки у звітності по податку на при
Таблиця 1. Економічний зміст поняття "податкове навантаження"

Таблиця 2. Розрахунок податкового навантаження в Україні у 2012—2017 роки
№
1
2
3

Рік

Показник
Податкові надходження до Зведеного
бюджету, млн грн
Валовий внутрішній продукт (в фактичних
цінах), млн грн
Рівень податкового навантаження, %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

360567

353968

367512

507636

650782

828159

1459096

1522657

1586915

1988544

2385367

2982920

24,71

23,25

23,16

25,53

27,28

27,76

Джерело: розраховано авторами на основі джерел [4].
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буток та декларування бюджетного відшкодування
23,6
25,9
Румунія
ПДВ). Даний рейтинг оцінює легкість ведення бізне
28,8
су в країні, оскільки аналізується сегмент середнь
29,9
Литва
ого бізнесу (умовне підприємство з 100% українсь
31,4
ких акціонерів, 31 млн грн — річний прибуток, 60 Словаччина
32,3
33,3
співробітників, та підприємство проводить лише
33,3
Кіпр
операції на внутрішньому ринку). Звіт на кожен на
33,9
ступний рік оприлюднюється восени поточного року
34,2
Польща
за даними минулого року [7].
34,5
34,6
Чехія
У рейтингу "Paying Taxes2018" Україна посіла
34,9
43 місце, для порівняння в 2017 році була на 84 Португалія
36,7
місці, в 2014 році — 164 місце [8]. Тобто в Україні
36,8
Показник загального
спостерігається позитивна тенденція — рух в за
37,7
Хорватія
податкового
38,4
гальносвітовому напрямі поступового зниження
навантаження, %
38,9
Нідерланди
податкового навантаження, зменшення затрат
39,2
часу на адміністрування податків (рис. 2).
39,4
Люксембург
Аналіз індикаторів "Paying Taxes 2018" пока
40,2
41,9
Греція
зує, що в порівнянні з середнім показником по
42,7
світу та в країнах ЄС, загальна податкова ставка в
42,7
Італія
Україні нижча на 2,7 і 1,8 відповідно. Проте час на
44,1
44,5
Швеція
підготовку і подачу звітності та сплату податку в
46,0
Україні значно вищий за середньосвітові та серед
47,2
Данія
ньоєвропейські показники, на 87,5 та 166,5 відпо
47,4
відно, що свідчить про недосконалість адміністру
51,6
Ісландія
вання податків в Україні. Також в зв'язку з цим,
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
індекс постподачі в Україні вищий на 26,44 та 4,35
Рис.
1.
Рівень
податкового
навантаження
в
країнах
відповідно. Індекс податкових платежів в Україні
Європейського Союзу в 2017 р.
майже в 5 разів менший ніж в середньому по світу,
та в 2,5 рази ніж в країнах ЄС (табл. 3).
Джерело: розроблено автором на основі [6].
Розглядаючи Україну в контексті країн
сусідів, то в рейтингу "Paying Taxes 2018"за 2016 рік кра дії повинні підтримати малий та середній бізнес в Україні,
щий показник отримали лише Молдова та Румунія, які що становить найбільшу частку в економіці, шляхом ско
знаходяться на 32 та 42 місці відповідно. Словаччина (49 рочення податкового навантаження і відповідно законного
місце), Польща (51 місце) і Росія (52 місце) мають трохи працевлаштування робітників, адже це буде вигідним для
гірший результат від України, а Угорщина (93 місце) та підприємців, а також збільшить надходження до бюдже
Білорусія (96 місце) отримали більше ніж у два рази ниж ту [11].
чий результат [9].
Отже, на нашу думку, для зменшення рівня реаль
Що стосується розвинених країн світу, то Україна ного податкового навантаження в Україні, слід вжити
знаходиться вище в рейтингу таких країн як: Франція таких заходів:
(54 місце), Бельгія (59 місце), Японія (68 місце), Ізраїль
— створення удосконаленої форми електронного
(99 місце) та інші. Проте на перших позиціях представ кабінету по всіх податках для платників;
лені розвинені країни Азії, країни Європи, а особливо
— трансформація на електронний документообіг;
Скандинавського півострова, Канада та найрозвиненіші
— удосконалення системи електронного адмініст
країни Африки [9].
рування ПДВ;
Причинами такого покращення в оподаткуванні
— спрощення форм податкової звітності;
України, на думку Несходовського І.С., є скорочення
— перехід назад до річної звітності з податку на при
єдиного соціального внеску (ЄСВ), який становив в буток (замість квартально);
нашій країні приблизно 42%, але зараз зменшився до
— зменшення загальної ставки оподаткування при
22%. В зв'язку з цим податкове навантаження на суб'єк бутку підприємства та заробітної плати.
ти господарювання скоротилося. Також загальна став
Саме такі дії зможуть зменшити рівень податково
ка оподаткування податку на прибуток становить 11,9%, го навантаження на підприємства, скоротити сектор
податку із зарплати — 24,8%, інші податки — 1%. Тоб тіньової економіки в Україні, збільшити податкові над
то загальна ставка оподаткування в Україні — 37,8%, ходження до бюджету, а також покращити показник
що менше за середнє значення рейтингу — 40,5%. Окрім для України щодо часу на адміністрування та сплату
цього, відбулися позитивні зрушення у відшкодуванні податків в рейтингу "Paying Taxes".
ПДВ, адже термін відшкодування ПДВ в
Україні скоротився майже вдвічі та ста
новить 14,3 тижня. Для порівняння в
Східній Європі та Центральній Азії — 24
тижня, а у світі в середньому — 27,8 тиж
ня. Теж в Україні скоротився час на роз
рахунок ПДВ за рахунок системи елект
ронного адміністрування ПДВ. Проте за
лишається проблема достатньо тривало
го терміну, що витрачається на складан
ня та подання податкової звітності і саме
на це потрібно звернути увагу відповід
ним державним органам [10].
Для вирішення присутніх проблем
щодо рівня податкового навантаження в
Україні, економісти надають такі рекомен
Рис.2. Порівняльний аналіз індикаторів рейтингу "PayingTaxes 2018"
дації: зменшити ПДФО та ЄСВ до 15% (або
для України
навіть 10%) чи об'єднати ПДФО та ЄСВ і су
Джерело: розроблено автором на основі [8].
марна ставка яких буде близько 25%. Такі
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Таблиця 3. Огляд індикатори "PayingTaxes 2018"
Рівень податкового навантаження в країні по
Індикатор
Україна
Світ
ЄС та ЄАВТ
казує ефект впливу податків на суб'єкти господа
Загальна податкова ставка (%
рювання виходячи з їх податкової платоспромож
37,8
40,5
39,6
прибутку)
ності та водночас характеризує достатність напов
Час на підготовку і подачу звітності
327,5
240
161
нення дохідної частини бюджету. На сьогодні в
та сплату податку (годин на рік)
Україні реальний рівень податкового навантажен
Податкові платежі (кількість на рік)
5
24
12
ня нижчий від середньосвітового показника та по
Індекс пост-подачі
85, 95
59,51
81,6
казника розвинених країн, адже віддача податко
Джерело:
розроблено
автором
на
основі
[8].
вої системи для громадян є низькою. Також, вра
ховуючи показники рейтингу "PayingTaxes 2018",
українська податкова система з кожним роком удос тупу до ресурсу: https://espreso.tv/article/2018/02/22/
коналюється, адже наша держава піднялася за рік з 84 norma_chy_pereshkoda_zrostannyu_chy_zavysoki_podatky_v_
до 43 місця, покращивши значну частину ключових по ukrayini
казників. Проте залишається проблема адмініструван
ня податків, а саме занадто довгий час виділяється на
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як і у Німеччині? (дослідження) [Електронний ресурс]:
8. Komanda PwC Ukraina prezentuvala hromadskosti
— Режим доступу до ресурсу: https://glavcom.ua/ rezultaty spilnoho proektu z Hrupoiu Svitovoho Banku
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го Банку "Оподаткування 2018" [Електронний ресурс]:  Rezhym dostupu do resursu : https://www.pwc.com/gx/
PwC Україна. — Режим доступу: https://www.pwc.com/ en/services/tax/publications/payingtaxes2018.html
ua/uk.html
10. Ukraina pidnialasia z 84 na 41 mistse u reitynhu
9. PayingTaxes 2018 [Електронний ресурс]: PwC "Opodatkuvannia2018". [Elektronnyi resurs], Rezhym
Global — Режим доступу: https://www.pwc.com/gx/en/ dostupu do resursu : http://expres.ua/news/2017/12/03/
services/tax/publications/payingtaxes2018.html
274713ukrayinapidnyalasya8441miscereytyngu
10. Україна піднялася з 84 на 41 місце у рейтингу opodatkuvannya2018
"Оподаткування2018" [Електронний ресурс]: — Режим
11. Norma chy pereshkoda zrostanniu. Chy zavysoki
доступу: http://expres.ua/news/2017/12/03/274713 podatky v Ukraini. [Elektronnyi resurs] :  Rezhym dostupu
ukrayinapidnyalasya8441miscereytynguopodat do resursu: https://espreso.tv/article/2018/02/22/nor
kuvannya2018
ma_chy_pereshkoda_zrostannyu_chy_zavysoki_podat
11. Норма чи перешкода зростанню. Чи зависокі ky_v_ukrayini
податки в Україні [Електронний ресурс]: — Режим дос Стаття надійшла до редакції 05.05.2018 р.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теперішньому світі більше 200 держав змагаються
одна з одною на міжнародній торговельній арені. До
конкурентних прерогатив можна віднести будьяку
складову соціального життя і розвитку: характер і
швидкість впровадження новацій, найбільша кількість
населення, стабільність політичної ситуації, забезпе
ченість ресурсами нафти і газу, приналежність до ООН
чи Євросоюзу, краще масло або сир, рівень організа
ційної культури, надійні автомобілі або комп'ютери,
розгортання космічних програм. Провідними цінностя
ми країни все частіше стають інформація та віртуальні
чинники — наприклад, іміджі та бренди, якість яких
впливає на ціни, рішення урядів, розподіл ресурсів тощо.
Кожна держава має свій імідж і є брендом. Лідерство в
будьякій сфері, навіть перемога на олімпіадах, може
бути елементом формування позитивного іміджу.
Розпочавши незалежний шлях з 24 серпня 1991 року
Україна довела, що вона не просто колишня республіка
Радянського Союзу, а конкурентоздатна держава з ва
гомим науковотехнічним кадровим потенціалом, ви
гідним географічним положенням, яка знаходиться на
81 позиції серед 137 країн світу у відповідності з Ін

www.economy.in.ua

дексом глобальної конкурентоспроможності 2017—
2018 [8]. Американський економіст Дж. Сакс дотри
мується думки, що "економічний успіх будьякої краї
ни світу грунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній
країні не вдалося створити здорову економіку, ізолю
вавшись від світової економічної системи" [7]. Оскіль
ки зовнішня торгівля є провідною формою міжнарод
них економічних взаємовідносин, на долю якої припа
дає близько 80% усього масштабу інтернаціональних
економічних взаємозв'язків, то Україна повинна зосе
редитись на виявленні ключових пріоритетів, що візуа
лізують курси наступних аналітичних розвідок і розро
бок щодо задумів і стратегій удосконалення іміджу Ук
раїни на міжнародній торговельній арені.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання світової торгівлі цікавили вчених і політиків
ще в ті епохи, коли інші течії економічної теорії ще не
були досліджені належним чином. Першим досліджен
ням теоретичних засад світової торгівлі і розробкою ре
комендацій в цій області є доктрина меркантелізма,
згідно з якою держава повинна продавати на зовніш
ньому ринку якомога більше будьяких товарів, а купу
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Рис. 1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України за 2010—2016 роки
Джерело: складено автором за матеріалами [14].

вати якомога менше. Прихильниками меркантильних по
глядів були Адам Сміт та Давід Рікардо. Класика мер
кантилізму англійця Т. Мана називають стратегом
міжнародної торгівлі.
Нині проблемі міжнародної торгівлі присвячені
праці таких вітчизняних вчених, як О.Г. Білорус, Д.Г. Лу
к'яненко, А.П. Румянцев, А.А. Задоя, І.Л. Сазонець,
О.М. Степанов, а також зарубіжних вчених: Н.Такаші,
О. РівераБатіз, Р. Фенстра, ВейБін Занг, В. Норман,
Н. Кемен та багато інших.
Стосовно України, то її торговельні взаємовідноси
ни цікавлять різних вітчизняних вчених, зокрема В. Ан
дрійчука, І. Бураковського, А. Гальчинського, В. Гейця,
Г. Климка, Ю. Пахомова, О. Плотнікова, А. Румянцева,
А. Філіпенка тощо.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Тим не менш, економічне вчення не досить уваги
приділяє пріоритетним факторам української економі
ки у процесі залучення до світового торговельного гос
подарства та тим аспектам поведінки суспільства, які у
силу культурних відмінностей, здатні вивести Україну
на вищий рівень міжнародної арени. Знання культурних
вимірів української держави дозволить розвинути еко
номічні цінності та позиції України задля ефективного
розвитку міжкультурних сценаріїв.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних акцентів та пріори
тетів української економіки, які впливають на ефек
тивність ведення міжнародної торговельної діяльності
з різними країнами у тих формах, які є вигідними.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічну частину Угоди про асоціацію між Украї
ною та Європейським Союзом було ратифіковано 16 ве
ресня 2015 року. Подальша співпраця між нашою дер
жавою та Європейським об'єднанням буде формувати
ся під впливом певних факторів. Слід розпочати з того,
що висока політична нестабільність може призвести до
загострення внутрішніх та міжнародних конфліктів, які
стримують формування зони вільної торгівлі у корот
костроковій перспективі. В свою чергу, невизначеність
торговельної політики спричинена політичною неста
більністю перешкоджає ефективним переговорам між
країнамипартнерами та ускладнює здійснення торго
вельних угод. Країна, у якій політична ситуація ста
більна, буде зростати. Це пов'язано з тим, що інвестор
буде вкладати більше, доки розумітиме, що його інвес
тиції в безпеці. Однак саме нестабільна політична ситу
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ація в Україні вплинула на подальше налагодження
відносин з Євросоюзом.
Згідно з даними Світового банку, в 2016 році Украї
на займала 183 місце серед 194 держав у рейтингу пол
ітичної стабільності [5]. На жаль, з 2010 року спостері
гається негативна динаміка показника, коли Україна
була вище на 82 позиції. Різке погіршення ситуації заф
іксовано в 2013 році, що зумовлено початком перево
роту в державі через несподіване припинення процесу
підписання угоди про політичну та економічну асоціа
цію з ЄС колишнім президентом. Таке рішення призве
ло до масових акцій протесту. Для того, щоб відновити
спокій серед населення, тодішній президент вступив в
діалог з лідерами опозиції, і вже 21 лютого 2014 року
переговорний процес завершився фактичної капітуля
цією президента. Однак з того часу урядом України була
розгорнута антитерористична операція в Донецькій і
Луганській областях, яка обернулася значними втрата
ми з обох сторін і гуманітарною кризою, але не привела
до російської військової інтервенції.
Так, політична стабільність визначається як міра
сприйняття щодо ймовірності того, що уряд буде деста
білізований або відсторонений неконституційними чи
іншими засобами, включаючи насильство та тероризм.
Тому нестабільна політична ситуація зменшить інвес
тиції та рівень економічного розвитку та збільшить
ймовірність розпаду уряду. Перш ніж українська влада
відновить стабільність в країні, можуть пройти роки.
Тактика Росії по відношенню до України буде змінюва
тися, але мета залишиться все тією ж, щоб Україна за
лишалася буфером між Росією, з одного боку, та ЄС і
НАТО — з іншого. Слід мати на увазі, що подібний ней
тралітет може не набрати достатньої кількості прихиль
ників на території Україні, і підтримувати його буде важ
ко. Подальші конфлікти в країні будуть провокувати
конфронтацію між Росією і США.
Другим чинником, що впливає на торгівельні відно
сини України з Євросоюзом, є прямі іноземні інвестиції
(ПІІ). Приплив ПІІ відіграє важливу роль у визначенні
надлишку / дефіциту капіталу та фінансового рахунку
платіжного балансу. Можна сказати, що спочатку при
плив ПІІ має позитивний еффект на стан платіжного ба
лансу, але у середньостроковій перспективі прямий
ефект може стати або позитивним, або негативним, оскіль
ки інвестори збільшують свою експортну продукцію,
імпорт проміжних товарів та послуг та починають ре
патріювати прибуток [3]. З цієї причини можна навіть
поставити під сумнів роль ПІІ в економічному зростанні.
За даними Державного комітету статистики Украї
ни станом на 01.07.2017 з країн ЄС в Україну надійшло
27387,3 млн дол. США. На кінець 2016 року загальна
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Рис. 2. Динаміка валютного курсу України (EUR/UAH) за 2010—2017 роки
Джерело: адаптовано автором за матеріалами [10].

сума інвестицій становила 26099,2 млн дол. США. Як
вказано на рисунку 1, з моменту ратифікації угоди між
Україною та ЄС потік інвестицій знизився, тоді як за
часів загострення політичної ситуації, країни Євросо
юзу суттєво підтримували Україну. Причинами знижен
ня інвестиційної активності стали економічні проблеми
Кіпру — найбільшого інвестора України, а також внут
рішня стагнація економіки країни. Лінія тренду вказує
на подальше зниження обсягів інвестицій з країн ЄС.
Прямі іноземні інвестиції можуть мати негативний
вплив на перспективи зростання країни, якщо вони при
зведуть до значних поточних змін у вигляді переказу
прибутку та дивідендів та/або якщо транснаціональні
компанії (ТНК) отримають суттєві податкові або інші
поступки від країни, на території якої відкриваються
філіали. Ці негативні наслідки можуть посилитися, якщо
очікувані позитивні ефекти, пов'язані з передачею тех
нології, будуть зведені до мінімуму, оскільки передана
технологія є неприйнятною для пропорційності фак
торів приймаючої сторони або внаслідок надмірного
обмеження права інтелектуальної власності.
Однак ПІІ та міжнародна торгівля не лише все
більше взаємодоповнюють і взаємопідтримують одна
одну, але також стають все більш невіддільні як дві сто
рони процесу економічної глобалізації. Очікується, що
прямі іноземні інвестиції впливатимуть на експорт із
боку експортної пропозиції приймаючої країни. ПІІ
можуть посилити експортноорієнтовану продук
тивність, що також покращить ефективність експорту.
Експорт сприяє зростанню, позитивно впливаючи на мо
білізацію робочої сили та накопичення капіталу. Так,
згідно з даними Європейської комісії, обсяг експорту в
2016 році зріс на 2.5% до 13159 млн євро в порівнянні з
2015 роком. Однак з 2012 року експорт знизився на 2.6%
[2].
Так, незважаючи на те, що Поглиблена зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС розпочала свою роботу
тільки в січні 2016 року, безмитний доступ на ринок ЄС
для більшості товарів Україна отримала ще в квітні 2014
року. Тоді ЄС надав автономні торгові преференції, які
повністю повторювали режим доступу на ринок ЄС про
тягом першого року дії зони вільної торгівлі. Тоді було
скасовано 95% ввізних мит ЄС на промислові товари і
84% — на сільськогосподарську продукцію [13]. Тоді ж
почали діяти так звані тарифні квоти, які дозволяють
ввезти безмитно певний обсяг продукції, після чого тре
ба платити мито. Коли в 2016 році почала діяти Поглиб
лена ЗВТ, рівень відкритості ринку ЄС відповідав вже
його зобов'язаннями, а отже, протягом 2016 року укра
їнські експортери не отримали додаткових тарифних
преференцій в порівнянні з тими, які вони отримали два
роки тому.
Третім фактором, що впливає на розвиток відносин
між Україною та ЄС, слід розглянути курс валют. Ва
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лютний курс у сучасних умовах є не тільки важливим
засобом регулювання платіжного балансу та формуван
ня національної боргової політики, але й зовнішньотор
говельної діяльності. З лютого 2014 року в Україні роз
почалася девальвація національної валюти. Перший пік
відношення гривні до євро припав на лютий 2015 року,
коли валютний курс досягнув відмітки в 31.85 EUR/
UAH, а вдруге — січень 2018 року, коли валютний курс
досягнув відмітки в 35.75 EUR/UAH (рис. 2).
За таких обставин знецінення національної валюти
надало можливість експортерам знизити ціни на свою
продукцію в іноземній валюті, отримуючи премію при
обміні вирученої дорожчої іноземної валюти на здеше
вілу національну. Зниження курсу гривні здорожчало
імпорт, що стимулювало зростання цін в Україні і роз
виток національного імпортозамінного виробництва.
Якщо в 2010 році дефіцит торговельного балансу скла
дав 6 млрд дол. США, коли курс валют був 10 грн за
1 євро, то в 2016 році він становив вже 3,6 млрд дол.
США, оскільки курс протягом року коливався в межах
28,27—33,9 грн за 1 євро [11]. У випадку збереження тен
денції девальвації гривні країни ЄС отримуватимуть
більше українських продуктів.
Окрім зазначених факторів, на подальші відносини
між Україною та Євросоюзом впливатимуть темпи рос
ту обробної промисловості. Темпи зростання обробної
промисловості є одним із факторів економічного зрос
тання та мають важливе значення для поліпшення еко
номіки, особливо торговельного балансу. Вплив оброб
ної промисловості на торговий баланс має позитивне
значення, тобто саме збільшення обсягу обробної про
мисловості призведе до збільшення торгового балансу.
Відтак на кінець 2016 року темпи обробної промисло
вості в Україні зафіксовані на рівні 0,3%, а вже з по
чатку 2017 року спостерігалося різке підвищення рівня
обробної промисловості до майже 10% [9]. Загалом,
протягом 2013—2016 років, коли вирішувалося питан
ня співпраці між Україною та Європейським Союзом та
розгорталися негативні політичні події, рівень оброб
ної промисловості мав негативне значення і лише з по
чатком 2017 року ситуація кардинально змінилася. Це
пояснюється, поперше, зростанням експорту товарів
машинобудівної галузі на 12,3% в 2016 році в порівнянні
з попереднім періодом. Подруге, зріс експорт машин
та іншого обладнання на 13% за аналогічний період.
Відповідно, важливість України як торгового партнера
ЄС продовжила зростати.
Переходячи до наступного чинника, що впливає на
співпрацю України в рамках зони вільної торгівлі з ЄС,
варто зазначити, що сьогоденна світова торгівля нероз
ривно пов'язана із корпоративним стратегуванням.
Відомі корпорації задля розвитку взаємозв'язків інвес
тують значні кошти в теорію стратегування та найма
ють найкращих фахівців аби вивести компанію на но
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вий етап. Засновником теорії, яка дозволяє здійснюва
ти порівняльнодиференційоване стратегування щодо
різних країн, нині відома як теорія "ментальних про
грам" Гірта Хофстеда, є корпорація ІВМ [4]. Ця теорія
є насамперед визначною для стратегування в Україні,
причиною цього є розуміння першочерговості типів
стратегій, які можуть бути ефективно реалізовані Ук
раїною відповідно до типу національних ментальних
програм.
Ментальна програма передбачає механізми форму
вання відчуттів, думок і поведінки в культурнії антро
пології. Основними вимірами культури, що спираються
на умови, в яких відбувається соціалізація і інкультура
ція людини, є дистанція влади, тобто мира сприйняття
влади, співвідношення рівня колективізму до індиві
дуалізму, рівень маскулінності та фемінності, уникнен
ня невизначеності, тобто реакція на незнайому ситуа
цію, орієнтація на майбутнє, тобто стратегічне мислен
ня, а також допущення (індульгенція), яка визначає міру
щастя або задоволення від простих радощів життя [4].
На основі порівняння культурних вимірів України з
її найближчим сусідом, Польщею, яка є членом Євро
союзу з 2004 року, та країноюзасновницею даного об
'єднання, Нідерландами, можна зробити декілька вис
новків щодо переваг України як стратегічного партне
ра Європейського Союзу та основних акцентів, на які
державі слід зосередити увагу. Так, на рисунку 3 вка
зані бали кожної країни. Відповідно до цих балів Ук
раїна значно відрізняється від Нідерландів за показни
ками дистанції влади, рівня індивідуалізму / колективі
зму, уникнення невизначеності та допущення. В такому
випадку ведення переговорів між компаніями України
та Нідерландів має базуватись на принципах рівності у
відносинах, врахування індивідуальних інтересів, схиль
ності до ризику у певних умовах, а також заохочення
до більш відкритих соціальних норм. Стосовно Польщі
слід відмітити, що суттєві відмінності вбачаються у ви
щому рівні конкуренції та незалежності, тобто укра
їнські компанії мають активніше та чіткіше висловлю
вати свої позиції.
У цілому для того, щоб домогтися високих профе
сійних результатів, необхідно досягнути стабільних і
впевнених відносин з усіма партнерами компанії. В
Україні не існує якогось певного і оригінального плану
з реалізації принципів кроскультурності на базі міжна
родних компаній, що здійснюють діяльність на території
нашої країни. З цієї точки зору досвід іноземних ком
паній вкрай корисний як для українських підприємств,
що розвиваються, так і для представництв глобальних
корпорацій, що працюють на території України. Така
тактика дозволить стати більш відкритою для інновації
та вийти на новий рівень співпраці з Євросоюзом.
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Нарешті, саме технологічні знання встановлюють
вектор на розробку найкращих методів і нових техно
логій, що забезпечують найбільш ефективну працю; доз
воляють збільшити виробництво товарів і послуг і при
цьому вирішують важливі завдання — проблему обме
женості ресурсів і прискорення темпів економічного
зростання. Ще Шумпетер у своїй праці "Теорія еконо
мічного розвитку" виділив різні причини економічного
розвитку, пов'язані з торгівлею, якот введення нової
якості товару або нове використання вже існуючого
товару, новий спосіб виробництва, відкриття нового
ринку та зміна економічної організації [12]. Тоді тех
нологічні інновації можна визначити як здатність країн
реалізовувати нові ідеї на практиці шляхом розробки
нових продуктів та процесів, які відіграють ключову
роль у міжнародній торгівлі та економічному розвитку.
На жаль, за даними Світового банку, з 2010 року ви
ділення державою коштів на науководослідні розроб
ки знизилось з 0.83% до 0.62% від ВВП [6]. Подальше
зниження вимагатиме від компаній пошуку інвесторів,
що спричинить втрату підприємствами самостійної фун
кціональної ролі. Такий стан в країні говорить не стільки
про підвищену міжнародну затребуваність вітчизняно
го науковотехнічного потенціалу, скільки про недороз
виненість внутрішнього попиту на дослідження і роз
робки, а також про проблемну динаміку курсу націо
нальної валюти. Однак після введення в дію Закону Ук
раїни "Про стандартизацію" та у зв'язку зі вступом у
силу Угоди про асоціацію доцільним є аналіз основних
змін у національнійй системі технічного регулювання.
З початку 2016 року на території нашої держави замість
національних впроваджуються європейські стандарти
(євронорми). Також прийнято рішення про скасування
Україною дії міждержавних стандартів серії ГОСТ [15].
Загалом, технологічний розвиток українських
підприємств потребує додаткових інвестицій, оскільки
країна має суттєвий інноваційний потенціал.
ВИСНОВКИ
Враховуючи проаналізовані фактори, зрозуміло,
що Україна поступово вирівнюється під європейські
стандарти, але разом з тим, зберігаючи певні внутрішні
особливості, які є її характерними рисами на міжна
родній арені. Поперше, саме політична ситуація, що
виникла в країні, вплинула на підтримку з боку Євро
союзу і вже з кінця 2015 року угоду про зону вільної
торгівлі було ратифіковано. Подруге, експорт товарів
та послуг з України до країн ЄС зріс, що позитивно
впливає на розвиток економіки країни. Водночас ри
нок товарів та послуг України є потенційно великим.
Потретє, знецінення національної валюти посприяло
розвитку вітчизняного імпортозамінного виробницт
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ва, а підвищення обсягів оборонної промисловості та
експорту машинних виробів зміцнює позиції держави
як багатообіцяючого торговельного партнера. Не ос
танню роль відіграють культурні особливості країни,
а саме колективізм, що може множити сили людей і
допомагати у вирішенні завдань, які не в силах вирі
шити окремі люди. Колективізм робить індивіда більш
пристосованим до складних умов сучасного суспіль
ства, ніж індивідуалізм. До того ж слідування
внутрішнім правилам та інструкціям дозволяє ефектив
но адаптуватися до змін, що відбуваються. Нарешті,
Україна має потужний інноваційний потенціал за ра
хунок здатності до висококваліфікованої та науко
ємної праці. Загалом, перспективи розвитку бізнесу
будуть залежати від його вміння системно враховува
ти весь комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів, що
визначають характер і формат сьогодення і майбутнь
ого розвитку міжнародної торгівлі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Дане питання потребує подальшого вивчення, оскільки
Україна постійно працює над вдосконаленням внут
рішніх норм для ефективної євроінтеграції. Прогресу
ючий позитивний вплив співпраці з Євросоюзом потре
бує консолідації внутрішніх зусиль у забезпеченні умов
для стабільного демократичного розвитку українсько
го суспільства, становлення конкурентоспроможної
національної економіки.
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У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи
в Запорізькому регіоні. Виявлено, що в Запоріжжі існують дві приватні школи, які функціонують поZ
вністю на засадах самоокупності — ЕйдоС та РЕАЛ. Досліджено господарську діяльність освітньоZвиховZ
ного комплексу ЕйдоС. Виявлено, що Школа "ЕйдоС" володіє основними засобами досить значної варZ
тості, а саме має велику матеріальноZтехнічну базу у формі оренди значної території в центрі міста з відпоZ
відним технічним оснащенням. Оцінка ресурсного потенціалу приватної школи ЕйдоС сприяє розумінZ
ню стратегічної ситуації в галузі і дозволяє зробити висновок про ступінь привабливості підприємства
для споживачів та ведення ефективного бізнесу. Виявлено, що ресурсний потенціал приватної школи
знаходиться на гідному рівні.
The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in
the Zaporizhzhya region. It was revealed that in Zaporizhzhya there are two private schools that operate entirely
on the basis of selfZsufficiency — EidoS and REAL. The economic activity of the EidoS educational and educational
complex is explored. It was revealed that the EidoS School has the basic means of considerable value, namely, it
has a large material and technical base in the form of renting a large area in the city center with the appropriate
technical equipment. Estimation of the resource potential of the private school EidoS promotes understanding
of the strategic situation in the industry and allows us to conclude about the degree of attractiveness of the
enterprise for consumers and the conduct of efficient business. It was found that the resource potential of a
private school is at a decent level.
Ключові слова: навчальний заклад, приватна школа, ресурсний потенціал, економічний потенціал, регіон.
Key words: еducational institution, private school, resource potential, economic potential, region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На початку третього тисячоліття суспільство підви
щує вимоги до рівня освіти і системі освіти в цілому.
Розвиток школи на даному етапі все ще визначається
авторитарним типом керівництва, пріоритетним орієн
туванням на формування знань, репродуктивним харак
тером навчання. Цілі освіти в початковій ланці загаль
ноосвітньої школи залишаються практично незмінними
з часів перших народних шкіл, коли в результаті навчан
ня дитина повинна була надбати уміння і навички чи
тання, письма, рахунку. Тоді ці цілі були виправдані,
тому що значна частина населення на цьому етапі закін
чувала свою освіту. Останнім часом інноваційним у пе
дагогіці вважається гуманізація освіти. Нові формулю
вання лише декларують зміни цілей, а масова школа про
довжує робити основний упор на формування предмет
них знаньуміньнавичок.
У Міжнародній Конвенції про права дитини визна
чається пріоритетність інтересів дітей перед інтереса
ми суспільства, засуджуються будьякі форми дискри
мінації в області виховання і освіти. Спеціальними стат
тями Конвенції юридично встановлено право дитини на
"збереження своєї індивідуальності", на отримання мак
симального рівня виховання і навчання, відповідно до
своїх особливостей і можливостей.

102

Таким чином, розробка нових психологопедагогіч
них технологій в навчанні і вихованні з метою розвитку
індивідуального потенціалу особистості кожної дити
ни виступає як соціальне замовлення для педагогічної
психології.
До приватних шкіл Запорізького регіону відносять
два освітньовиховних комплекси: ЕйдоС та Реал. Зазна
чимо те, що приватними школами є такі, які не отриму
ють жодного державного фінансування. При цьому
обидві приватних школи пройшли нелегкий шлях ста
новлення та успішної самоокупної діяльності. Їх фено
мен є достатньо цікавим не тільки для дослідження пе
дагогів, але й економістів.
ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
До вчених, які досліджували діяльність приватних
закладів освіти, відносяться такі відомі діячі науки, як
Ю.М. Алексеев, В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, Г.А. Дмит
ренко, І.А. Зязюн, К.В. Корсак, В.Г. Кремень, С.В. Кри
сюк, Т.О. Лукіна, В.І. Луговий, В.К. Майборода, С.В. Май
борода, Н.Р. Нижник, В.С. Пікельна, Н.Г. Протасова,
О.Я. Савченко тощо. Цікавим є питання дослідження
приватних закладів освіти з урахуванням регіонально
го розташування.
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основних психологічних ново
утворень:
ЕйдоС
РЕАЛ
— рефлексія як усвідомлення
себе і своєї діяльності;
Центр міста Запоріжжя. Велика зелена
Центр міста Запоріжжя
— творчу уяву;
обладнана і доглянута територія
— пізнавальна, творча ак
Час знаходження
з 8 15 до 18 00
з 8 15 до 18 00
дитини у школі
тивність;
Кількість учнів у
маленькі по наповнюваності класи (5-10
маленькі по наповнюваності
— розуміння і оперування зна
класі
учнів)
класи (5-10 учнів)
ковосимволічними системами
Наявність
Єдиний в Україні "Універсальний комплекс
«бонус-РЕАЛ»: мистецтво,
(моделюєвання, розуміння графі
додаткових гуртків
з фізики", який уможливив вивчення
наука, спорт, технології та
чного мови);
практичної фізики в Школі з другого класу;
інші майстерні, є можливість
— самоконтроль;
мистецтво, наука, спорт, технології та інші
зайняти дитину під час
— психологічна готовність
майстерні, є можливість зайняти дитину під
канікул
до вивчення навчальних пред
час канікул
метів;
Мікроклімат у
Затишні і з любов'ю оснащені класи і
доброзичливе ставлення
школі
приміщення.
педагогів до дітей, комфортні
найбільш складних психічних
Інтерактивні дошки та проектори в кожному
побутові умови
процесів:
класі; у всій школі - Wi-Fi
— понятійне і вербальне мис
лення;
Джерело: узагальнено автором.
— абстрактне мислення;
МЕТА СТАТТІ
— образносхематичне мислення;
Мета статті — це аналіз формування, становлення
— просторове мислення;
та подальшого розвитку приватних шкіл Запорізького
— логічна і образна пам'ять;
регіону.
інтелектуальних навичок:
— довільність мислення, тобто вміння довільно ко
ВИКЛАД
ристуватися власними розумовими операціями;
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— певний рівень загальної обізнаності;
Приватний комплекс безперервної освіти Школа
— здатність до самореалізації, формуванню адек
"ЕйдоС" (далі Школа "ЕйдоС") має чіткий пріоритет ватної самооцінки.
— практичне втілення гуманістичної концепції осві
Основна задача середньої та старшої школи поля
ти, передових вітчизняних наукових ідей і психоло гає в тому, щоб ввести учнів в систему наук, ознайоми
гопедагогічних технологій навчання як на дошкіль ти їх з основами наукових знань. Старша школа є остан
ної, так і на шкільній ступені освіти, яке реалізує в нім етапом здобуття повної загальної середньої освіти,
єдності всі компоненти змісту навчання (знання, на якому завершується формування цілісної картини
вміння, досвід творчої діяльності і емоційноціннісні світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікатив
ставлення до навколишньої дійсності). В основу ної діяльності, уміннями отримувати з різних джерел
організації навчальновиховного процесу в Школі інформацію, переробляти і застосовувати знання. Стар
"ЕйдоС" на дошкільної ступені освіти і в початковій ша школа функціонує як профільна, учень має мож
школі закладена модель навчальноігрової діяльності, ливість вибору, спрямованості навчання і рівня вивчен
створена кандидатом психологічних наук О.М. Греді ня предмета: обов'язковий для всіх базовий стандарт
наровою.
доповнюється системою спецкурсів, які формуються в
Освітьній комплекс "РЕАЛ" побудовано на засадах залежності від потреб учнів.
неодмінної самореалізації дитини. Така школа повинна
В основній школі існує загальна спрямованість кла
створити максимальні можливості для повноцінного су (природничонауковий, гуманітарний, технікоеко
розкриття і формування особистісного, інтелектуаль номічний), але учень може самостійно (за допомогою
ного і творчого потенціалу дитини. Сучасна педагогіч батьків, педагогів) формувати свій власний перелік спец
на наука і практика визначає як одну з найбільш значу курсів. Наприклад, у рамках гуманітарного профілю
щих цілей освіти створення особистісноорієнтованої вибрати іноземну мову (одну або дві), історію, право,
педагогічної системи, в якій були б забезпечені умови словесність. У рамках природничого профілю учень
для розвитку особистості дитини як неповторної людсь може вибирати спецкурси з біології, екології, географії,
кої індивідуальності.
хімії. У технікоекономічних класах — математику,
Представимо можливості, які надають приватні інформатику, економіку, фізику.
школи Запорізького регіону у таблиці 1.
Організація навчання в середній і старшій школі бу
Розглянемо детальніше освітньовиховний комплекс дується на принципах проектного навчання, тобто коли
"ЕйдоС". Діяльність цієї приватної школи забезпечує учень самостійно, з опорою на наявні у нього знання,
становлення особистості дитини, її інтелектуальний, вміння і способи навчальної діяльності, усвідомлено і
соціальний, фізичний розвиток, формує у школярів на системно становить свій проект по засвоєнню певної
вчальну діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодін теми. Виходячи з вищесказаного, можна виділити мету
ня організаційними, вербальнологічними, пізнавальни і завдання діяльності Школи "ЕйдоС".
ми і контрольнооцінними уміннями і навичками, набут
Мета діяльності Школи "ЕйдоС" складається в ство
тя особистого досвіду культури поведінки в соціально ренні оптимальних умов для цілеспрямованого впливу
му і природному оточенні, співпраці в різних видах на розвиток особистісного, інтелектуального і творчо
діяльності. Разом з традиційним навчанням школа по го потенціалу дитини на підставі сучасних психолого
вного дня забезпечує і розвивальне навчання в первіс педагогічних уявлень про розвиток особистості.
ному розумінні змісту цього слова, тобто забезпечує
Завдання цієї Школи:
умови для того, щоб кожен учень міг би реалізувати
1. Забезпечити умови, що враховують індивідуаль
себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності і інте ноособистісні відмінності дітей, для ефективної ре
реси.
алізації загальної, єдиної для всіх учнів, цілі навчан
Основне завдання початкової школи полягає в тому, ня.
щоб адаптувати дитину до нового способу життя, де в
2. Розвинути в учнів самостійність мислення і
якості ведучої виступає навчальна діяльність, і сфор здатність до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання,
мувати у нього початкові шкільні навички. Також пріо самореалізації, які необхідні для становлення самобут
ритетним напрямом навчальновиховного процесу в нього особистісного образу і ефективної взаємодії з
Школі "ЕйдоС" є формування:
людьми, природою, соціумом.
Таблиця 1. Можливості приватних шкіл Запорізького регіону

Характеристика
приватної школи
Розташування

www.economy.in.ua
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Таблиця 2. Загальні показники діяльності приватної школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.

2015

Роки:
2016

2017

0,11

0,17

0,2

Темп приросту
2016 р. у %
2017 р. у %
до 2015 р.
до 2016 р.
54,5
17,6

0,01
0,05
0,35

0,10
0,12
0,54

0,11
0,22
0,77

900
140
54,3

Показники
Прибуток на 1 учня,
грн:
Початкової школи
Середньої школи
Старшої школи

10
83,3
42,6

Джерело: розраховано за даними Школи "ЕйдоС".

3. Забезпечити успішну систематизацію знань, умінь
і навичок і цілісне сприйняття навколишньої дійсності
за допомогою впровадження міжпредметних зв'язків
базового і додаткового компонентів навчальних планів.
4. Створення умов, які забезпечують сприятливий
перехід дітей на наступні ступені освіти: з дошкільної
на перше шкільне щабель, з першої на другу і т.д.
Спираючись на цілі і завдання діяльності Школи
"ЕйдоС", ми висуваємо таку наукову гіпотезу:
послідовність і безперервність особистісноорієн
тованого підходу на дошкільної і шкільної щаблях осві
ти є основною умовою формування зрілої особистості.
Передбачувані результати діяльності:
1. Формування інтелектуального, особистісно
зрілого громадянина України, який може реалізувати
свій творчій потенціал.
2. Розкриття індивідуальності кожної дитини, його
природних позитивних нахилів, здібностей.
3. Створення авторських психологопедагогічних
програм, які сприяють адекватному розкриттю індиві
дуальності та формування особистості дитини.
Досягнення поставлених завдань здійснюється за
рахунок авторського навчального плану, затвердженого
Міністерством освіти і науки України та складається з
інваріантної (державний стандарт) та варіативної час
тин (наскрізні інтегровані курси).
Навчальна діяльність — це спільна діяльність педа
гога і учня. Для ефективного здійснення мети і завдань
діяльності Школи "ЕйдоС" розроблена професіограма
педагога "модель педагога Школи "ЕйдоС", створена
доктором психологічних наук, професором Запорізько
го національного університету Губою Н.О.
Представимо принципи розвитку і навчання дітей в
Школі "ЕйдоС". До них відносять:
1. Неталановитих дітей не буває.
2. Гуманізація освіти.
3. Наступність різних ланок освіти (дошкільна, І, ІІ,
ІІІ ступені освіти).
4. Безперервність освіти.
5. Суб'єктний характер навчання.
6. Психологічний супровід навчальновиховного
процесу та розвитку особистості дитини.
7. Творча активність і креативність як підставу будь
якого виду діяльності (інтелектуальної і навчальної
діяльності особливо).
8. Функціональносистемний підхід як засіб пізнан
ня предметів, об'єктів, явищ навколишнього світу, сво
го Я і їх взаємозв'язків.
9. Дошкільна і початкова (1—4 клас) освіта — осно
ва для високоякісної освіти на наступних його ланках
(середня, старша — це найвищий ступінь).
10. Постійне навчання і рух до досконалості психо
логопедагогічного колективу — шлях до якості навчан
ня дітей.
11. Ставлення "батькиспівробітники школи" засно
ване на взаєморозумінні, взаємодії, довірі і визначаєть
ся як елемент єдиного цілого "навчальновиховного
процесу".
12. Еліта — група кращих за ознакою творчого
інтелекту.
Приватна школа "ЕйдоС" як комерційна організа
ція в якості основної мети своєї діяльності має також
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одержання прибутку, має самостійний баланс, розра
хунковий рахунок в банку, круглу печатку, штамп, блан
ки зі своїм найменуванням і діє на основі повного гос
подарського розрахунку, самофінансування і самоокуп
ності. Проведемо господарський аналіз діяльності цієї
приватної школи (табл. 2).
Як видно з даних таблиці 2, ми спостерігаємо
збільшення прибутку за останній рік. Такі зміни відбу
ваються, в першу чергу, за рахунок "прибутковості"
учнів початкової школи і по іншим категоріям, спосте
рігається принципове зростання: для учнів середньої
школи (за рахунок учнів, що приєдналися до системи
навчання після закінчення початкової школи в інших на
вчальних закладах).
У таблиці 3 представлено оцінку сильних та слаб
ких сторін приватної школи.
Найбільшою мірою сприятливий вплив на приватну
школу "ЕйдоС", надають споживачі, тобто батьки учнів,
з боку яких на сьогоднішній день немає якихнебудь
істотних загроз. Те ж можна сказати і про імідж
підприємства, компетентність керівників та процес ство
рення нових послуг. Таким чином, саме цими можливо
стями підприємство повинне скористатися для подолан
ня своїх слабких сторін.
Найбільшу загрозу для приватної школи "ЕйдоС",
представляють фактори, пов'язані з кадровим потен
ціалом. Саме на подолання погрози з боку кадрового
потенціалу підприємству варто направити свої сильні
сторони. Кадровий потенціал дає підприємству помірні
можливості, які воно в силах реалізувати, якщо правиль
но спрямувати на це свої сильні сторони.
У таблиці 4 представлено фінансові показники гос
подарської діяльності підприємства.
Як видно з даних таблиці 4, у 2017 році спостері
гається незначне — на 1,1 тис. грн зменшення доходів
від реалізації послуг приватної школи. Витрати на опла
ту праці за останній досліджуваний рік збільшуються
на 15,6 тис. грн. Показник балансової вартості підприє
мства зростає. За останній досліджуваний рік складає
15,2 тис. грн, що на 13,43 % більше ніж у попередньому
році.
Отже, можна зробити висновок про відповідність
наявної організаційної структури управління підприє
мством наявним умовам господарювання індустрії
освітніх послуг.
Проведемо оцінку ресурсного потенціалу приватної
школи "ЕйдоС".
Ресурсний потенціал туристичного підприємства —
це матеріальнотехнічні та організаційноекономічні
можливості організації сфери послуг, тобто її розміри
та територіальне розташування, чисельність персоналу
і спеціалізація, профіль виробництва, обсяги випущеної
продукції та послуг, форми власності, стан основних
фондів, фінансове становище, можливості і якість ме
неджменту.
Потенціал у сфері послуг закладений в його ресур
сах, як виробничих, так і економічних. Жоден з цих ре
сурсів сам по собі не почне діяти, поки не будуть по
вністю реалізовані надані можливості і власний потен
ціал сфери послуг з урахуванням його властивостей,
властивих їй як системі. При цьому основними систем
ними властивостями є: цілеспрямованість, цілісність,
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Таблиця 3. Оцінка сильних та слабких сторін приватної школи "ЕйдоС"
Переваги
Позитивний імідж підприємства
Оптимальний розмір підприємства
Фаза «життєвого циклу підприємства» - зростання
Компетентність керівників
Ефективні методи добору та підвищення кваліфікації
Молодий і перспективний колектив
Безперервний процес створення нових послуг
Безперервний процес вивчення попиту споживачів
Високий рівень продажу продукції
Відсутність заборгованостей

Недоліки
Несформована чітко визначена стратегія розвитку
Не застосовуються методи кар’єрного просування кадрів
Не достатнє виконання системи стратегічного управління
Нечіткість в розподілі прав та обов’язків підлеглих
Незначний розмір власного капіталу

Джерело: розроблено автором.
Таблиця 4. Фінансові показники приватної школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.
Роки:
Показники
2015
Виручка (доход) від реалізації
послуг, тис. грн
Фонд оплати праці, тис. грн
Залишкова вартість основних
засобів, тис. грн

2016

2017

Відхилення
(+/-)
2017 р.
2016 р.
від
від
2016 р.
2015 р.

Темп приросту, %
2016 р. у %
до 2015 р.

2017 р. у %
до 2016 р.

65,5

116,9

115,8

51, 4

- 1,1

78,4

-0,94

17,4

70,5

86,1

53,1

15,6

305

22,1

12,9

13,4

15,2

0,5

1,8

3,88

13,43

Джерело: розраховано за даними Школи "ЕйдоС".

аналітичність, різноманітність якісно різних елементів
системи, зв'язність, сінергітичність, мультипліка
тивність, взаємозв'язок, стійкість роботи системи, са
моорганізація, складність, прогнозованість і так далі.
Факторний аналіз приватної школи "ЕйдоС":
— підприємство вдосконалює господарську діяль
ність. Оскільки підприємство веде освітню діяльність,
ціни послуг школа варіювати сильно не може;
— приватна школа співпрацює з декількома контра
гентами, що надають супутні послуги, зокрема, прово
дять факультативи, чи готують страви для обідів, яки
ми годують учнів, тому воно може надавати супутні по
слуги клієнтам, знаходити по більш лояльним цінам;
— відділу маркетингу в школі немає, але розробкою
маркетингових стратегій займаються керівник та його
безпосередні заступники, а також допомагають парт
нери.
Приватна школа "ЕйдоС" існує більше 17 років і зу
міла зайняти міцні позиції на місцевому ринку освітніх
послуг. За цей час компанія встигла зарекомендувати
себе як надійний діловий партнер, який має великий
досвід роботи, строго виконує всі свої зобов'язання,

роботи і послуги в короткі терміни на найвищому рівні.
Підприємство швидко реагує на ринкові зміни, бо має
широку інформаційну систему, тобто співпрацює з інши
ми школами та навчальновиховними закладами.
Керівник мотивує своїх працівників тим, що їм на
даються:
1. Гідна заробітна плата та премії.
2. Гарні умови праці (чисте приміщення, комфорта
бельне робоче місце, достатнє оснащення оргтехнікою
і т.д.).
3. Достатній час для відпочинку і відновлення сил.
4. Надійне, постійне місце роботи.
5. Всі соціальні гарантії.
Директор підприємства організовує колективні за
ходи, що дозволяють об'єднати і згуртувати робочий
колектив. Це зазвичай бувають загальні святкування
знаменних для організації події, виїзди на природу і кор
поративи, будьякі колективні заходи забезпечують пре
красну можливість для встановлення та підтримання
дружніх взаємин.
Працівникам приватної школи "ЕйдоС" дається
можливість висловлювати в своїй діяльності прагнення

Таблиця 5. STEPQаналіз Школи "ЕйдоС" 2015—2017 рр.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2

Фактори зовнішнього середовища
Соціальні:
зростання доходів населення
зміни законодавства, що зачіпають ринок освітніх послуг
зміна потреб споживачів
Технологічні:
поява технічних досягнень
ресурсний потенціал сфери діяльності
підвищення якості освітніх послуг
збільшення кількості приватних шкіл
Економічні:
поліпшення економічної ситуації в країні
поява нових конкурентів
зростання активності конкурентів
зниження купівельної спроможності
Політичні:
посилення державної політики в галузі приватної освіти
посилення держконтролю за діяльністю приватних шкіл

Коротка
характеристика
варіантів
розвитку
2
-5
-2
3
4
4
-1
2
-5
-5
2
-3
+5

Джерело: розроблено автором.
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Таблиця 6. Фінансові показники надходжень та витрат Школи "ЕйдоС", 2015—2017 рр.

Показники
1. Надходження:
Дохід від реалізації
основних послуг
Бонусна винагорода від
освітніх факультативів
Дохід від інших видів
діяльності
Всього
2. Витрати:
Орендна плата
Оплата праці
Реклама
Накладні, канцелярські
та інші змінні витрати
Всього
Чистий прибуток

Одиниця
виміру

Роки:
2015

2016

2017

Відхилення
(+/-)
2017 р. від
2016 р. від
2015 р.
2016 р.

Темп приросту,%
2016 р. у %
до 2015 р.

2017 р. у %
до 2016 р.

тис. грн

65,5

116,9

115,8

51,4

- 1,1

78,4

-0,94

%

10,5

22,5

33

12

10,5

114,3

46,7

тис. грн

5,5

6,4

7,1

0,9

0,7

16,36

10,9

тис. грн

81,5

145,8

155,9

64,3

10,1

209,5

56,66

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

50,4
17,4
30,1
16,8

53,2
70,5
34,6
19,56

60
86,1
35,2
20,4

2,8
53,1
4,5
2,76

6,8
15,6
0,6
0,84

5,6
305
14,9
16,4

12,8
22,1
1,73
4,3

тис. грн
тис. грн

114,7
103,5

117,86
155,13

201,7
186,66

63,16
51,63

23,84
31,53

341,9
49,8

40,93
20,3

Джерело: розраховано за даними Школи "Ейдос".

до найбільш повного використання своїх знань, здібно
стей і навичок, отримання освіти, підвищення кваліфі
кації.
У таблиці 5 проведемо STEPаналіз діяльності Шко
ли "ЕйдоС".
Від 1 до 5: рівень песимістичного розвитку ринку.
Від 1 до 5: рівень оптимістичного розвитку ринку.
Сума рівня оптимістичного розвитку дорівнює 22,
песимістичного — 21.
Таким чином, ринок має сприятливі тенденції роз
витку, однак на нього впливають різні чинники, в основ
ному політичні і економічні. В цілому можна відзначи
ти, що збільшення попиту на послуги приватних шкіл,
державне регулювання, а так само зростання доходів
населення сприятливо позначиться на зовнішньому се
редовищі Школи "Ейдос".
Оцінка ресурсного потенціалу приватної школи
сприяє розумінню стратегічної ситуації в галузі і доз
воляє зробити висновок про ступінь привабливості
підприємства для споживачів та ведення ефективного
бізнесу.
Оцінка ресурсного потенціалу також проводиться
з метою визначення основних економічних характери
стик, визначення конкурентних сил діючих в галузі, виз
начення зміни в галузі і який вплив ці зміни здійснять на
підприємство та визначення привабливості галузі з точ
ки зору отримання прибутку.
У таблиці 6 представлено фінансові показники над
ходжень та витрат підприємства.
Як видно з даних таблиці 6, у 2017 році ми спостері
гаємо незначне — на 1,1 тис. грн зменшення доходів від
реалізації основних освітніх послуг. Бонусна винагоро
да за останній досліджуваний рік зростає на 46,7 % ніж
у попередньому році. Дохід від інших видів діяльності
повільно, але стабільно зростає.
Витрати на оренду приміщення, оплату праці співро
бітникам, рекламу в соціальних мережах, на білбордах
міста та інші змінні витрати поступово зростають з року
в рік — це обумовлено підняттям цін загалом по країні
та нестабільним курсом валют. За останній досліджу
ваний рік ця сума становить 201,7 тис. грн, що на 40,93%
більше ніж у попередньому році.
Можна зробити висновок про відповідність наявної
організаційної структури управління підприємством
наявним умовам господарювання індустрії освітніх по
слуг.
Надання послуг, формування або виробництво
освітнього продукту здійснюється в процесі взаємодії
праці людини та певних засобів виробництва, які за своїм
матеріальноречовим складом становлять виробничі
фонди підприємства. Їх поділяють на:
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— основні засоби — це засоби праці, які мають
вартість і функціонують тривалий час у своїй незмінній
споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкрет
ною працею на вартість послуг частинами, в міру спра
цювання;
— об о ро тні активи — частина виро б ничих
фондів у вигляді сукупності предметів праці, еле
менти яких повністю споживаються в кожному
циклі, змінюють або повністю втрачають натураль
ну форму і переносять всю свою вартість на пропо
новані послуги.
Школа "ЕйдоС" володіє основними засобами до
сить значної вартості. Має велику матеріальнотехн
ічну базу у формі оренди значної території в центрі
міста з відповідними меблями, підприємство оснаще
не необхідними технічними засобами для навчання
учнів. В наявності є футбольне поле з штучним по
криттям; тренажерний і гімнастичний комплекси, ди
тяче містечко; найсучасніший набір музичних інстру
ментів для вокальноінструментального ансамблю;
чудова кухня і затишна вітальня для проведення різ
них заходів.
Кадровий потенціал приватної школи виступає як
сукупність працівників різних професійнокваліфіка
ційних груп, зайнятих на підприємстві. Вони є активною
частиною ресурсного потенціалу суб'єкта підприєм
ницької діяльності.
Професіоналізм персоналу Школи "Ейдос", як було
зазначено вище, багато в чому визначається наявністю
в компанії відпрацьованого стандарту освіти. Проте є
певні проблеми із залученням більшої кількості учнів до
різних ланок Школи.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ
СУСПІЛЬНИХ БЛАГ НА ДОБРОБУТ ТА
ПОВЕДІНКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО
ПІДХОДУ
G. Akulova,
senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MODELING OF THE IMPACT OF THE STRUCTURE OF PUBLIC GOODS ON THE WELFARE
AND BEHAVIOR OF ECONOMIC AGENTS USING THE AGENT BASED APPROACH

Статтю присвячено дослідженню впливу структури суспільних благ на добробут та поведінку еконоZ
мічних агентів. Запропоновано класифікацію суспільних благ, які поділяються на ті, що збільшують віддаZ
чу від фактору виробництва капіталу, такі, які збільшують віддачу від фактору труда, які не впливають
на віддачу факторів, але збільшують привабливість країни для економічних агентів та трансакційні виZ
трати юрисдикції.
Проведено експерименти по зміні параметрів структури видатків на різні типи суспільного блага за
допомогою мультиагентної моделі, в ході яких розглядався спектр комбінацій видатків: від повного зсуZ
ву в бік витрати всіх засобів на суспільні блага, які впливають на віддачу факторів до повного ненадання
подібних суспільних благ.
Проаналізовано вплив зміни структури суспільних благ на добробут економічних агентів з урахуZ
ванням таких показників, як середні накопичення економічних агентівZвласників труда та капіталу, сеZ
редні накопичення на душу населення та середній дохід агентів.
The paper is dedicated to the study of the influence of the structure of public goods on the welfare and behavior
of economic agents. There was suggested the classification of public goods, which are divided into those that
increase the output of the factor of capital, those that increase the output of the factor of labor, those that do not
affect the return of factors, but increase the attractiveness of the country for economic agents and transaction
costs of jurisdiction.
There were conducted experiments with a multiagent model during which the structure of expenditures for
various types of public goods was changed. In the experiments the spectrum of expenditure combinations was
considered: from a complete shift towards the cost of all means to public goods, which influence the output of
factors to the complete failure to provide such public goods.
The influence of changes in the structure of public goods on the welfare of economic agents was analyzed,
taking into account such indicators as average savings of economic agentsZowners of labor and capital, average
savings per capita and average income of agents.

Ключові слова: суспільні блага, економічні агенти, мультиагентне моделювання, фактори виробництва
Key words: public goods, economic agents, agent based modeling, production factors.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оскільки створення суспільних благ є однією з
головних функцій будьякої країни та практично
повністю фінансується державою за рахунок подат
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кових і неподаткових надходжень до бюджету, пи
тання найбільш ефективного фінансування суспіль
них благ є важливою задачею більшості сучасних
урядів.
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У глобалізованому світі ця задача набуває все
більшої актуальності через те, що суспільні блага, які
сприяють підвищенню ефективності діяльності та
рівня добробуту економічних агентів, є важливим ва
желем у конкурентній боротьбі за фактори виробниц
тва.
Таким чином, визначення найбільш сприятливої
для збільшення добробуту економічних агентів струк
тури суспільних благ є актуальною практичною зада
чею.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вперше поняття суспільних благ під назвою "блага
колективного споживання" (collective consumption
goods) було вжите П. Самуельсоном [1].
Основні фундаментальні положення теорії суспіль
них благ було розкрито в роботах таких вчених, як Р. Мас
грейв, Р. Дорнбуш, E. Ліндаль, Л. Йохансен [2—5], а та
кож Р. Грінберг, Дж. Мілль, Р. Гіллєс, Е. Мармоло,
П. Драгос та інші.
Дослідженям проблем надання суспільних благ у
контексті глобалізації займалися такі вчені, як І. Кауль
[6], С. Барретт, Т. Сендлер, К. Маскус, Н. Філліпс та ін.
Разом з тим вивчення впливу структури суспільних
благ на добробут економічних агентів і конкурентно
здатність держав в умовах глобалізації лишається ак
туальним і потребує подальшого дослідження.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення впливу структу
ри розподілу суспільних благ державою на показ
ники добробуту економічних агентів. Для її досяг
нення було поставлено наступні задачі: 1) розроби
ти схему серії експериментів з мультиагентною мо
деллю, обравши необхідні параметри та межі їх ва
ріювання; 2) на підставі моделі отримати первинні
дані, агрегувати та систематизувати значення по
казників; 3) дослідити вплив структури суспільних
благ на основні індикатори добробуту економічних
агентів.
ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для моделювання впливу суспільних благ на добро
бут економічних агентів в роботі використовується
мультиагентна модель, базову логіку, структуру та взає
мозв'язки якої описано у [7]. За допомогою моделі си
мулюється ігровий світ, що представляє собою певну
кількість юрисдикції з економічними агентами, які в них
діють.
Опишемо механізм надання суспільних благ юрис
дикціями своїм агентам. Всі грошові надходження
кожна юрисдикція розподіляє в повному обсязі. Вит
рати кожної юрисдикції складаються з чотирьох час
тин: витрати на суспільні блага для бізнесу, які впли
вають на віддачу від фактору капіталу, витрати на
соціальні суспільні блага, які впливають на віддачу від
факто ру труда, витрати на загаль нодержавні
суспільні блага, які не впливають на віддачу факторів,
але сприяють загальній привабливості юрисдикції для
переїзду у неї агентів, які мігрують з інших юрис
дикції, а також четвертий напрям — державні транс
акційні витрати.
Суспільні блага, що сприяють підвищенню віддачі від
капіталу задаються за допомогою функції business
PublicGoods та в даній мультиагентній моделі розрахо
вуються наступним чином:
.
Тобто державні кошти, що отримала кожна з
юрисдикції на цьому модельному кроці, — treasury
помножаються на відповідну змінну businessPGRate,
що представляє собою частку загального національ
ного багатства, яку кожна юрисдикція виділяє на

108

суспільні блага, що збільшують віддачу від капіта
лу.
Розмір суспільних благ, які юрисдикції виділяють
на підвищення віддачі від фактору труда, визначаєть
ся в моделі за допомогою функції socialPublicGoods.
Принцип роботи цієї функції подібний до описаної
вище функції businessPublicGoods: вона представляє
собою добуток, де в якості першого множника бе
руться державні кошти юрисдикції на цьому кроці
(treasury), а в якості другого множника підставляєть
ся змінна socialPGRate, що визначає долю бюджету,
яку кожна юрисдикція виділяє на надання суспіль
них благ, що впливають на віддачу від фактору тру
да.
Після того, як юрисдикції виділили певні частки
своїх державних коштів на соціальні блага, які впли
вають на віддачу від факторів, визначається частка
бюджету, яка йде на утримання самої юрисдикції і її
державного апарату. Розрахунок відбувається за тим
самим принципом, що і визначення розміру суспіль
них благ, але в якості другого множника береться
змінна stateExpensesRate, що задає частку бюджету,
яка виділяється юрисдикціями на трансакційні витра
ти.
Останньою розраховуються кількість суспільних
благ, які не впливають на віддачу від факторів, але ура
ховуються економічними агентами при прийняті рішен
ня про привабливість тієї чи іншої юрисдикції для
міграції в неї. Ці загальнодержавні суспільні блага роз
раховуються у функції statePublicGoods, що в моделі
визначається наступним чином:

Уній спочатку визначається, яка саме частка бюд
жету юрисдикції виділятиметься на загальнодержавні
суспільні блага. Вона розраховується за залишковим
принципом: зі ста відсотків вираховуються частки, які
задають в загальній структурі видатків суспільні блага
для бізнесу і соціальні суспільні блага, також вирахо
вується частка, що відпускається юрисдикцією на
трансакційні витрати. Після того, як визначена частка
загальнодержавних суспільних благ, вона множиться на
державні кошти юрисдикції. Після чого зібрані кошти
обнуляються.
Таким чином, параметри, за допомогою яких без
посередньо моделюється політика юрисдикції стосов
но суспільних благ, це змінні businessPGRate та
socialPGRate, і змінюючи значення саме цих змінних
буде досліджено вплив структури суспільних благ на
добробут та поведінку економічних агентів.
Первинну параметризацію та верифікацію моделі
було проведено в [8]. У цьому експерименті залишимо
налаштування моделі та юрисдикції здебільшого без
змін.
При ініціалізації моделі створимо дві юрисдикції з
однаковими параметрами. Тобто політика стосовно по
даткового навантаження на доходи від різних факторів
виробництва, політика стосовно міграції агентів і ви
криття порушників, ємність юрисдикції є однаковими
для створених юрисдикцій.
У рамках цього експерименту варіюватимемо зна
чення змінних businessPGRate та socialPGRate у першій
юрисдикції (J1), при цьому для другої юрисдикції зна
чення даних зміних будуть зафіксовані в кожному про
гоні відповідним чином: businessPGRate = 0,3 та
socialPGRate = 0,3.
Значення stateExpensesRate = 0,05 також не зміню
ватиметься ні для першої, ні для другої юрисдикції.
Визначимо границі варіювання обраних змінних.
Для найбільш повного дослідження потенційних
ефектів, доцільно взяти максимально можливий роз
кид значень. Проте в описаній постановці кожна з них
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Рис. 1. Середні накопичення агентівQвласників капіталу в залежносі
від структури суспільних благ
Джерело: авторська розробка.

може приймати звої значення в діапазоні [0; 0,95], адже
було зазначено, що 5% коштів виділяється на підтри
мання державного апарату. Таким чином, якщо, на
приклад, змінна businessPGRate прийме значення 0, це
означитиме, що юрисдикція не надає суспільні блага,
які сприяють покращенню віддачі від фактору капіта
лу.
Проведемо прогони моделі, змінюючи значення
змінних businessPGRate і socialPGRate в наведеному діа
пазоні [0; 0,95] із кроком зміни 0,05, зробивши по п'ять
прогонів для кожної пари значень.
Таким чином, було отримано 2000 файлів із первин
ними даними, які описують значення модельних змінних
для кожного з прогонів.
Первинні дані було оброблено так:
1) для кожної змінної в кожному прогоні було знай
дено середнє значення за 60 тактів, які було змодельо
вано в цьому прогоні;
2) було відібрано лише ті прогони, які мали змістов
ну економічну інтерпретацію, а саме, такі, в яких
,
тобто видатки юрисдикції на суспільні блага не переви
щували 100%;
3) для кожної унікальної комбінації businessPGRate
та socialPGRate було зроблено усереднення значень ви
хідних змінних по п'яти проведених прогонах.
Проведемо аналіз отриманих агрегованих даних.
Розглянемо, яким чином структура суспільних благ
впливає на добробут економічних агентів, що володіють
фактором труда та капіталу. Для будьякого виду
агентів змінна, яка симулює добробут економічних
агентів у цій моделі, — це середні накопичення.

На рисунку 1 зображено середні накопичення
агентіввласників фактору капіталу (rentier savings per
rentiers) в першій юрисдикції при різних комбінаціях
змінних businessPGRate та socialPGRate.
Максимальні середні накопичення для агентів типу
рант'є — 38,74 умовних одиниці — спостерігаються при
наступній структурі видатків на суспільні блага: частка
багатства, яку перша юрисдикція виділяє на суспільні
блага, що збільшують віддачу від капіталу (busi
nessPGRate) становить 70%, частка суспільних благ, яка
виділяється на суспільні блага, які збільшують віддачу
від фактору труда (socialPGRate) становлять 5%, част
ка, що виділяється на підтримку самої юрисдикції ста
новить також 5%, відповідно, частка яка виділяється на
суспільні блага, які не впливають на віддачу від факторів,
але збільшують привабливість юрисдикції для міграції
становить 20%.
Мінімальне значення накопичень агентів типу рант'є
дорівнює 0,12 умовних одиниць і спостерігається в точці,
коли структура видатків на суспільні блага має такий
характер: businessPGRate = 0, socialPGRate = 5%,
stateExpensesRate = 5% та частка, що виділяється на
суспільні блага, які не апливають на віддачу, становить
90%.
Розглянемо вплив видатків на суспільні блага на
інші ключові індикатори першої юрисдикції, дослідив
ши структуру, за якої досягається максимальне та
мінімальне значення індикаторів, що наведено в таб
лиці 1.
Так, для іншого типу агентів, тих що володіють
факто ром труда, середні накопичення (w orker
savings per workers) приймають своє найбільше зна
чення при структурі розподілу суспільних благ,

Таблиця 1. Структура видатків
на суспільні блага, за якої досягається мінімальне та максимальне значення
ключових ендогенних показників в J1
Індикатор
businessPGRate
socialPGRate
stateExpensesRate
statePGRate

savings per capita
Min = 0,3
Max = 24
0%
65%
0%
30%
5%
5%
95%
0%

worker savings per workers
Min = 0,3
Max = 2,6
0%
5%
0%
90%
5%
5%
95%
0%

revenues raw per capita
Min = 4,6
Max = 8,1
0%
45%
0%
50%
5%
5%
95%
0%

Джерело: авторська розробка.
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сформованій таким чином, що 90% виділяється на
суспільні блага, що сприяють віддачі від фактору
труда, по 5% виділяється на блага, що сприяють
віддачі від капіталу, та на загальнодержавні витра
ти, але юрисдикція не має видатків на суспільні бла
га, що сприяють її привабливості без впливу на
віддачу на фактори.
Дослідимо далі середні накопичення, які прихо
дяться на кожного агента безвідносно його типу
(savings per capita). Максимальне значення у 24 умовні
одиниці було досягнуто при такій структурі суспіль
них благ, коли 65% коштів юрисдикції виділялося на
суспільні блага, що покращують віддачу від капіталу,
30% — на ті, що покращують віддачу від фактору тру
да.
Наступним важливим індикатором, який характе
ризує добробут економічних агентів, є середній дохід
економічного агенту в першій юрисдикції на душу на
селення (revenues raw per capita). Він максимізується
тоді, коли 45% коштів юрисдикції виділяється на
суспільні блага, що покращують віддачу капіталу, 50%
коштів — на суспільні блага, сприятливі для фактору
труда, також у структурі, як і в попередніх випадках
наявні відрахування (5%) на підтримку державного
апарату.
ВИСНОВКИ
Було сплановано та реалізовано серію експери
ментів з мультиагентною моделлю, в ході якої досл
іджувався вплив структури суспільних благ на доб
робут економічних агентів. Отримано кілька типів
структур розподілу, за яких досягається максиміза
ція таких показників, як середні накопичення еко
номічних агентіввласників труда та капіталу, се
редні накопичення на душу населення та середній
дохід агентів.
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