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MODERNIZATION OF EMPLOYMENT: CONTENT AND PRIORITIES

У статті викладено методологічні підходи до вирішення проблеми створення нових і збереження існуB

ючих робочих місць. Встановлено, що серед ключових напрямів соціальноBекономічного розвитку нашої

держави чільне місце посідають проблеми продуктивної зайнятості населення, без розв'язання яких неB

можливий подальший соціальноBекономічний розвиток і повноцінне входження до системи глобального

ринку праці, де вирішальною передумовою конкурентоспроможності є висококваліфікована мобільна

робоча сила із гарантованою стабільною продуктивною зайнятістю. Виходячи із цього, головним орієнB

тиром державної економічної та соціальної політики є досягнення продуктивної зайнятості як передуB

мови скорочення масштабів безробіття, трудової еміграції та розвитку людського капіталу.

Доведено, що вона сприяє створенню умов для працевлаштованих з тим, щоб вони мали змогу заробB

ляти стільки, скільки дозволяють здібності та ініціатива, забезпечувати добробут своєї сім'ї, сплачувати

податки, і в такий спосіб збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів та фондів соціального страхуB

вання, повною мірою реалізувати наявний трудовий та економічний потенціал країни, забезпечувати її

соціальноBекономічний розвиток. Стан зайнятості населення формується під впливом багато чисельних

чинників, аналіз дії яких свідчить, що їх інтегральним наслідком у нинішніх умовах стало абсолютне

скорочення зайнятих у провідних галузях вітчизняної економіки. Подолання негативних тенденцій у сфері

зайнятості населення вбачається у її модернізації на засадах надання пріоритетності сприянню створенB

ню нових робочих місць і збереженні ефективних робочих місць засобами державного регуляторного

впливу як сукупності конкретних завдань у вигляді стратегії індикативних планів формування структуB

ри робочих місць з їх одночасним узгодженням з програмами розвитку й розміщення виробничих об'єктів

та об'єктів соціальної інфраструктури, створення державної системи моніторингу й прогнозування розB

витку професій та їх використання на створених і збережених робочих місцях та активізації мотивацій

та стимулювання заходів до продуктивної зайнятості.

Особливу увагу зосереджено на використанні засобів стимулювання роботодавців до інноваційної

діяльності по створенню нових продуктивних місць і оновленню наявних та участі у реалізації державB

ної політики в цій сфері соціальноBекономічних відносин.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Входження України до глобальної системи соціаль$

но$трудових відносин, масштабна трудова міграція, дов$
готривала соціально$економічна нестабільність, епіде$
мія коронавірусу, військові дії на сході України, тіньо$
ва зайнятість належать до вагомих чинників, які впли$
вають на зайнятість населення. У свою чергу остання не
тільки соціальна, а й найважливіша виробнича катего$
рія, оскільки вона відбиває економічні та правові умо$
ви, за яких здійснюється праця як найважливіший чин$
ник будь$якого виробництва [1, с. 21].

Лише продуктивна зайнятість населення забезпечує
зростання валового внутрішнього продукту, підвищен$
ня добробуту населення, формування фінансово$еко$
номічних підвалин розвитку країни. На макрорівні саме
зайнятість є тим засобом, який забезпечує окремій особі
отримання доходу і певний рівень доходу для працівни$
ка і членів його сім'ї, поліпшення якісних характерис$
тик людського капіталу. З іншого боку, трудова
діяльність зайнятої особи перетворює її з людини, кот$
ра потребує соціального захисту, в соціально захищену
особу, яка до того ж бере участь у соціальному захисті
інших членів суспільства.

Викладене свідчить про актуальність дослідження
проблеми зайнятості населення в нашій країні в умовах
динамічних змін і викликів останнього часу.

The article presents methodological approaches to solving the problem of creating new and maintaining

existing jobs. It is established that among the key areas of socioBeconomic development of our country a prominent

place is occupied by the problems of productive employment, without which further socioBeconomic development

and full entry into the global labor market is impossible, where the crucial prerequisite for competitiveness is

highly skilled mobile labor. guaranteed stable productive employment. Based on this, the main focus of state

economic and social policy is to achieve productive employment as a prerequisite for reducing unemployment,

labor emigration and human capital development.

It has been shown to create conditions for employees to earn as much as their abilities and initiative allow, to

ensure the wellBbeing of their families, to pay taxes, and thus increase budget revenues at all levels and social

insurance funds, to fully realize the existing labor and economic potential of the country, to ensure its socioB

economic development. The employment situation is formed under the influence of many factors, the analysis of

which shows that their integral consequence in the current conditions was the absolute reduction of employment

in the leading sectors of the domestic economy. Overcoming the negative trends in employment is seen in its

modernization on the basis of giving priority to promoting job creation and maintaining effective jobs through

state regulatory influence as a set of specific tasks in the form of a strategy of indicative plans for job structure

with their coordination with development programs and programs. placement of production facilities and social

infrastructure facilities, creation of a state system of monitoring and forecasting the development of professions

and their use in the created and saved jobs and activation of motivations and stimulation of measures for

productive employment.

Particular attention is paid to the use of incentives for employers to innovate to create new productive places

and renew existing ones and participate in the implementation of state policy in this area of socioBeconomic

relations.

Ключові слова: зайнятість населення, продуктивна зайнятість, нові робочі місця, індикативні плани,
структура робочих місць.

Key words: employment, productive employment, new jobs, indicative plans, structure of jobs.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У роботах С.І. Бандура, В.М. Петюха, А.М. Колота,
Ю.М. Маршавіна, Г.І. Чепурко та інших досліджуються
теоретико$методологічні та прикладні аспекти стану
зайнятості населення.

В.М. Петюх вважає, що зайнятість — це сукупність
економічних, правових, соціальних та інших відносин,
пов'язаних із забезпеченням працездатного населення
робочими місцями та їх участю в суспільно$корисній
діяльності, що приносить їм заробіток або доход (при$
буток) [2, с. 69].

А.М. Колот вважає зайнятість населення компонен$
том соціально$трудової сфери, яка забезпечує реаліза$
цію соціально$значимих функцій та задоволення потреб
соціуму на реалізацію права громадян на працю й за$
безпечення зайнятості економічно активного населен$
ня [3, с. 10].

С.І. Бандур серед різновидів зайнятості виокремлює
ефективну зайнятість, яка спрямована на інтенсифіка$
цію економічного зростання, більш повне використан$
ня людського капіталу [4, с. 408].

Ю.М. Маршавін підкреслює, що зайнятість населен$
ня у вітчизняній економіці поки що базується на заста$
рілих з технологічного погляду робочих місцях, що
спричиняє великі втрати робочого часу і низьке заван$
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таження виробничих потужностей [5, с. 11]. Ним за$
пропоновано інструментарій оцінювання економічної
ефективності заходів, сприяння зайнятості зареєстро$
ваних безробітних в умовах тривалої кризи [6, с. 4—6].

У роботах Г.І. Чепурко грунтовно досліджуються
соціологічні аспекти зайнятості населення в нашій
країні.

Однак при значній кількості наукових праць, при$
свячених теоретико$методологічним засадам зайнятості
населення в нашій країні, поза увагою дослідників за$
лишаються процеси і явища в цій сфері соціально$еко$
номічних відносин у сучасних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану та тенденцій у

сфері зайнятості населення на нинішньому етапі со$
ціально$економічного розвитку нашої країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерною рисою розвитку зайнятості населен$

ня в сучасних умовах є абсолютне скорочення чи$
сельності зайнятих. Якщо у 2012 р. вона становила
20354,3 тис. осіб, у 2014 р. — 18073,3 тис. осіб, у 2019 р. —
16578,3 тис. осіб, тобто зменшилась на 18,9% [7, с. 51, 8].

Таке скорочення зайнятості населення спричинене
падінням обсягів виробництва продукції у провідних га$
лузях вітчизняної економіки, зокрема в промисловості.
За даними Міністерства фінансів України індекс промис$
лової продукції з 95,3% у 2018 р. скоротився у 2019 р.
до 91,7% [9].

Основною причиною цього явища стало те, що у
вітчизняній промисловості зникли такі її галузі, як вер$
статобудування, виробництво роботів та засобів авто$
матизації, що зруйнувало виробництво та, відповідно,
зайнятість їх персоналу. Негативно впливає на зай$
нятість населення епідемія коронавірусу, коли внаслі$
док локдаунів представники вітчизняного бізнесу, втра$
чаючи доходи, а працівники заробіток, змушені припи$
няти підприємницьку діяльність.

У звіті Центру Разумкова "Україна 2020—2021: не$
виправдані очікування, неочікувані виклики" зазна$
чається, що Коронакриза посилила проблему зайнятості
населення. Рівень безробіття зріс з 8,5% до 9,9%. Чи$
сельність безробітного населення становила 1,6 млн
осіб. Зокрема, 17% робочої сили на піку карантину пе$
ребували у стані прихованого безробіття — зайнятість
цих людей була зменшена або вони перебували в нео$
плачуваній відпустці [10].

 За таких умов вихідним пунктом теоретико$мето$
дологічних та прикладних напрацювань, спрямованих на
модернізацію зайнятості населення, є надання пріори$
тетності його переходу на функціонування відповідно
до критеріїв продуктивної зайнятості є сприяння ство$
ренню робочих місць та збереження існуючих засоба$
ми державного регуляторного впливу. Водночас слід
мати на увазі, що в інституційно недосконалих еконо$
міках, до яких належить і вітчизняна, створення робо$
чих місць слід розглядати не тільки як складову держав$
ної політики зайнятості, а й як фундаментальне політи$
ко$економічне завдання трансформаційних перетво$
рень. Тому змістовний аспект збереження та створення
нових робочих місць має підпорядковуватись струк$
турній перебудові вітчизняної економіки, яка належить
до імперативу ринкових перетворень. Звідси випливає
декілька застережень щодо конкретних кроків спрямо$
ваних на створення нових робочих місць.

Вони мають створюватись з орієнтацією на іннова$
ційну модель економічного розвитку. Кількість і якість
робочих місць, створюваних в окремих галузях, необ$
хідно узгоджувати з наявними ресурсами, враховуючи
спеціалізацію України у міжнародному поділі праці, яка
водночас повинна відповідати національним інтересам
нашої держави, геоекономічній стратегії пошуку своєї
"ніші" у світовій економіці. Важливо чітко визначити, в

яких галузях можна створювати нові робочі місця і де
взяти для них достатню кількість кваліфікованих кадрів.

Серед незайнятого населення є люди ініціативні, з
високим рівнем кваліфікації та із значним адаптаційним
потенціалом, налаштовані на сприйняття інновацій.
Вони будуть активно шукати й реалізовувати можли$
вості для свого працевлаштування, успішно пристосо$
вуватись до вимог робочого місця. Однак поряд з ними
серед незайнятого населення значну частину складають
особи з невисокими адаптаційними можливостями,
низьким рівнем кваліфікації та освіти. Тому в державній
політиці зайнятості слід враховувати специфіку такого
контингенту.

У складі комплексу економічних, організаційних та
правових заходів, спрямованих на збереження існую$
чих ефективних та створення нових робочих місць, слід
досягти збалансованості попиту і пропозиції робочої
сили, що передбачає: розробку стратегії та індикатив$
них планів формування структури робочих місць, їх
узгодження з державними програмами розвитку і роз$
міщення виробничих об'єктів економічної та об'єктів
соціальної інфраструктури, пошук і впровадження
ефективних інструментів досягнення балансу між гаран$
туванням соціального захисту працівників та необхід$
ністю забезпечення конкурентоспроможності під$
приємств і організацій. Не менш важливим є підвищен$
ня продуктивності робочих місць за рахунок більш
тісного зв'язку заробітної плати працівників з резуль$
татами їх роботи, у тому числі її якісними показника$
ми; активне використання робочих місць з гнучким, ди$
станційним графіком роботи, державну підтримку мо$
лоді в отримання першого робочого місця, посилення
стандартів та контролю безпеки, визначення санітарно$
гігієнічних і психологічних умов праці, характерних для
тих чи інших робочих місць.

Невід'ємною складовою заходів щодо стимулюван$
ня створення нових робочих місць є розробка сукуп$
ності податкових і кредитних інструментів стимулюван$
ня роботодавців, які створюють нові робочі місця та
мають ефективні. Підтримку фінансової стабільності
підприємств, що забезпечують реорганізацію робочих
місць, можна стимулювати шляхом пільгового оподат$
кування, створення спеціального страхового фонду за
рахунок відрахувань від прибутку.

З огляду на те, що створення робочих місць потре$
бує не тільки реалізації ряду заходів техніко$техноло$
гічного та організаційного плану, а й наявності робочої
сили належної якості, то складовою модернізації інсти$
туту зайнятості населення об'єктивно необхідним є
створення державної системи моніторингу та прогно$
зування розвитку професій, а також вдосконалення
інституційно$правового забезпечення її функціонуван$
ня, перегляд концептуальних засад професійної підго$
товки, перепідготовки й підвищення кваліфікації незай$
нятого населення і встановлення пріоритетів державної
політики в цій сфері, визначення теоретико$практичних
засад науково$методичного та фінансового забезпечен$
ня професійного навчання, перепідготовки і підвищен$
ня кваліфікації в кризових і посткризових умовах. Під
час створення нових робочих місць перевагу слід нада$
вати галузям з вищими технологічними укладами, які
можуть дати максимальний конкурентний ефект і за$
безпечити реалізацію національних інтересів України.
Останнє зумовлює участь у цих процесах патріотично
налаштованих українських підприємців, а роль еконо$
мічного цілепокладання має належати державі. Адже
лібералізація міжнародних економічних відносин дає
нині змогу транснаціональним компаніям вилучати ос$
новну частину прибутку за межі країни перебування, по$
хижацькому використовуючи ресурси та мало дбати про
розвиток її людського капіталу. У контексті цього ре$
альною загрозою для української економіки стає об$
слуговування транснаціональних корпорацій і постінду$
стріальних економік Західної Європи та США.
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Утвердження сучасних технологічних укладів під час
виробництва товарів і наданні послуг та одночасне вирі$
шення проблем зайнятості можливі в разі інноваційного
розвитку економіки. У зв'язку з цим необхідне форму$
вання дієвого механізму державної підтримки ефектив$
них робочих місць на базі розробки відповідних програм,
котрі зорієнтовані на забезпечення адекватності змін у
зайнятості населення та структурних зрушень в націо$
нальній економіці. Водночас слід враховувати, що досяг$
нення продуктивної зайнятості можливе лише за раху$
нок формування ефективної структури робочих місць,
збереження висококваліфікованої робочої сили, спри$
яння розвитку малого і середнього бізнесу. Останнє —
найбільш дієвий шлях забезпечення зайнятості соціаль$
но вразливих верств населення в транзитивній економіці.

Перепоною цьому є збереження високого рівня мо$
нополізації української економіки, ускладнений доступ
до необхідних ресурсів, нерозвиненість законодавчої
бази, високий рівень корумпованості та криміналізації
структур, пов'язаних з функціонуванням цього секто$
ру національної економіки, брак навичок підприємниц$
тва у суб'єктів підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Результати дослідження свідчать про багатогранність

змістовних характеристик модернізації зайнятості насе$
лення в нашій країні. В сучасних умовах вони формують$
ся під впливом нових чинників. Відсутність послідовності
та комплексності при формуванні державної політики
зайнятості в умовах ряду викликів сучасності породжу$
ють негативні тенденції в цій сфері соціально$економіч$
них відносин. Їх подолання вбачається у наданні пріори$
тетності збереженню існуючих ефективних і створенню
нових робочих місць у процесі її розробки та реалізації.
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Встановлено, що основними функціями землеустрою та землевпорядкування щодо забезпечення

відповідних видів земельних відносин є: розвиток (територіальне та внутрішньогосподарське плануванB

ня) землекористування; формування меж земельних ділянок та землекористування як сукупності земельB

них ділянок та прав на них; оцінювання потенціалу земельних ресурсів, вартості землекористування та

його екологічного стану; просторова та інституціональна організація використання та охорони землі і

інших природних ресурсів. Всі чотири функції землевпорядкування взаємопов'язані. Але базовою функB

цією є розвиток (територіальне та внутрішньогосподарське планування) землекористування, яка реаліB

зовується в процесі землевпорядкування (територіального планування шляхом зонування земель за тиB

пами (підтипами) землекористування). З'ясовано викривлене уявлення про сутність землевпорядкуванB

ня у вітчизняному соціальноBекономічному середовищі. Так, спостерігається однобокий вплив формаліB

зації правил землеустрою та землевпорядкування, втілених у нормативних приписах, на всі сфери "земB

левпорядного життя" — на практику його діяльності, на діяльність регулюючих та контролюючих оргаB

нізацій.

Обгрунтовано, що землевпорядкування необхідно трактувати як інституцію соціальноBекономічного

середовища, яка забезпечує порозуміння та керованість земельних відносин і просторової та інституціоB

нальної організації використання і охорони земель у цьому середовищі, опрацьовуючи та інтерпретуючи

для землекористувачів інформацію про факти та явища створення земельної власності, упорядкування

використання земель і інших природних ресурсів та функціонування відносин прав власності на землю

і земельного капіталу. Інтерпретація фактів і явищ землевпорядкування здійснюється за допомогою спеB

цифічних правових норм, методів, принципів та професійних суджень землевпорядників. У вузькому
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Народна мудрість говорить: "Як корабель назвеш,

так він і попливе". Законом України "Про землеустрій"
визначено: "землеустрій — це сукупність соціально$еко$
номічних та екологічних заходів, спрямованих на регу$
лювання земельних відносин та раціональну організа$
цію території адміністративно$територіальних одиниць,
суб'єктів господарювання, що здійснюються під впли$
вом суспільно$виробничих відносин і розвитку продук$
тивних сил".

Законодавче визначення землеустрою у радянський
та сучасний період, по суті, мало чим відрізняється від
вищенаведеного. Зокрема, згідно зі статтею 148 "Дер$
жавний землеустрій і його завдання" земельного кодек$
су Української РСР "землеустрій включає систему дер$
жавних заходів, спрямованих на здійснення рішень дер$
жавних органів у галузі користування землею. Завдан$
нями державного землеустрою є організація найбільш
повного, науково обгрунтованого, раціонального й
ефективного використання земель, підвищення культу$
ри землеробства та охорона земель" [1]. Статею 149
"Види землеустрою" було визначено, що в залежності
від завдань, змісту і методів проведення державний зем$
леустрій поділяється на два основних види — міжгос$
подарський і внутрігосподарський. Міжгосподарський

розумінні, землевпорядкування — інституція трансформації за допомогою специфічних методів, підходів

(формальна складова інституції) і професійних суджень (неформальна складова інституції) фактів (інфорB

мації) про землекористування на мову карт, цифр і стандартів (правил), для порозуміння та керованості

земельного устрою в соціальноBекономічних середовищах. У широкому розумінні і образно Інституція

землевпорядкування є мовою держави, територіальних громад, громадян і бізнесу у місцевих, регіональB

них, національних та світових соціальноBекономічних середовищах.

It is found that the main functions of land organization and land planning in order to ensure the relevant

types of land relations are: development (territorial and internal economic planning) of land use; formation of

boundaries of land plots and land use as an aggregate of land plots and rights to them; assessment of the land

resources potential, the cost of land use and its ecological condition; spatial and institutional organization of

use and protection of land and other natural resources. All four land planning functions are interrelated. However,

the basic function is the development (territorial and internal economic planning) of land use, which is

implemented in the process of land planning (territorial planning through land zoning by types (subtypes) of

land use). The distorted idea of the essence of land planning in the domestic socioBeconomic environment has

been clarified. Thus, there is a oneBsided impact of the formalization of the rules of land organization and land

planning, embodied in regulations of all areas of "land planning life" — on the practice of its activities, on the

activities of regulatory and controlling organizations.

It is substantiated that land planning should be interpreted as an institution of socioBeconomic environment,

which provides understanding and control of land relations as well as spatial and institutional organization of

land use and protection in this environment, processing and interpreting for land users information regarding

the facts and events of land ownership and other natural resources and the functioning of land ownership and

land capital relations. Interpretation of facts and events of land planning is carried out using specific legal norms,

methods, principles and professional judgments of specialist in land management. In a narrow sense, land

planning is the institution of transformation through specific methods, approaches (formal component of the

institution) and professional judgments (informal component of the institution) of facts (information) about land

use to the language of maps, numbers and standards (rules), for understanding and control of land in socioB

economic environments. In a broad sense and figuratively, the Land Planning Institution is the language of the

state, territorial communities, citizens and business in local, regional, national and global socioBeconomic

environments.

Ключові слова: землеустрій, землевпорядкування, функції землевпорядкування, інституція землевпоряд"
кування.

Key words: land organization, land planning, land planning functions, land planning institution.

землеустрій має своїм завданням організацію науково
обгрунтованого і раціонального використання землі
шляхом правильного її розподілу між галузями народ$
ного господарства, підприємствами, організаціями та
установами. Внутрігосподарський землеустрій має
своїм завданням створення в межах окремих землеко$
ристувань територіальної основи для піднесення куль$
тури землеробства і продуктивності сільськогоспо$
дарських угідь, повного, правильного використання та
охорони землі, високопродуктивного застосування тех$
ніки і раціональної організації господарства.

У праці А.М. Третяка "Землеустрій в Україні: тео$
рія, методологія" та нашій "Понятійні аспекти і сутність
термінів "землеустрій" та "землевпорядкування" в Ук$
раїні" [2; 3] розкрито поняття та сутність сучасного зем$
леустрою і землевпорядкування.

Тому кожен, хто хоча б рік професійно виконував
обов'язки землевпорядника, знає, що робота землевпо$
рядника найменше характеризується технікою вимірю$
вання, проектуванням меж земельних ділянок та про$
сторової організації території землекористувань як су$
купності земельних ділянок, територіальним та внутрі$
шньогосподарським плануванням використання і охо$
рони земель та інших природних ресурсів, формуван$
ням режиму (прав власності, обтяжень та обмежень у
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використанні земель та інших природних ресурсів) зем$
лекористування та інформації для реєстрації земельних
ділянок та ведення земельного обліку, оцінкою земель
та земельних ділянок і т.п. У ній набагато важливішими
складовими є знання та уміння слідувати встановленим
"правилам гри" (від нормативно$правових до професій$
но$ментальних), уміння співпрацювати з різноманіттям
зовнішніх організацій, управлінцями органів виконав$
чої влади та місцевого самоврядування, уміння інтерп$
ретувати земельну інформацію на різні запити і не
тільки. Землевпорядкування є вагомішим явищем, кот$
ре функціонує не лише у рамках підприємств, територій
адміністративно$територіальних одиниць. Його складо$
вими є нормативно$правове регулювання, регуляторні
та професійні організації і, на кінець, психологія та мен$
тальність землевпорядників та користувачів інформації.
Землевпорядкування є невід'ємним атрибутом не тільки
громадян та підприємств як землекористувачів, але і
територіальних громад й держави та національної і гло$
бальної економіки, забезпечуючи інформаційну кому$
нікацію розвитку земельного устрою соціально$еконо$
мічного середовища країни. Тому дуже важливим, для
сьогоднішнього етапу розвитку ринково$орієнтованих
земельних відносин, є обгрунтування наукової гіпоте$
зи трактування землевпорядкування як соціально$еко$
номічної інституції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика сучасного розвитку землеустрою
та землевпорядкування в Україні на засадах інституціо$
нальної економічної теорії розглядається в працях
А.М. Третяка, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.О. Капінос
[2; 4; 5], де підкреслюється необхідність запроваджен$
ня системного, інституціонального підходу до розвит$
ку теорії землеустрою та землевпорядкування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування наукової гіпо$

тези трактування землевпорядкування як соціально$
економічної інституції на засадах новітньої інститу$
ціонально$поведінкової економічної теорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна наука в ХХ, і особливо в ХХІ, ст. най$
більше приростала інституціональною теорією в усіх її
проявах та доктринах. Попри відсутність загальноприй$
нятого визначення сутності понять "інституція" та
"інститут", багато дослідників економіки та всіх сфер, з
нею пов'язаних, пов'язує різне трактування із неточним
переводом із англійської мови.

Дякуючи інституціональній теорії, ми, розділяючи
чи ні її доктрини, як належне сприймаємо поняття:
"інститут освіти", "інститут права", "інститут власності"
і т.д. Водночас з такою ж легкістю формулюються сло$
восполучення: "інститут чи інституція землевпорядку$
вання". Однак у професійній та науковій літературі із
землеустрою останнє зустрічається крайнє рідко, та і у
тих випадках — без достатніх пояснень.

Провідні вітчизняні дослідники на сучасному етапі
розвитку земельного устрою в Україні тільки в пооди$
ноких випадках [5] розглядали землевпорядкування у
якості "інституції" та "інституту". Можливо, це пов'я$
зано з тим, що базові теорії землевпорядкування фор$
мувались раніше інституціональних доктрин, можливо,
із тим, що у вітчизняному соціально$економічному се$
редовищі сформувалась стійка уява про землевпоряд$
кування як прикладну, обмежену діяльність рамками
відведення земельних ділянок та ведення земельного
кадастру.

Те, що інституційного сприйняття землевпорядку$
вання немає і в сучасній Україні, пояснюється відсутні$
стю "критичної маси" публікацій, які б висвітлювали

дану проблематику. Недостатньо вивчаються і за$
рубіжні напрацювання з цих питань. Для зміни уявлен$
ня про землевпорядкування необхідно, по$перше, до$
сягнути "критичної маси" таких публікацій, по$друге,
сформувати "цех" професійних землевпорядників як
основу усвідомлення та віднесення себе до Інституції
землевпорядкування.

Наполягаючи на поглибленні тлумачення сутності
землевпорядкування, його розгляді у якості значущої
соціально$економічної інституції, ми виходимо з того,
що яким чином буде сформульовано поняття про ньо$
го, так воно і забезпечить інформаційні комунікації роз$
витку вітчизняної економіки, таке буде і відношення до
землеустрою і землевпорядкування як до практики та
науки. На підтвердження вище викладеного коротко
зупинимося на більш широкому визначенні "землевпо$
рядкування" як інституції та інституту. Ми розділяємо
позицію відомих вчених і фахівців зарубіжних країн у
галузі управління земельними ресурсами [6; 7], що зе$
мельна проблема за своєю сутністю комплексна, бага$
тофазна, складна і багатоаспектна та обумовлює фор$
мування відповідного розуміння системи землевпо$
рядкування. На наш погляд, тут доречно скористатися
об'єднаним терміном — система землеустрою та земле$
впорядкування, припускаючи під ним весь спектр робіт
і дій у сфері багатоукладного землекористування краї$
ни в широкому розумінні. У цьому зв'язку сучасний зміст
і тлумачення термінів: землеустрій, землекористування,
земельний кадастр, оцінка землі, земельна політика й
інші необхідно розглядати через призму функцій зем$
леустрою та землевпорядкування.

Теорія землеустрою та землевпорядкування охоп$
лює різні процеси, які використовують для реалізації
трьох видів завдань: ідентифікації прав на землю, ви$
значення інтересів до землі та організації формування
інформації або інвентаризації. У країнах з ринковою
економікою ці завдання пов'язані з основними функ$
ціями володіння, використання, оцінки та розвитку зем$
лекористування.

Ці функції включають процеси, пов'язані з форму$
ванням землеволодінь і землекористувань (забезпечен$
ня і передача прав на землю і інші природні ресурси),
вартістю землекористування (оцінювання потенціалу,
вартості та екологічного стану), використання землі
(планування та управління використанням землі і інших
природних ресурсів), а також, що є більш важливим, з
розвитком землекористування (здійснення землевпо$
рядних послуг, інфраструктури та планування земель$
них поліпшень). В процесі землеустрою та землевпоряд$
кування земельні відносини встановлюються в резуль$
таті виконання чотирьох основних функцій (табл. 1):

— формування меж земельних ділянок та землеко$
ристування як сукупності земельних ділянок та прав на
них;

— оцінювання потенціалу земельних ресурсів, вар$
тості землекористування та його екологічного стану;

— просторова та інституціональна організація ви$
користання та охорони землі і інших природних ре$
сурсів;

— розвиток (територіальне та внутрішньогоспо$
дарське планування) землекористування.

Ключовою умовою парадигми землеустрою та зем$
левпорядкування як інституції є те, що чотири функції
системи землевпорядкування розглядаються виключно
у взаємодії (рис. 1).

Кожен процес у ключових сферах системи земле$
впорядкування потребує проектування і організації зем$
левпорядних дій, а відповідно і управління. Політика
сталого (збалансованого) розвитку територій і земле$
користування вимагає, щоб чотири функції системи зем$
левпорядкування були стратегічно інтегрованими. Це
досягається у чотири основні способи:

1) у теорії ці функції розглядають як чотири части$
ни єдиного цілого, а не як незалежні діяльності; це оз$
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начає, що кожна функція не є самоціллю, але всі чотири
разом є засобом для сприяння сталому (збалансовано$
му) розвитку землекористування;

2) процеси, які використовують для реалізації
функцій, повинні спрямовуватись на сталий (збалансо$
ваний) розвиток землекористування;

3) інформація та результати, породжені процесами,
повинні бути взаємно поділеними і мати широкий до$
ступ;

4) всі функції мають бути побудовані на ядрі знань
державного земельного кадастру.

Безумовно, всі чотири функції землевпорядкуван$
ня взаємопов'язані. Але базовою функцією є розвиток
(територіальне та внутрішньогосподарське планування)
землекористування, яка реалізовується в процесі зем$
левпорядкування (територіального планування шляхом
зонування земель за типами (підтипами) землекористу$

вання). Формування прав на земельні ділянки, їх част$
ки та землекористування є похідною функцією від роз$
витку землекористування але і планування повинно
враховувати існуючий стан. Взаємопов'язаність зумов$
люється тим, що концептуальне, економічне та фізич$
не використання землі і інших природних ресурсів
впливають на вартість землекористування (земельних
ділянок). Вартість землекористування також знахо$
диться під впливом можливого використання землі в
майбутньому, що визначається через зонування земель
за типами (підтипами) землекористування, або поло$
ження про планування щодо використання та охоро$
ни землі і інших природних ресурсів. І організація ви$
користання та охорони землі та інших природних ре$
сурсів, і земельна політика будуть, зрозуміло, визна$
чати і регулювати майбутній розвиток сталого (збалан$
сованого) землекористування.

Це зараз особливо важливо в зв'язку із широкою
інтеграцією зарубіжного досвіду, а також у зв'язку з
глобалізацією процесу землекористування у світі.

Проте це не означає, що навіть у нашому розумінні
суті землевпорядкування, інституцій, що формують
іншу сутність землевпорядкування, не існує. Проблема
в тому, що розглядається і приймається до уваги лише
"техніка" землеустрою. Складається таке враження, що
інституції та інститути, які б мали формувати цілісну
інституцію землевпорядкування, існують десь зовні,
поза рамками предмету нашої науки та практики. Така
обмеженість сприйняття землевпорядкування в його
сучасному розумінні схематично представлена на рисун$
ку 2.

Спостерігається однобокий вплив формалізації пра$
вил землеустрою та землевпорядкування, втілених у
нормативних приписах, на всі сфери "землевпорядного
життя" — на практику його діяльності, на діяльність

регулюючих та контролюючих органі$
зацій. Зрештою — і на ту складову, яка
повинна забезпечувати якісну підготов$
ку професійних землевпорядників та
змінювати уявлення про землевпоряд$
кування як у головах землевпорядників,
так і користувачів землевпорядної та
земельно$кадастрової інформації, а
саме: на науково$освітні інститути.
Більше того, спостерігається ненор$
мальна пріоритетність впливу формаль$
них інститутів на свідомість "людей еко$
номічних". Такий вплив практично не
дає землевпорядникам свободи дії у ре$
алізації свого права на професійне суд$
ження та права на розбудову професій$
ної діяльності у соціально$економічно$
му просторі. Науково$освітні інститути,
зосереджуючись на методичних складо$
вих, слабкі у вирішенні методологічних
та ідеологічних проблем задля зміни
уявлення та посилення ролі землевпо$
рядкування у вітчизняній економіці.

Водночас, як з'ясовано у досліджен$
нях А.М. Третяка [2] та дослідженнях
Р.М. Курильціва [8], у західному світі
погляд на сутність землевпорядкування
завжди був вузьчим і менш глибоким
ніж в Україні. Зокрема, в зарубіжних
країнах немає і аналога слову землевпо$
рядкування. Його переводять іноземні
автори не однаково. В англійській мові
як Land Use Planning — планування ви$
користання земель; Land Managment —
земельне управління; Land Survevy —
межування, земельна зйомка, хоча
фахівці під усіма цими термінами розу$
міють конкретні землевпорядні дії.
Близькими, але не рівнозначними ана$

Забезпечуваний вид земельних 
відносин 

Назва функції землеустрою та 
землевпорядкування 

Відносини розвитку 
землекористування 

Розвиток (територіальне та 
внутрішньогосподарське планування) 
землекористування  

Правові відносини щодо 
земельних ділянок їх часток та 
землекористування  

Формування прав на земельні 
ділянки, їх частки та 
землекористування 

Відносини оцінки потенціалу 
земельних ресурсів, вартості 
землекористування та його 
екологічного стану  

Оцінювання потенціалу земельних 
ресурсів, вартості землекористування 
та його екологічного стану 

Відносини використання та 
охорони землі та інших 
природних ресурсів 

Організація використання та охорони 
землі та інших природних ресурсів 
(землекористування) 

Таблиця 1. Функції землеустрою та землевпорядкування
щодо забезпечуваних видів земельних відносин

 
Розвиток (планування) 
землекористування 

Формування прав на 
земельні ділянки, їх 

частки та 
землекористування

Організація використа-
ння та охорона землі  та 
інших природних 
ресурсів 
(землекористування) 

Оцінювання потенціалу 
земельних ресурсів, 
вартості землекористу-
вання та його 
екологічного стану 

Рис. 1. Логічно;змістовна схема взаємозв'язків функцій системи
землевпорядкування

Неформальні інституції 
(в головах homo economicus) 

Регуляторно-регламентні 
організації (інститути) 

Землевпорядкування 
як новаційний 
прогрес, функція 

управління 

Формальні 
інституції  

(нормативно-
правове 

забезпечення) 

Науково –
освітні 

інституції та 
інститути

Рис. 2. Викривлене уявлення про сутність землевпорядкування
у вітчизняному соціально;економічному середовищі
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логами землевпорядкуванню у французькій мові є сло$
ва Amanagment Foncier, в німецькій мові — die Flur$
bereinigung.

З огляду на вищезазначене, спробуємо сформувати
наукову гіпотезу та апріорі дати визначення землевпо$
рядкування як інституції, що нижче потребуватиме до$
ведення з позицій соціальних наук та доктрин інститу$
ційної теорії.

Землевпорядкування — це інституція соціально$
економічного середовища, яка забезпечує порозуміння
та керованість земельних відносин і просторової та
інституціональної організації використання і охорони
земель у цьому середовищі, опрацьовуючи та інтерпре$
туючи для землекористувачів інформацію про факти та
явища формування об'єктів земельної власності, упо$
рядкування використання земель і інших природних ре$
сурсів та функціонування відносин прав власності на
землю і земельного капіталу. Інтерпретація фактів і
явищ землевпорядкування здійснюється за допомогою
специфічних правових норм, методів, принципів та про$
фесійних суджень землевпорядників.

У вузькому розумінні, землевпорядкування — це
інституція трансформації за допомогою специфічних
методів та підходів (формальна складова інституції) і
професійних суджень (неформальна складова інсти$
туції) фактів (інформації) про землекористування на
мову карт, цифр і стандартів (правил), для порозуміння
та керованості земельного устрою в соціально$еконо$
мічних середовищах.

У широкому розумінні і образно Інституція земле$
впорядкування є мовою держави, територіальних громад,
громадян і бізнесу у місцевих, регіональних, національ$
них та світових соціально$економічних середовищах.

Слід зазначити, що у англо$американській моделі
землевпорядкування подібне сприйняття його сутності
зводиться до поняття "land management profession" — як
системи відносин, що реалізується в рамках землевпо$
рядного співтовариства.

Водночас сформульоване нами визначення, як і
будь$яка наукова гіпотеза, потребує свого доведення.
По$перше, слід чітко визначити, що ж саме являє со$
бою інституція з точки зору наук, в яких це поняття ви$
никло та з яких розвинулось, і чи відповідає землевпо$
рядкування зі своїм нинішнім розвитком цьому "зван$
ню". Цю частину досліджень базуватимемо на науковій
філософії позитивізму І. Канта — "поєднання зусиль
різних наук". По$друге, все ж зробивши наукове при$
пущення, що землевпорядкування є інституцією, слід
описати характерні ознаки, які вирізняють її в цій —
інституційній — іпостасі.

Поняття "інституція" виникло в соціології та сто$
сується до соціальних конструкцій. Далі вчення про
інституції проникає у всі галузі, які стосуються соціаль$
ної сфери, у тому числі в економіку та природокорис$
тування, формуючи потужні інституційні теорії.

Враховуючи, що землевпорядкування впливає на
економічний соціум, є інституцією, яка самостійно фун$
кціонує в межах загальної системи економічних відно$
син. У економічній інституційній теорії термін "інсти$
туція" пов'язують з поняттям "зовнішня норма", оскіль$
ки вона фактично застосовується в практиці спільної
діяльності. Маємо два види норм: правові та умовні пра$
вила. Інституція — це і є фактично діюча рефлексивна
норма і ніщо, окрім неї [9, с. 79].

Автори наукового видання "Імпортовані інституції
в країнах з перехідною економікою: ефективність та
затрати" визначають, що інституції — визнані людиною
обмеження, які формують людські взаємовідносини [10,
с. 10]. Вони додатково наголошують, що інституції не
можуть функціонувати поодинці. І навіть те, що ми іден$
тифікуємо як конкретну соціальну інституцію, містить
у собі "пакет інституцій — сукупність норм, які історич$
но склалися як єдині комплекси і які, як правило, мають
єдину ідеологічну базу" [10, с. 12].

Інституція, як цитує Т. Веблена А. Нестеренко, з
точки зору "старого" інституціоналізму, розглядаються
як соціально$психологічний феномен, тобто "усталені
звички мислення, присутні у переважної більшості лю$
дей", та їх походження — з інстинктів, звичок, традицій
і соціальних норм [11, с. 74]. Неоінституціоналісти ж
вважають інституції не стільки культурним та психоло$
гічним феноменом, скільки набором правових норм та
неформальних правил, що жорстко направляють пове$
дінку індивіда та організацій ("правила гри", за Д. Нор$
том) [11, с. 75]. Але якою б не була природа інституцій,
в реальному сучасному житті вони приймають форму
правових норм, традицій, неформальних правил, куль$
турних стереотипів [11, с. 79]. Тим більше, що багато
дослідників справедливо зазначають, що і "старі" інсти$
туціоналісти, і неоінституціоналісти говорять про одні
і ті ж функції інституцій, тільки з різних позицій.

Будучи загальноприйнятими і соціально цілісними
нормами, інституції стабільні. Але ця стабільність час
від часу порушується, змінюючись періодом розпаду
одних і появи інших інституцій [11, с. 79]. Одна з причин
таких змін — конфлікт між інституціями, особливо
тими, які склались у різні періоди та у різних історич$
них та культурних середовищ. З погляду інституційної
теорії, розуміємо, що в змінах, які впливають на систе$
му землевпорядкування, "винні", по$перше, власне
трансформації в перебігу соціально$економічних про$
цесів, по$друге, перегляд поглядів вчених економістів
та землевпорядників щодо місця землевпорядкування
у в економічній та землевпорядній практиці і науці.

Для того щоб зрозуміти причини стабільності інсти$
туцій, необхідно згадати про різницю між інституціями
та інститутами. Це важливо у зв'язку з тим, що навіть у
науковій літературі зустрічається мішанина цих понять.
Змішування інституцій та інститутів шкідливе для сприй$
няття інституційної теорії. Інститути як організації, у
своїй більшості, виникають в рамках існуючих інституцій
[11, с. 370]. Водночас вони входять у сферу дії інституції,
у межах якої функціонують.

Дуглас Норт, один з основоположників неоінститу$
ціоналізму, говорить, що загалом інституції зменшують
невизначеність, структуруючи повсякденне життя [12,
с. 18]. Взявши за основу таку характеристику інституції,
можна визнати, що землевпорядкування є однією із го$
ловних інституцій, яка знижує невизначеність економіч$
ного середовища через формування певного інформа$
ційного поля.

Загалом же розуміння природи інституції у еко$
номічній інституційній теорії дещо концентрованіше,
ніж у соціології, адже "соціальну практику" як поняття
вони лаконізують характеристикою "формальних та
неформальних інституцій".

Землевпорядкування не тільки відображає та пояс$
нює, але і впливає на економічні явища, що засвідчує
його належність до економічних інституцій. Отже,
оскільки землевпорядкування має ознаки соціального
явища, бере участь у формуванні відносин між людьми
в межах "економічного соціуму", то і поняття "інститу$
ція" до нього застосовне.

До вищезазначеного слід пояснити, що інституціо$
налізація — це процес, у ході якого соціальні практики
стають досить регулярними і довготривалими, так що
їх можна представити як соціальні інституції. Це понят$
тя важливе для того, щоб не складалося враження, ніби$
то соціальні інституції представляють собою задані і
незмінні реальності, тому що зміни в соціальній прак$
тиці здатні призводити до модифікації як діючих со$
ціальних інституцій, так і до виникнення нових інститу$
ціональних форм [13, с. 147].

Землевпорядкування, спрямоване на інформаційне
забезпечення економічних відносин між різними со$
ціальними групами, згідно з принципами землеустрою
та землевпорядкування, носить еволюційний та безпе$
рервний характер, тобто сама інституціоналізація зем$
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левпорядкування як поняття "в головах людей" прохо$
дить вже давно, лише на це ніхто уваги не звернув. Од$
нак нерозуміння природи інституційних змін, нарівні з
змінами в "соціальній практиці економічних відносин"
(переходом до ринкових форм землегосподарювання та
зміною інтересів та запитів користувачів економічної
інформації), що викликає зміни у формальних інститу$
ціях землевпорядкування, уповільнює зміни в головній
складовій інституції землевпорядкування — "головах
людей".

Як висновок, окремо слід зазначити, що загалом
інституції створюються для задоволення тих чи інших
потреб, для усунення дискомфорту в суспільстві. Інсти$
туція землевпорядкування дає можливість членам су$
спільства задовольняти потреби у необхідній для прий$
няття рішень землевпорядної й земельно$кадастрової
інформації та в її професійному поясненні і слугує
дієвою системою зниження невизначеності та ризиків
прийняття рішень щодо земельних благ. Без системи
відомостей, які надають та пояснюють професійні зем$
левпорядники, неможливі дієві комунікації між учасни$
ками земельних відносин на мікро— та макрорівні, не$
можливе зростання економіки у системі соціальних
відносин. І якщо окремої інституції землевпорядкуван$
ня економічна наука поки що не визнає, то це передусім
проблема теорії землеустрою та землевпорядкування.
Потреби в землевпорядних послугах та інформації за$
довольняються не автоматично в стихійному функціо$
нуванні ринку, а саме: з організованими зусиллями учас$
ників економічних відносин, а в основній частині — зем$
левпорядниками, за допомогою системи інституцій та
інститутів, які і формують інституціональне середови$
ще землевпорядкування.

Відтак слід визначити, які ж елементи притаманні
інституціям та чи реалізуються вони в тій системі, яку
ми бажаємо означити інституцією землевпорядкуван$
ня.

Будь$яка інституція має спільні з іншими інститу$
ціями риси: ролі, утилітарні риси, кодекс усний і пись$
мовий, ідеологію, культурні символи, настанови та взірці
поведінки. За детального аналізу наявності та змістов$
ного наповнення цих ознак в інших соціальних (у тому
числі і економічних) інституціях, приходимо до виснов$
ку, що і землевпорядкування можна охарактеризувати
по тих же параметрах як одна з головних серед інсти$
туцій, що забезпечують реалізацію економічних земель$
них відносин.

Землевпорядна наука та практика має свій перелік
ролей, які на рівні організації чи підприємства реалізу$

ються через поняття "головний інженер$землевпоряд$
ник", "землевпорядник", тощо, а на вищому рівні — че$
рез поняття "професійний землевпорядник", "бака$
лавр", "магістр", "доктор філософії". Такий розподіл
компетенції з вирішення тих чи інших завдань землевпо$
рядкування і формує перелік "ролей" кожного у за$
гальній ієрархії інституції землевпорядкування.

Інституція землевпорядкування формує і власні
організаційні форми у вигляді національних, галузевих
професійних землевпорядних організацій. Глобально
функціонує Міжнародна Федерація геодезистів (FIG),
куди входять землевпорядники, Європейська група асо$
ціацій оцінювачів (TEGoVA).

Ідеологія землевпорядкування — найбільш слабке
нині місце в його сприйнятті як Інституції. Відсутність
єдиних думок щодо місця землевпорядкування в системі
наук, його ролі в забезпеченні та регулюванні суспіль$
них, в тому числі земельних, відносин, пасивна позиція
представників землевпорядної спільноти у плані просу$
вання ідей значущості землевпорядкування, свідоме
обмеження його функцій сервісною роллю в управлінні
— все це, і не тільки, не дає розвиватися теоретичним
надбудовам. Розуміючи ідеологію як організовану су$
купність теорій, масового єдиного мислення, ідей, на$
станов, гасел, програмних документів, різноманітних
концепцій тощо, бачимо, що ця складова землевпоряд$
кування потребує, насамперед від наукової спільноти,
значного посилення. Прикрий факт, що в Україні по цей
час відсутні прийняті на державному рівні фундамен$
тальні документи з розвитку землевпорядкування. Єди$
ним таким документом, який містить засади розвитку
землевпорядкування як інституції, хоча і в галузевому
аспекті, є Закон України "Про землеустрій".

Таким чином, землевпорядкування, забезпечуючи та
регулюючи земельні відносини, як складові економіч$
них, та просторову і інституціональну організацію ви$
користання та охорони земель і інших природних ре$
сурсів, описується характеристиками, які ідентифіку$
ють суспільні інституції та інститути. Це означає, що
його можна дефініціювати як самостійну та важливу для
розвитку суспільства Інституцію.

Відтак назріла необхідність переорієнтації поглядів
громадськості та власне самих землевпорядників і нау$
ковців на місію землевпорядкування — від "технічного
процесу" (як було показано на рис. 2) до усвідомлення,
що "технічне забезпечення" є лише функціональним еле$
ментом чогось більшого — Інституції (рис. 3).

У разі сприйняття землевпорядкування як Інсти$
туції, як показано на рисунку 3, сегменти його напов$

Неформальні інституції не писані «правила 
гри» (в головах homo economicus) 

Формальні інституції (в широкому 
розумінні – писані «правила гри») 

Землевпоряд-
кування як 
соціально-
економічна 
інституція 

Організаційно-
методичне 
забезпечення 

землевпорядного 
процесу 

Професійні 
землевпорядні 
організації 

Науково –освітні 
інституції та 
організації  

(інститути) 

Державні 
регуляторно-
регламентні 
організації 

(інститути) 

Рис. 3. Інституційне поглиблення змісту та значущості землевпорядкування
в соціально;економічному середовищі
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нення утворюють цілісність взаємних впливів, що поси$
лює мотивацію розвитку кожної складової та системи
загалом. Зростає масштабність, а відтак і можливості
інституції землевпорядкування в соціально$економічно$
му середовищі.

Отже, інституція землевпорядкування — визначаль$
на складова соціально$поведінкової науки, що фор$
мується неформальними інституціями "в головах" зем$
левпорядників, та особливо землекористувачів, як ко$
ристувачів землевпорядної та земельно$кадастрової
інформації, так і формальною ознакою — "писаними
правилами гри" й реалізується у специфічних "правилах
гри" та організаціях на мікро$, макро$ та мезорівнях, з
метою порозуміння та керованості земельного устрою
у соціально$економічному середовищі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Запропоноване розуміння сутності землевпорядку$

вання та його розвитку посилює роль та місію професії
землевпорядкування та вимагає вдосконалення і навіть
перегляду його науково$теоретичного базису. Прове$
дене дослідження підтверджує висунуту наукову гіпо$
тезу щодо значно більшого значення землевпорядкуван$
ня в соціально$економічному середовищі у порівнянні з
трактуванням його місії у вітчизняних науково$теоре$
тичних та нормативно$правових джерелах. Землевпо$
рядкування не обмежується інформаційно$сервісною
функцією управління, а представляє собою повноцінну
соціально$економічну інституцію. Інституція землевпо$
рядкування існує незалежно від її сприйняття чи не$
прийняття науковою спільнотою. Це об'єктивна реаль$
ність. Однак посилення позитивного впливу цієї інсти$
туції на соціально$економічне середовище, зростання
її значущості потребує оновлення теоретичного
підгрунтя. Посилення теорії землевпорядкування ба$
зується на позитивістській філософії розвитку та роз$
в'язання проблем у об'єднанні з сучасними економічни$
ми теоріями. У цьому дослідженні — з інституціональ$
ною теорією. Відтак науково означується новітня інсти$
туціонально$поведінкова теорія землевпорядкування.

На розвиток та удосконалення теорії варто дивити$
ся не через призму амбіцій авторів наукових колективів,
а, що більш важливо, через корисність, яку вона може
дати розвитку земельного устрою вітчизняного соціаль$
но$економічного середовища за рахунок удосконален$
ня ключової інституції — землевпорядкування.
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HEDGE FUND INDUSTRY IN UKRAINE

Україна інтегрується у розвинену світову фінансову систему та запозичує вже випробуваний роками

та досвідом інструментарій. Саме таким інструментарієм, який вже слід впроваджувати у фінансову сиB

стему України, є хеджBфонди. Але для цього необхідно створити певні умови та розробити систему заB

ходів.

Метою статті є аналіз перешкод щодо впровадження хеджBфондів в Україні, визначення потенційних

інвесторів та формування напрямів щодо розвитку індустрію хеджBфондів в Україні.

Для досягнення поставленої у роботі мети використано сукупність загальноприйнятих методів, зокB

рема: аналіз, синтез, статистичні методи збору інформації, експертні оцінки, порівняльний аналіз, сисB

темній підхід.

У статті визначено проблеми щодо впровадження хеджBфондів під юрисдикцією України. ОбгрунтоB

вано наявність потенційних українських інвесторів. Визначено шляхи подолання проблеми впровадження

індустрії хеджBфондів під юрисдикцією України.

За результатами проведеного дослідження представлено такі висновки:

— хеджBфонди представляють особливий інтерес для України, але, на жаль, до сих пір не поширені в

нашій країні. Така ситуація з хеджBфондами обумовлена низкою причин (відсутність необхідних нормаB

тивноBзаконодавчих актів, млявий фондовий ринок, інвестиційна безграмотність населення, відсутність

кваліфікованих фахівців тощо);

— інвестування через хеджBфонди є перспективним напрямом інвестиційної діяльності в Україні, а

потенційними інвесторами хеджBфондів є забезпеченні індивідуальні інвестори та інституційні інвестоB

ри (державні та приватні пенсійні фонди, страхові компанії);

— шляхи подолання перешкоди щодо створення хеджBфондів в Україні полягають низці дій (законоB

давчому обгрунтуванні поняття хеджBфонду; законодавчій регламентації умови їх функціонування під

юрисдикцією України; розробці вимоги щодо ліцензування КУА; підготовці відповідних фахівців тощо);

— наразі доцільне відкриття хеджBфондів з українськими інвестиціями під юрисдикцією офшорних

країн та з залученням до управління хеджBфондами професійних менеджерів на умовах аутсорсингу.

Ukraine integrates into the developed world financial system and borrows the tools already tested by years

and experience. Hedge funds are exactly such a tool that should already be introduced into the financial system

of Ukraine. But to do this it is necessary to create certain conditions and develop a system of measures.

The purpose of the article is to analyze the obstacles to the introduction of hedge funds in Ukraine, identify

potential investors and the formation of directions for the development of the hedge fund industry in Ukraine.

To achieve this goal, a set of generally accepted methods was used, in particular: analysis, synthesis, statistical

methods of information collection, expert assessments, comparative analysis, system approach.
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The article identifies problems concerning the implementation of hedge funds under the jurisdiction of

Ukraine. The presence of potential Ukrainian investors is substantiated. Ways to overcome the problem of

implementation of the hedge fund industry under the jurisdiction of Ukraine have been identified.

According to the results of the study, the following conclusions are presented:

— Hedge funds are of special interest to Ukraine, but, unfortunately, are still not common in our country.

This situation with hedge funds is due to a number of reasons (lack of necessary regulations, sluggish stock

market, investment illiteracy, lack of qualified professionals, etc.);

— investing through hedge funds is a promising area of investment activity in Ukraine, and potential investors

of hedge funds are individual investors and institutional investors (public and private pension funds, insurance

companies);

— Ways to overcome the obstacle to the creation of hedge funds in Ukraine are a number of actions (legislative

justification of the concept of hedge fund; legislative regulation of the conditions of their operation under the

jurisdiction of Ukraine; development of AMC licensing requirements; training of relevant specialists, etc.);

— Nowadays, it is expedient to open hedge funds with Ukrainian investments under the jurisdiction of offshore

countries and to involve professional managers in outsourcing to manage hedge funds.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною частиною сучасної економіки є інвес$

тиції. Ефективне функціонування та розвиток не мож$
ливі без залучення інвестицій. Накопичення та примно$
ження фінансового капіталу не можливо без раціональ$
ного інвестування з мінімальним ризиком.

Фінансисти поділяють інвестиції на традиційні та
нетрадиційні. Традиційні інвестиції представляють со$
бою класичний інструментарій вкладання, збереження
та заробляння грошей. Більш оригінальним інвестицій$
ним інструментом є альтернативні інвестиції, вибір яких
майже необмежний та залежить від бажань та фінансо$
вих можливостей інвестора. Альтернативні інвестиції
значно відрізняються від класичних традиційних за до$
хідністю, ризиком, ліквідністю та рівнем ефективності
ринку.

Сьогодні у світовій практиці досить поширені мето$
ди колективного інвестування. З цією метою функціо$
нують різноманітні інвестиційні фонди, здійснюється
довірче управління. Найпоширенішим альтернативним
інвестиційним інструментом є таки фонди колективно$
го інвестування, як хедж$фонди. На європейському й
американському ринках даний інвестиційний інструмент
є одним з найпопулярніших.

Хедж$фонди є найбільш привабливим продуктом
фінансового ринку. Зважаючи на специфіку діяльності,
хедж$фонди отримують прибуток навіть у періоди пад$
іння ринку акцій і облігацій. Такий результат обумов$
лений орієнтацією на максимальну дохідність в умовах
прийнятного ризику або на мінімальний ризик в умовах
оптимальної дохідності [из когнитивной модели].

Україна інтегрується у розвинену світову фінансо$
ву систему та запозичує вже випробуваний роками та
досвідом інструментарій. Саме таким інструментарієм,
який вже слід впроваджувати у фінансову систему Ук$
раїни, є хедж$фонди. Але для цього необхідно створи$
ти певні умови та розробити систему заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням хедж$фондів займаються переважно

закордонні науковці, певні аналітичні дослідження є і
серед українських фахівців практиків: В. Атсмон, С. Ба$
йєр, В. Вонг, А. Ерлангер, А. Кертез, Д. Кайсер, Д. Мак$
карти, А. Халам, Т. Хейдорн, К. Хілполд. А. Максаков,
О. Вініченко, М. Грибкова, В. Наливайский, Ф. Смирнов,
Т. Сумська, І. Шкура та інші [1—13]. Проте окремі про$

Ключові слова: хедж"фонд, інвестори, управління, індустрія хедж"фондів, впровадження.
Key words: hedge fund, investors, management, hedge fund industry, implementation.

блеми альтернативного інвестування є недостатньо вив$
чені. У сучасних умовах питання впровадження індустрії
хедж$фондів в Україні є досить актуальним і потребує
ретельного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз перешкод щодо впроваджен$

ня хедж$фондів в Україні, визначення потенційних інве$
сторів та формування напрямів щодо розвитку індуст$
рію хедж$фондів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні, на жаль, в Україні відсутнє законодавче
обгрунтування організації хедж$фондів під юрисдик$
цією України. Фактично немає ні заборони, ні законо$
давчо визначених правил гри фондів альтернативного
інвестування на території України.

Законом України "Про інститути спільного інвесту$
вання" визначена приналежність до інститутів спільно$
го інвестування (ІСІ) корпоративних або пайових інве$
стиційних фондів, що фактично є фондами традиційно$
го інвестування [14].

Відповідно до законодавства інститути спільного
інвестування класифікуються залежно від виду активів
(табл. 1).

Отже, серед законодавчо визначених в Україні видів
ІСІ не представлені такі інвестиційні інститути, як хедж$
фонди.

Управління діяльністю ІСІ здійснюється компанія$
ми з управління активами (КУА). Така діяльність вима$
гає відповідних знань і є професійною діяльністю на
фондовому ринку. Законодавство України встановлює
перелік вимог щодо діяльності КУА (кваліфікація ке$
рівника і фахівців компанії, кількість працівників, розмір
статутного капіталу, розмір приміщення тощо). Також
з метою здійснення професійної діяльності щодо управ$
ління активами третіх осіб слід отримати відповідну
ліцензію від комісії з цінних паперів (НКЦПФР), яка
здійснює державне регулювання таких компаній.

Закордонний досвід роботи хедж$фондів свідчить,
що під різними юрисдикціями різні види хедж$фондів
мають різні вимоги щодо отримання ліцензії КУА, яка
працює з хедж$фондами. Законодавство ж України вза$
галі не передбачає ліцензування КУА, які працюють з
хедж$фондами.
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Сьогодні в Україні відсутня культура інвестування
індивідуальними інвесторами та майже немає активів, в
які має можливість інвестувати фізична особа, що має
певні заощадження. Попри скрутну економічну ситуа$
цію, певний прошарок фізичних осіб мають кошти та
мають бажання інвестувати, з метою отримання пасив$
ного доходу, але не мають змоги та відповідного досві$
ду. Зараз у світовій господарській системі склалася саме
така ситуація коли інвестування в хедж$фонди є пев$
ним запобіжним заходом щодо збереження та примно$
ження накопичених вільних коштів. Безумовно, це ри$
зикований підхід щодо збереження власного капіталу,
але зараз у світи будь$яка інвестиційна діяльність може
призвести до втрати накопиченого капіталу і саме хедж$
фонди, попри окремі банкрутства, зарекомендували
себе як доволі вдалий інструмент інвестування. Тому
краще доручити управління своїми активами профе$
сійним гравцям на ринку, які мають певний досвід та
вміння перемагати. Про це також свідчить закордонний
досвід, де практика делегування повноважень управлі$
ння своїми активами інвестиційним фондам, зокрема
хедж$фондам, є досить поширеною. Основними інвес$
торами хедж$фондів є індивідуальні інвестори, сімейні
фонди, некомерційні організації, пенсійні фонди, стра$
хові компанії, КУА, корпорації,

В Україні наразі впровадження нової пенсійної си$
стеми, що передбачає диверсифікацію існуючої пенсій$
ної системи, а саме, поряд із солідарною системою са$
мостійне накопичення певної частки пенсії приватними
особами через існуючи пенсійні фонди як обов'язково,
так і на добровільній основі.

Спеціалісти рекомендують українцям з метою на$
копичення пенсійних вкладень використовувати певні
доступні інструменти (табл. 2).

З метою збереження отриманих на певний час
коштів та їх примноження державні та приватні пенсійні
фонди повинні вигідно інвестувати отримані кошти. Як
свідчить закордонний досвід, і в цьому разі, можливо
доручити певну частку активів пенсійних фондів в уп$
равління хедж$фондам.

В Україні ще не розвинений, але досить перспектив$
ний страховий ринок. Страхові компанії також по$
тенційні інвестори хедж$фондів, бо мають залучені кош$
ти, які повинні працювати.

Таким чином, потенційними інвесторами хедж$
фондів є:

— індивідуальні інвестори, що мають надлишок
вільних коштів та не мають змоги ними керувати само$
стійно з метою отримання пасивного доходу;

— інституційні інвестори, а саме: державні та при$
ватні пенсійні фонди, страхові компанії.

Загалом розвиток культури та практики інвестуван$
ня через хедж$фонди є перспективним напрямком інве$
стиційної діяльності в Україні. Але зараз, на жаль,
відсутні необхідні умови для повноцінного функціону$
вання хедж$фондів під юрисдикцією України:

— немає законодавства, яке регламентувало б
діяльність хедж$фондів під юрисдикцією України;

— існуюче законодавство дуже суперечливе, іноді
нормативні акти протилежні один одному;

— немає професійних компаній з управління акти$
вами, які б мали достатній досвід та бажання управляти
саме хедж$фондами;

— майже відсутні фахівці з досвідом роботи в індуст$
рії хедж$фондів;

— відсутні вимоги щодо ліцензування КУА, які б
працювали з хедж$фондами;

— нерозвинений фондовий ринок;
— відсутність інвестиційного досвіду і, як наслідок,

інвестиційної грамотності у населення України;
— відсутність довіри до інвестиційних фондів, що сприяє

психологічній неготовності до ризикованих інвестицій.
Управляючий директор "Драгон Есет Менеджмент"

Д. Юсупов вважає, що умови для створення хедж$

фондів в Україні з'являться разом з професійно розви$
неним ринком деривативів, покращенням його
ліквідності та узгодженими щодо нього нормативно$
законодавчими актами. Хедж$фонди вкладають свої
активи не тільки в акції та облігації, а й в деривативи
(форварди, ф'ючерси, опціони), і пояснює їх відсутність
в Україні. Адже вітчизняний ринок похідних цінних па$
перів знаходиться лише в початковій стадії розвитку,
чекаючи прийняття необхідних законів. Як показали
дослідження, сьогодні ринок деривативів регулюють
більше 10 нормативно$правових документів [17]:

— Цивільний кодекс України (надає визначення
цінного паперу; встановлює загальні норми щодо пра$
вочинів з похідними цінними паперами) [18];

— Господарський кодекс України (встановлює ре$
гулювання деяких елементів інфраструктури ринку де$
ривативів: товарних, фондових бірж) [19];

— Податковий кодекс (надає визначення відповід$
ним видам деривативів та встановлює правила оподат$
кування операцій з деривативами) [20];

— Закон України "Про державне регулювання рин$
ку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. (надає
визначення похідних цінних паперів; визначає питання
регулювання та нагляду за учасниками ринку цінних
паперів та інших фінансових інструментів; встановлює

Фінансовий 
інструмент Характеристика фінансового інструмента 

Акції 
(індексні фонди)

Довгостроковий фінансовий інструмент з високім 
рівнем дохідності, але досить ризикований. За 
кордоном існують тисячі таких фондів, а в України 
вони не дуже популярні 

ОВДП Середня дохідність ОВДП (Облігації внутрішньої 
державної позики) перевищує середню 
прибутковість ставок по депозитам для фізичних осіб 
і складає 18 %. Придбати ОВДП можна в банках та 
інвестиційних компаніях 

НПФ В Україні на сьогодні існує більше 60 НПФ 
(Недержавні пенсійні фонди). НПФ інвестують 
кошти вкладників у акції, облігації, депозити, золото, 
нерухомість 

Таблиця 2. Інструменти накопичення доступні українцям

Джерело: складено авторами за даними [16].

Таблиця 1. Класифікація ІСІ в залежності від виду активів

Джерело: складено авторами за даними [14; 15].

Ознака кваліфікації Вид активів або вимоги до активів 
Диверсифікованого виду 
(повинен відповідати певним 
вимогам) 

– Вартість інвестиційного пакету від 
одного емітенту не більше 10 % від 
обсягу Цінних паперів цього емітента); 
– не менше 80 % загальної вартості 
активів інституту спільного 
інвестування складають кошти; 
– сумарна вартість цінних паперів 
(активи ІСІ) в обсязі, що перевищує 5 % 
загального обсягу випуску цінних 
паперів, на момент їх придбання не 
перевищує 40 % вартості чистих активів

Спеціалізованого виду 
(здійснює інвестування 
тільки в законодавчо 
визначені активи) 

– Фонди грошового ринку; 
– фонди державних цінних паперів; 
– фонди облігацій; 
– фонди акцій;  
– індексні фонди; 
– фонди банківських металів 

Кваліфікаційного виду 
(здійснює інвестування 
тільки в один з 
кваліфікаційних класів 
активів та засоби, не має 
вимог до структури активів) 

– Об'єднаний клас цінних паперів; 
– клас нерухомості; 
– клас рентних активів; 
– клас кредитних активів; 
– клас біржових товарних активів; 
– інші класи активів 

Недиверсифікованого виду 
(не відповідають вимогам 
щодо вище визначених 
інститутів) 

ІСІ закритого типу, який здійснює 
виключно приватне розміщення цінних 
паперів ІСІ серед юридичних і фізичних 
осіб, є венчурним фондом 
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повноваження НКЦПФР у сфері регулювання ринку
похідних цінних паперів) [21];

— Закон України "Про цінні папери та фондовий
ринок" від 23 лютого 2006 р. (надає визначення фінан$
совим інструментам та похідним цінним паперам (дери$
вативам); встановлює вимоги до організаторів торгівлі
деривативами) [22];

— Закон України "Про товарну біржу" від 10 груд$
ня 1991 р. (визначає правові умови створення та діяль$
ності товарних бірж) [23];

— Закон України "Про фінансові послуги та держав$
не регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня
2001 р. (встановлює загальні правові засади у сфері на$
дання фінансових послуг, визначає повноваження На$
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку
щодо регулювання ринку похідних цінних паперів (де$
ривативів)) [24].

— Указ Президента "Про Національну комісію з
цінних паперів та фондового ринку" від 23.11.2011 р.,
№1063/2011 (визначає повноваження Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ре$
гулювання похідних цінних паперів (деривативів))
[25];

— Постанова "Про затвердження Положення про
вимоги до стандартної (типової) форми деривативів" від
19.04.1999 р. (надає визначення деривативів; визначає
стандартну (типову) форму деривативів) [26];

— Постанова "Про затвердження Положення про
структуру валютного ринку України, умови та порядок
торгівлі іноземною валютою та банківськими металами
на валютному ринку України" від 02.01.2019 р., (вста$
новлює умови, включаючи певні обмеження, щодо ви$
користання валютних деривативів) [27];

— Постанова "Про затвердження Інструкції з бух$
галтерського обліку операцій з похідними фінансовими
інструментами в банках України" від 26.12.2018 р. № 153
(визначає методологічні засади відображення в бухгал$
терському обліку інформації про операції з похідними
фінансовими інструментами (деривативами) в банках
України) [28];

— Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положен$
ня про порядок реєстрації змін до правил фондової
біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі де$
ривативів" від 04.08.2009 р. №884 (порядок реєстрації
змін до правил фондової біржі щодо запровадження в
обіг на фондовій біржі деривативів, зокрема ф'ючерс$
них контрактів та опціонів) [29];

— Рішення НКЦПФР "Про затвердження Ліцензій$
них умов провадження професійної діяльності на фон$
довому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з
торгівлі цінними паперами" від 14.05.2013 р. №819 (вста$
новлюють певні вимоги до фондових бірж для здійснен$
ня клірингу та розрахунків за договорами щодо по$
хідних (деривативів)) [30].

Зазначені вище проблеми не означають, що
розвивати індустрію хедж$фондів неможливо чи
не потрібно. З метою провадження індустрії
хедж$фондів у практику фінансової системи Ук$
раїни необхідно [31—33]:

— визначити, відповідно до класичного трак$
тування, і законодавчо обгрунтувати поняття
хедж$фонду;

— представити види хедж$фондів і законодав$
чо зарегламентувати умови їх функціонування під
юрисдикцією України;

— розробити вимоги щодо ліцензування КУА
за видами хедж$фондів;

— провести стажування та атестацію
фахівців, які будуть працювати з хедж$фондами
на аутсорсинговій основі;

— розробити вимоги щодо відкритості інфор$
мації та звітності хедж$фондів;

— зарегламентувати законодавчо та привес$
ти у відповідність до міжнародних стандартів ви$

моги щодо похідних цінних паперів та інших фінансо$
вих інструментів, з якими працюють хедж$фонди;

— привести до відповідності нормативно$законо$
давчі акти;

— удосконалити роботу банківської системи з ме$
тою можливості здійснення депозитарних та інших по$
слуг щодо роботи банків з хедж$фондами;

— удосконалити роботу фондового ринку;
— підвищити рівень економічної освіти населення

зокрема інвестиційної грамотності;
— сформувати позитивний імідж інвестиційних

фондів та сприяти підвищенню довіри населення шля$
хом державного контролю за їх діяльністю та посиленні
відповідальності за не доброчесні операції.

Визначимо, які напрямки інвестування слід обрати
в існуючих умовах для роботи хедж$фондів в Україні.
Попри початковий стан індустрії хедж$фондів у нашій
країні вже існує певний досвід. Так, у травні 2017 року
було створено зареєстрований на Кайманових островах
український хедж$фонд Ukraine Recovery Fund під егі$
дою компанії "Інвестиційний Капітал Ук$раїна" (ICU).
Фонд було відкрито на 7 років на умовах щодо входу
інвесторів від 1 до 200 млн дол. США для одного інвес$
тора. Мета фонду — залучити нові категорії інвесторів
до державних та недержавних ризикових активів [34].

Гарною новиною є те, що організатори фонду роз$
глядають його як інвестиції в Україну. У відповідності
до заяви директора компанії "Інвестиційний Капітал
Україна" М. Пасенюка, увагу фонду спрямовано на
придбання будь$яких активів, так званих українських
ризиків, від яких хочуть позбавитися Фонд гарантуван$
ня вкладів, працюючі банки, міжнародні структури. Та$
кого роду хедж$фонди мають середню прибутковість
15—20 % річних. Зі слів М. Панасюка, сектор інтересів
хедж$фондів — це також сільське господарство, про$
дуктовий і спеціалізований видобуток, суміжні секто$
ри, нерухомість. Загалом хедж$фонд розглядає будь$які
напрямки інвестування та стресові активи [34].

Хедж$фонди активно вкладають кошти в українські
ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики) (табл. 3).

Представлена інформація свідчить, що хедж$фон$
ди здійснюють інвестування в ризиковані, але прибут$
кові державні цінні папери. Сьогодні інтерес хедж$
фондів до державних цінних паперів України не такий
жвавий через зниження ставок за валютними обліга$
ціями, але прибуткові папери в національній валюті
(табл. 4).

Так, інвестиційний потенціал України не такий вже
й потужний, але організовані в Україні хедж$фонди
можуть працювати і на світових ринках. Треба зверну$
тися до закордонного досвіду та залучити той органі$
заційний інструментарій, який сьогодні є доступним для
впровадження інституту хедж$фондів в Україні. Сьо$
годні ще є сенс відкривати хедж$фонди з українськими

Таблиця 3. Розподіл розміщення облігацій

Джерело: складено автором за даними [35; 36].

Період  Розміщення (частка) 
Жовтень 
2018 року 

- 750 млн дол. п’ятирічні 
єврооблігації з прибутко-
вістю 8,994 % річних; 
- 1,25 млрд дол. – 10-річні 
- 9,75% річних 

Облігації з прибутковістю 9,75% 
річних: 
46% - інвестори з Великобританії; 
37 % - інвестори з США 
16% - інвестори з Европи. 
У 10-річні єврооблігації інвестували: 
79% - фонди, управляючі активами; 
13 % - хедж-фонди; 
5 % - страхові та пенсійні фонди; 
3 % - банки. 

20.06.2019 1 млрд евро семирічних 
єврооблігації з прибутко-
вістю 6,75 % річних 

85 % - управляючі активами, пенсійні 
фонди, страхові компанії; 
10 % - хедж-фонди; 
2 % - банки та індивідуальні 
інвестори 
3 % - суверенні інвестиційні фонди 
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інвестиціями під юрисдикцією офшорних країн з залу$
ченням аутсорсингу до управління хедж$фондами.

За результатами проведеного дослідження прихо$
димо до висновків:

— хедж$фонди представляють особливий інтерес для
України, але, на жаль, до сих пір не поширені в нашій країні.
Така ситуація з хедж$фондами обумовлена низкою при$
чин (відсутність необхідних нормативно$законодавчих
актів, млявий фондовий ринок, інвестиційна безграмотність
населення, відсутність кваліфікованих фахівців тощо);

— інвестування через хедж$фонди є перспективним
напрямком інвестиційної діяльності в Україні, а потен$
ційними інвесторами хедж$фондів є забезпеченні інди$
відуальні інвестори та інституційні інвестори (державні
та приватні пенсійні фонди, страхові компанії);

— шляхи подолання перешкоди щодо створення
хедж$фондів в Україні полягають низці дій (законодав$
чому обгрунтуванні поняття хедж$фонду; законодавчій
регламентації умови їх функціонування під юрисдик$
цією України; розробці вимоги щодо ліцензування КУА;
підготовці відповідних фахівців тощо);

— наразі доцільне відкриття хедж$фондів з украї$
нськими інвестиціями під юрисдикцією офшорних країн
та з залученням до управління хедж$фондами профе$
сійних менеджерів на умовах аутсорсингу.

Перспективним напрямом подальшого досліджен$
ня є розробка моделі хедж$фонду, який здатен функ$
ціонувати у сучасних економічних умовах України.
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Випуск Сума запозичень ОВДП  
(строк розміщення, прибутковість)

29.12 2020 року – 14,5 млрд грн; 
– 323 млн дол. 

Облігації в національній валюті: 
– 3 місяці за ставкою 10%; 
– 6 місяців за ставкою 10,75%; 
– 1 рік за ставкою 11,7%; 
– 1,5 року за ставкою 11,75%; 
– 2 роки за ставкою 10,85%; 
– 3 роки за ставкою 12%; 
– 4 роки за ставкою 12,15%; 
– 5 років за ставкою 12,25% 
Облігації у доларах: 
– 3 місяці за ставкою 2,9% 

22.12 2020 року – 18,3 млрд грн 
– 138,5 млн дол. 

Облігації в національній валюті: 
– 3 місяці за ставкою 10%; 
– 4 місяці за ставкою 10,25 %; 
– 6 місяців за ставкою 10,75%; 
– 1 рік за ставкою 11,62%; 
– 1,5 року за ставкою 11,75%; 
– 2 роки за ставкою 10,85%; 
– 3 роки за ставкою 12%; 
– 4 роки за ставкою 12,15%; 
– 5 років за ставкою 12,25%. 
Облігації у доларах: 
– 3 місяці за ставкою 3,8% 

Таблиця 4. Прибутковість ОВПД

Джерело: складено автором за даними [37; 38].
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CONCEPTUAL CHARACTERISTIC OF THE CATEGORY APPARATUS
"DIVERSIFICATION OF ENTERPRISE ACTIVITY"

У статті досліджено сучасний етап розвитку диверсифікації діяльності підприємств, що характериB

зується глобалізацією економічних відносин, конкурентною боротьбою за нові ринки збуту та сировини.

Ідентифіковано основні чинники істотного впливу на становлення та історичний розвиток процесів диB

версифікації діяльності підприємств.

Досліджено погляди провідних іноземних та вітчизняних науковців щодо визначення категорії "диB

версифікації", а також обгрунтовано її найбільш суттєві ознаки. Охарактеризована система параметрів

визначення та характеристики економічної категорії "диверсифікація діяльності підприємства". ВизнаB

чено концептуальні умови готовності підприємства до диверсифікації діяльності. Ідентифіковано пріоB

ритетні вектори розвитку диверсифікації діяльності підприємств, основу яких становлять грунтовні органB

ізаційноBструктурні перебудови, комбінування напрямів діяльності, часткова переорієнтація, проникB

нення в нові прибуткові галузі та посилення конкурентної боротьби як на внутрішніх, так і на зовнішніх

ринках.

Виокремлено внутрішні мотиви та цілі, що стимулюють розширення видів виробничої діяльності

підприємств шляхом інтенсифікації диверсифікаційних процесів. Сформовано систему концептуальних

мотивів  здійснення диверсифікації діяльності підприємств. Визначено поняття методу диверсифікації

діяльності підприємств та його основні характеристики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Диверсифікація діяльності підприємства — це не

випадковий процес, а закономірний, зумовлений істо$
ричним розвитком суспільства. Водночас варто врахо$
вувати поетапність розвитку ринку та принципів госпо$
дарювання як ключової рушійної сили світового еконо$
мічного розвитку. Кожен наступний етап — це важли$
вий крок у напрямі досягнення власних цілей виробниц$
тва, що відрізняється певною зміною стратегічних пріо$
ритетів становлення та розвитку підприємницької діяль$
ності.

Загальновідомим є той факт, що до середини XX ст.
у країнах з ринковою економікою зміни у середовищі
господарювання були поступовими, оскільки ринок ха$
рактеризувався "економічною ненасиченістю", оскіль$
ки зміни були поступовими, еволюційними та передба$
чуваними, відповідно до цього — реакція відповідних
ланок управління розвитком та ефективністю господа$
рювання була передбачуваною та адекватною. В цей
період достатньо рідко, але відбувались більш різкі зміни
у технології, в структурі потреб, в географії ринків.
Тобто проблема переривчастості не відзначалася ло$
гічною динамікою. Суттєві зміни у зовнішньому сере$
довищі спонукали підприємства, як правило, із значним
запізненням реагувати та змінювати стратегію розвит$
ку. Наслідками процесів переорієнтації стратегічного
розвитку було повернення до оперативних методів ви$
користання потенціалу нової стратегії, а зміни залиша$
лися поступовими аж до нових значних зрушень.

The article is devoted to the inBdepth conceptual characteristic of the categorical apparatus "Diversification

of enterprises' activity". There has been researched the current stage of development of enterprise activities

diversification, characterized by globalization of economic relations, competition for new markets and raw

materials. In this article have been identified the main factors of significant influence on the formation and

historical development of the diversification processes of enterprises' activity.

There have been determined the importance of a clearer definition of the diversification essence, its content,

conceptual parameters and characteristics for effective management of diversification processes in the enterprise.

There has been researched the interpretation of leading foreign and domestic researchers on the definition of the

category of "diversification", as well as the spread of its common features. In the article has been defined the

category "diversification" as the business entity's potential ability to reasonable using the strategic alternatives

through reorientation, reorganization and intensification of the enterprises.

In the article has been characterized the parameters system of definition and characteristics of the economic

category "diversification of enterprise activity". It has been determined the conceptual conditions of the enterprise

's readiness to diversify its entrepreneurial activities. In the article has been identified the priority vectors of

enterprise activities diversification which basis is thorough organizational and structural reorganizations,

combination of activity directions, partial reorientation, penetration into new profitable branches and

strengthening of competition both in internal and foreign markets.

 It has been systematized the internal motives and goals that stimulate the expansion of enterprises' production

activities by intensifying diversification processes. In the article has been formed the system of conceptual motives

of realization of enterprise activities diversification. There have been defined the definition of the method of

enterprise activities diversification and its main characteristics.

Ключові слова: диверсифікація, диверсифікація діяльності підприємства, система параметрів диверси"
фікації діяльності, система концептуальних мотивів  диверсифікації діяльності, пріоритетні вектори роз"
витку диверсифікації.

Key words: diversification, enterprise activities diversification, system of parameters of enterprise activities
diversification, system of conceptual motives of enterprise activities diversification, priority vectors of diversification
development.

Сучасний етап розвитку диверсифікації діяльності
підприємств характеризується глобалізацією еконо$
мічних відносин, конкурентною боротьбою за нові рин$
ки збуту та сировини, переміщенням виробництв в інші
країни. Диверсифікація залишається одним з основних
чинників стабілізації фінансового стану та посилення
конкурентної позиції підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Вивчення важливого питання диверсифікації діяль$
ності підприємств знаходить відображення у працях та$
ких відомих зарубіжних вчених: Д. Аакера, І. Ансоффа,
П. Друкера, Ф. Котлера, М. Портера, Р. Румельта,
Й. Шумпетера та ін. Серед вітчизняних науковців до$
слідженням проблеми диверсифікації діяльності
підприємств займалися такі відомі вчені: В.Г. Андрійчук,
І.Ф. Баланюк, В.Х. Брус, Н.В. Бутенко, В.М. Дереза,
М.В. Зубець, М.Д. Корінько, М.А. Лендєл, О.О. Лемішко,
Н.Г. Маслак, Г. Немченко, В.М. Миньковська, С.М. По$
пова, І.І. Румик, Т. Травіна, Д.І. Шеленко, В.В. Юрчи$
шин, А.Г. Ясько та ін.

Вагомий внесок у розвиток теоретико$методоло$
гічних аспектів диверсифікації зробили такі зарубіжні
вчені як Д. Аакер, І. Ансофф, К. Бері, А. Буз, Г. Буз,
М. Горт, Є. Новицький, Р. Пітс, Н. Рудик, Г. Хопкінс та
інші. Проте, попри численність наукових праць з вказа$
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ної проблематики, протягом останнього часу зали$
шається не повністю вирішеним питання щодо концеп$
туальної характеристики категоріального апарату "Ди$
версифікація діяльності підприємства".

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблена концептуальна характе$

ристика категоріального апарату "Диверсифікація
діяльності підприємств".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сьогодні чинники ринкового успіху помітно

змінились. Відбулось перенасичення ринку та, водночас
споживача уже не завжди влаштовуває стандартний
товар навіть по найнижчій ціні. Заявили про себе групи
покупців зі специфічними потребами: різними смаками,
різним соціальним статусом, різними купівельними
можливостями тощо. Задоволення значно ширшого об$
сягу споживчих потреб стає ключовим фактором успі$
ху діяльності суб'єкта господарювання. Поглиблення
процесів диверсифікації діяльності набуває ширших
маштабів у зв'язку із змінами в технології виробництва,
в структурі потреб (попит в основних галузях наситив$
ся), в переорієнтації ринків. В більшості галузей чергу$
вання стратегічних переривчастих змін і тривалого пе$
ріоду оперативної діяльності відійшло в історію [4, с. 65].
Така тимчасова увага до стратегічних проблем, що чер$
гувалася з достатньо тривалими періодами зосереджен$
ня на вирішенні оперативних та адміністративних питань
наносила відчутної шкоди, оскільки виникала не$
обхідність стратегічного перетворення та розвитку ди$
версифікаційних процесів. Зміни методів і важелів уп$
равління стали переривчастими і відбувалися з такою
швидкістю, що станом на сьогодні підприємства змушені
постійно досліджувати ринок, виявляючи стратегічні
розриви і вживаючи відповідних ефективних методів
управління диверсифікаційними змінами з метою
підвищення ефективності та розширення масштабів
підприємницької діяльності (рис. 1).

У результаті таких структурних перетворень ще од$
нією важливою конкурентною стратегією стала дифе$
ренціація іміджу товару. Гіпотеза мікроекономіки про
недиференційований товар на цьому етапі уже втра$
чає значущість. Згідно з цим твердженням, під страте$
гією диференціації товару розуміється конкурентна
стратегія, направлена на розширення асортименту то$
вару (послуг), створення нових товарів з метою задо$
волення потреб всіх основних груп покупців шляхом
вдосконалення технології виробництва [6, с. 21]. Стра$
тегія диференціації ринку, як конкурентна стратегія,
направлена на формування нових потреб споживачів,
на новий товарний асортимент підприємства за допо$
могою ціленаправлених маркетингових заходів вважа$
лася основною рушійною силою ефективного госпо$
дарювання. В цей період саме диверсифікація починає
виступати як ключовий засіб стабілізації виробництва
шляхом зміни напрямку його розвитку та удосконален$
ня.

На сьогодні термін "диверсифікація" стійко увійшов
в економічний розвиток усіх країн світу. Дуже часто
суть цього поняття залишається невизначеною, що по$
яснюється множинністю тлумачення та інтерпретації
цієї дефініції у фаховій та науковій літературі. Звідси
випливає архіважливе значення більш чіткого та зрозу$
мілого визначення суті диверсифікації, її змісту, кон$
цептуальних параметрів та характеристик для ефектив$
ного управління диверсифікаційними процесами на
підприємстві.

Таким чином, враховуючи твердження щодо визна$
чення категорії "диверсифікації" провідних іноземних
та вітчизняних науковців, дану економічну категорію
слід розглядати з таких точок зору [7, с. 81]:

— з виробничої — одночасний розвиток багатьох не$
споріднених видів виробництв, розширення номенкла$
тури товарів (робіт, послуг) та впровадження інновац$
ійного виробництва товарів — диверсифікація про$
дукції;

— з технологічної — виробництво продукції на основі
застосування нових техніко$технологічних інструментів —
диверсифікація технологій;

Рис. 1. Основні чинники істотного впливу на становлення
та історичний розвиток диверсифікації

Джерело: власна розробка авторів.
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— з маркетингової — вихід на нові неосвоєні ринки
або нові сектори того ж ринку — диверсифікація ринку;

— з фінансової — широкий спектр фінансової діяль$
ності, а саме: удосконалення розподілу капіталів за
різними сферами та видами діяльності, застосування
різних фінансових інструментів з точки зору системно$
го, цільового і ситуаційного підходів — диверсифікація
метолів та інструментів фінансування.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літера$
тури показує, що з позиції різних науковців найбільш
суттєвими ознаками диверсифікації є:

— освоєння нових видів виробництв;
— розширення асортименту продукції (товарів,

робіт, послуг), освоєння нових видів продукції;
— проникнення в нові сфери та галузі діяльності;

освоєння нових технологій;
— вихід підприємства на нові ринкові сегменти;
— розширення географічних меж діяльності; роз$

поділ фінансових ресурсів;
— зміна організаційних структур;
— цільова орієнтація.
Отже, на нашу думку, під категорією "диверсифіка$

ція" варто розуміти потенційну здатність суб'єкта гос$
подарської діяльності до обгрунтованого використан$
ня стратегічних альтернативних можливостей шляхом
переорієнтації, реорганізації та інтенсифікації діяль$
ності підприємства за рахунок виробництва нових видів
продукції, розширення галузевого діапазону діяльності,
освоєння нових видів діяльності, нових технологій, но$
вих сегментів ринку, нових способів управління та роз$
поділу інвестиційних ресурсів з метою усунення ринко$
вих диспропорцій та досягнення стратегічної гнучкості
портфеля підприємства.

Отже, до визначення та характеристики економіч$
ної категорії "диверсифікація діяльності підприємства"
пропонуємо віднести таку систему параметрів:

— мета (цільова орієнтація) — адаптація до ринко$
вих умов, посилення конкурентоспроможності, підви$
щення фінансової стійкості та досягнення довготрива$
лої стабільності;

— основний фактор — зменшення залежності
підприємства від однієї асортиментної групи;

— другорядний фактор — організаційно$економіч$
ний аспект підвищення ефективності виробництва.

— метод — освоєння нових видів продукції, в т.ч. з інших
галузей, нових технологій, нових ринків, нових інструментів
управління і розподілу інвестиційних ресурсів;

— фінансове забезпечення — нові способи залучен$
ня фінансових ресурсів.

У цьому аспекті визначається узагальнюючий чин$
ник процесу диверсифікації з урахуванням загальное$
кономічних законів розвитку суспільства як фундамен$
тального підгрунтя для визначення напрямів диверси$
фікації діяльності підприємства на основі не лише еко$
номічних законів і чинників, а й соціальних.

За визначенням І. Ансоффа "Диверсифікація (новий
продукт — новий ринок) — стратегія, що дозволяє
підприємству використовувати поточні переваги в но$
вих сферах діяльності за умов істотної мінливості сере$
довища господарювання" [1, с. 97]. Диверсифікація стає
можливою і в тому випадку, якщо у підприємства є тех$
нологічні розробки, ключові компетенції або ресурсна
база для успішної конкуренції в тій чи інших галузях
(рис. 2).

Диверсифікація може бути застосована до будь$
якого суб'єкта підприємницької діяльності, оскільки
передбачає найбільш оптимальний метод усунення будь$
яких економічних диспропорцій або проблем з розпод$
ілом всього спектру ресурсного потенціалу. В зв'язку з
цим, наслідком процесів переорієнації або розширення
галузевого спрямування є досягнення ефективності
процесів реструктуризації як підприємства, так і націо$
нальної економіки в цілому.

На нашу думку, якщо вектор економічного росту
спрямований на розвиток ринку, то йдеться про фор$
мування попиту на нові товари підприємства та вибір
оптимального напрямку діяльності оновлення (дифе$
ренціації) підприємницької діяльності, зміна ринкових
позицій, вихід за межі основного господарювання, про$
никнення в нові галузі та сфери економіки.

Якщо ж вектор росту вказує на удосконалення то$
вару, то йдеться про створення нового товару шляхом
оновлення та розвитку технології виробництва.

Якщо ж вектор росту спрямований одночасно і на
оновлення ринку, і на оновлення товару, то це означає
вихід за межі основного управління, проникнення в нові
галузі та сфери економіки шляхом створення нових
підприємств або злиття з ними. В результаті відбуваєть$
ся перехід від односторонньої виробничої структури
(спеціалізації) до багатопрофільного виробництва. Це
викликано необхідністю пристосування підприємств до
швидких структурних перебудов, посилення конкурент$
ної боротьби внаслідок насичення ринку. В цих умовах
диверсифікація використовує переваги комбінування,
часткову переорієнтацію та проникнення в нові прибут$
кові галузі. Та найголовніше — стабілізує напрями діяль$
ності підприємства, робить його менш вразливим до
спадів у тих чи інших галузях, оскільки, володіючи
підприємствами в різних сферах економіки, диверсифі$
коване підприємство має змогу компенсувати спад збуту
на ринку одних товарів зростанням їх попиту на інших.
Завдяки цьому диверсифіковані підприємства більш стійкі
та конкурентоздатні, адже вони наділені можливістю
ефективно управляти та маневрувати своїм капіталом.

На сучасному етапі, що характеризується значною
турбулентністю розвитку внутрішнього та зовнішнього
середовища діяльності підприємств, явища диферен$
ціації як товару так і ринку спостерігаються одночасно,
їх спільний прояв вимагає проведення нових стратегіч$
них змін щодо диверсифікації діяльності підприємства,

Рис. 2. Концептуальні умови готовності підприємства до диверсифікації діяльності

Джерело: власна розробка авторів.
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що в свою чергу застосовується при формуванні та виз$
наченні вектору росту та розвитку суб'єкта господарю$
вання або як напряму його майбутньої сфери діяльності.

Загальновідомо, що основна ціль будь$якого суб'єк$
та господарювання — це отримання прибутку. На
підставі того, що в основі диверсифікації лежить отри$
мання економічних вигод для підприємства, а завдан$
ням диверсифікації є забезпечення розширення масш$
табів діяльності і зміцнення його стабільності, необхід$
но виокремити внутрішні мотиви та цілі, які стимулю$
ють розширення видів виробничої діяльності
підприємств [9, с. 165]. До таких цілей відноситься:

— забезпечення ринкової стійкості підприємства;
— зниження ризику, мінімізація витрат;
— збільшення частки ринку;
— створення конкурентних переваг, підвищення

рентабельності.
 Цілі диверсифікації діяльності підприємств деякі

науковці пропонують поділяти на економічні та со$
ціальні. Такий підхід є дискусійним, адже диверсифіка$
ція в умовах ринкової економіки передусім розглядаєть$
ся як бізнес$стратегія, яка має на меті підвищення еко$
номічної ефективності, конкурентоспроможності та
фінансової стійкості підприємства, а соціальна складо$
ва має розглядатися як одна із складових системи кон$
цептуальних мотивів здійснення диверсифікації діяль$
ності підприємств [11, с. 124] (рис. 3).

Вирішення соціальних проблем у процесі диверси$
фікації досягається шляхом нівелювання специфіки ви$
робничих процесів, що забезпечує більш високу зай$
нятість працівників, адже ефективне застосування
інструментів та засобів праці лише в певних галузях зу$
мовлює високу залежність виконання виробничих про$
цесів від техніко$технологічної оснащеності виробниц$
тва [5, с. 30]. Досягнення економічних результатів, як
правило, є більш вираженою метою для підприємств і
більшість зусиль зосереджується ними саме у цьому
напрямі. Розглядаючи функціонування механізму ди$
версифікації діяльності підприємств, варто зазначити,
що необхідність провадження диверсифікації, тобто

формування її мотиву обумовлюється не тільки наявні$
стю внутрішньогосподарських проблем та можливос$
тей, але й наявністю на ринку незадоволених потреб.
Тому першим етапом здійснення диверсифікації діяль$
ності підприємства виступає виникнення мотиву.

 Наступним етапом є планування та вибір найбільш
прийнятних альтернативних напрямів диверсифікації,
після чого розробляється та реалізується низка заходів,
що забезпечують реалізацію обраного проекту. На
підставі передбачуваного строку реалізації стратегії ди$
версифікації, через певний проміжок часу підприємство
має можливість здійснити комплексну оцінку резуль$
татів диверсифікаційної діяльності, що дають загальне
уявлення та характеристику ступеня досягнення постав$
лених цілей [85, с. 43]. Отже, стратегія диверсифікації
здатна забезпечити як мінімізацію ризиків діяльності
підприємства, так і його ринкову стійкість, а також
збільшення підприємством частки ринку.

Основними цілями будь$якого суб'єкта господарю$
вання було і залишається отримання прибутку та підви$
щення конкурентоспроможності. На певному етапі фун$
кціонування підприємства в умовах жорсткої ринкової
конкуренції все більшої актуальності набуває питання
збільшення виробничих можливостей та розширення
сфер діяльності та розвитку. Тому в міру уповільнення
економічного зростання певної підприємницької галузі
диверсифікація розглядається як ключовий засіб підви$
щення потенційних можливостей підприємства.

З точки зору організації виробничої діяльності,
вибір ефективного та прибуткового напряму буде ло$
гічною послідовністю отримання економічної вигоди.
Підвищення прибутковості напряму або звуження сек$
тора розвитку, тобто перспективних можливостей, є
вже достатнім критерієм для вибору диверсифікації як
одного із основних інструментів забезпечення ефектив$
ного виробництва.

Спосіб диверсифікаційного розвитку можна засто$
совувати до всіх складових виробничого процесу та
фінансової діяльності, починаючи із методу визначен$
ня характеристик і спрямованості готового продукту та

Рис. 3. Система концептуальних мотивів здійснення диверсифікації діяльності підприємств

Джерело: власна розробка авторів.
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закінчуючи структурним галузевою переорієнтацією
всієї діяльності підприємства.

В умовах макроекономіки, яка характеризується ди$
намічністю розвитку, перерозподіл фінансових ресурсів
підприємства є надійною основою для забезпечення до$
статнього рівня гнучкості для будь$якого господарсько$
го процесу, що в свою чергу дає можливість для своєчас$
ного реагування на динамічний розвиток інформаційно$
го суспільства. Компонент зваженої оцінки поточного
стану розвитку підприємства відіграє ключову роль у
питаннях застосування диверсифікації, як вирішального
напряму розвитку в контексті очікуваних збудованих
прогнозів майбутнього розширення [3, с. 101].

Таким чином, метод диверсифікації діяльності — це
науково$обгрунтований алгоритм розширення та поглиб$
лення економічної діяльності підприємств з одночасним
розвитком різних, невзаємопов'язаних видів виробництв.
Практичне збільшення на основі ресурсного підходу но$
менклатури та асортименту виробленої продукції в ме$
жах одного підприємства, в результаті чого виробницт$
ва перетворюються на складні багатоцільові комплекси,
що випускають продукцію або надають послуги харак$
терних особливостей та різного призначення.

Методу диверсифікації притаманні такі характери$
стики:

— спрямованість на досягнення власних інтересів
підприємства, (а також врахування економічних інте$
ресів інших учасників господарських відносин);

— безперервність удосконалення господарської
діяльності в умовах глобалізації світової економіки;

— застосування інноваційних технологій;
— використання інноваційного підходу до процесу

диверсифікації.
 Отже, за власною економічною суттю, стратегії

диверсифікації передбачає використання шляхів та
інструментів покращення діяльності підприємства разом
із інноваційними напрямками використання власних
наявних ресурсів з максимальною можливістю підви$
щення прибутку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Підводячи підсумок, варто зазначити про важливе

значення диверсифікації діяльності підприємства в роз$
робці і здійсненні його управлінської стратегії. З одно$
го боку, диверсифікація — це один із важливих напрямів
діяльності підприємства. З іншого, а саме — з точки зору
організації виробництва, вибір ефективного напряму
імплементації диверсифікаційних змін забезпечує до$
сягнення стратегічної гнучкості портфеля підприємства,
оскільки задоволення широкого кола потреб і застосу$
вання кількох технологій роблять неможливим виник$
нення критичної ситуації, коли несподівані зміни в одній
із структурних одиниць можуть призвести до серйоз$
них руйнівних наслідків в інших. Однак зниження при$
бутковості напрямку або звуження сектора розвитку є
достатнім критерієм для вибору диверсифікації як од$
ного із основних методів забезпечення ефективної
діяльності підприємства га довгострокову стратегічну
перспективу.

Література:
1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ан$

софф. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
2. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч.

ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов. — М.: Экономика,
1991. — 239 с.

3. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч.
посібник. К.: Знання, 2006. — 366 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер,
К. Келлер. — СПб.: Питер, 2009. — 816 с.

5. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства:
монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

6. Немченко Г. та інші Диверсифікація виробницт$
ва: цілі та напрямки діяльності // Проблеми теорії та
практики управління. — № 1. — 1998. — С. 20—22.

7. Паскве М. Диверсифікація та ефективність //
Проблеми теории и практики управления. — № 3. —
1994. — С. 79—82.

8. Портер М. Стратегiя конкуренцiї. — К.: Основи,
1997. — 390 c.

9. Томсон А.А. Стрикленд А.Дж.Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации стра$
тегии. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с.

10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: навч.
посібник. — К.: КНЕУ, 2004.

11. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку.
Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та
економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер. — К.: Киє$
во$Могилянська академія, 2011. — 242 с.

References:
1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie

[Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia.
2. Karlof, B. (1991), Delovaia stratehyia [Business

strategy], Ekonomyka, Moscow, Russia.
3. Kindrats'ka, H.I. (2006), Stratehichnyj menedzhment

[Strategic management], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Kotler, F. (1998), Marketynh y menedzhment [Mar$

keting and management], Pyter Kom, St.Petersburg, Russia.
5. Nalyvajko, A.P. (2001), Teoriia stratehii pidpryiemstva

[The theory of enterprise strategy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Nemchenko, H. (1998), "Production diversification:

goals and activities", Problemy teorii ta praktyky uprav$
linnia, vol. 1, pp. 20—22.

7. Paskve, M. (1994), "Diversification and efficiency",
Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 3, pp. 79—82.

8. Porter, M. (1997), Stratehiia konkurentsii [Compe$
tition strategy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

9. Tomson, A.A. and Stryklend, A.Dzh. (1998), Stra$
tehycheskyj menedzhment. Yskusstvo razrabotky y
realyzatsyy stratehyy [Strategic management. The art of
developing and implementing a strategy], Banky y byrzhy,
YuNYTY, Moscow, Russia.

10. Shershn'ova, Z.Ye. (2004), Stratehichne upravlinnia
[Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

11. Shumpeter, J. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku.
Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta
ekonomichnoho tsyklu [The theory of economic development.
Research on income, capital, credit, interest and the economic
cycle], Kyievo$Mohylians'ka akademiia, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 12.05.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/202128

УДК 331.5

І. Л. Сазонець,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної
діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"
ORCID ID: 0000*0001*8032*3675
А. С. Саленко,
к. е. н., начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій
та ризиків, Головне управління ДПС у Одеській області
ORCID ID: 0000*0002*4769*9301

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗМІН ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАЦІ В

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

І. Sazonets,

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics

and Management Tourist Activity, Dnieper Humanities University

А. Salenko,

PhD in Economics, Head of the work department with risks, transaction monitoring

and risks, Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

PRIORITY OF CHANGES IN THE INDIVIDUAL NATURE OF LABOR TRANSFORMATION IN A POSTB
INDUSTRIAL SOCIETY

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення пріоритету змін в індивідуальному характері

трансформації праці в постіндустріальному суспільстві. Визначено, що їх аналіз та розв'язання потребує

синергії наукових досліджень науковцівBекономістів з різних країн, так і поєднання зусиль вчених різних

сфер наукового пізнання.

Проведено аналіз основних наукових підходів до визначення пріоритету змін в індивідуальному хаB

рактері трансформації праці та визначено окремі якості людини — працівника в постіндустріальному

суспільстві. Доведено, що основними якостями працівника стають рівень освіти, креативність, профеB

сіоналізм.

Виокремлено характеристики рівня фінансових відносин, що трансформуються на первинному рівні,

рівні домогосподарств — у нуклеарній сім'ї. Вони мають великий вплив і на характер праці, способи її

організації, визначення мотиваційних чинників для працівника.

The article attempts to analyze the main scientific approaches to determining the priority of changes in the

individual nature of the transformation of labor in postBindustrial society.

The problems of transformation of the industrial stage of human development into postBindustrial are so

complex and deep that their analysis and solution requires the synergy of scientific research of the best economists

from different countries and the combined efforts of scientists from different fields of scientific knowledge.

Changes in the nature of human labor and changes in individual human characteristics of postBindustrial

society have been analyzed by economists much less than the question of transforming the structure of society,

intellectualization of the labor process in postBindustrial society and its informatization.

The scientific position on the distribution of socially responsible and socially oriented products is highlighted.

It has been determined that socially responsible products are a new phenomenon that has become widespread

with the advent of large international corporations. For the service sector, a typical example of such socially

oriented products are various programs of travel companies and hotel operators, which are formed and developed

in the framework of joining the initiatives of the World Tourism Organization.

The analysis of the basic scientific approaches to definition of priority of changes in individual character of

transformation of work in a postindustrial society and definition of separate qualities of the person — the worker

in a postindustrial society is carried out. The analysis proves that they change under the influence of the processes

of innovative development and informatization, the importance of the individual increases, the main qualities of

the employee are the level of education, creativity, professionalism.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Велика кількість вітчизняних науковців досліджува$

ла проблеми становлення та розвитку постіндустріаль$
ного суспільства та його складової частини — постінду$
стріальної економіки. Однак, проблеми трансформації
індустріальної стадії розвитку людства у постіндустрі$
альну є настільки комплексними та глибокими, що їх
аналіз та розв'язання потребує синергії наукових досл$
іджень як кращих науковців$економістів з різних країн,
так і поєднання зусиль вчених різних сфер наукового
пізнання. Одним з таких напрямів досліджень процесу
становлення постіндустріального суспільства, який по$
требує мультидисциплінарного, комплексного підходу
є питання про зміни в соціальній структурі суспільства.
Зокрема, в поданому дослідженні зроблено спробу про$
аналізувати основні наукові підходи до визначення пріо$
ритету змін в індивідуальному характері трансформації
праці в постіндустріальному суспільстві. Наукові до$
слідження в цій сфері традиційно стосуються таких пи$
тань, яка підвищення якості професійної діяльності, за$
провадження нових, нетрадиційних підходів в органі$
зації праці працівників окремих творчих професій в умо$
вах постіндустріального суспільства, визначення нових
функцій працівника у виробничому процесі, зміни осо$
бистих та професійних характеристик людей, що пра$
цюють у творчій, інноваційній, інформаційній сферах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У нашій країні серед вчених$економістів, що до$
сліджували соціальні процеси ми можемо виділити та$
ких: Амоша О.І., Безтелесна Л.І., Верхоглядова Н.І., Гріш$
нова О.А., Джинджоян В.В., Єлесєєва О.К., Колот А.М.,
Лібанова Е.Є., Мельникова М.В., Назарова Г.В., Нові$
кова О.Ф., Сардак С.Е., Саричев В.І. Коло наукових інте$
ресів цих науковців сформувалося в процесі досліджень
загальних тенденцій розвитку соціально$економічних
систем, соціально$економічних та міграційних процесів
в світовій економіці, соціальної структури національної
економіки, соціальної діяльності промислових корпо$
рацій, вирішення соціальних проблем в регіонах, со$
ціального партнерства та соціальної відповідальності.
Зміни в характері праці людини та зміни індивідуальних
властивостей людини постіндустріального суспільства
аналізувалися вченими економістами значно менше.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є спроба проаналізувати основні нау$

кові підходи до визначення пріоритету змін в індивіду$
альному характері трансформації праці в постіндустрі$
альному суспільстві та визначити окремі якості людини —
працівника в постіндустріальному суспільстві які зміню$
ються під впливом процесів інноваційного розвитку та
інформатизації.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Грунтовний науковий підхід у дослідження пост$
індустріального суспільства застосовують Мороз О.В.,

Important for understanding social change in a postBindustrial society are the characteristics of the level of

financial relations that are transformed at the primary level, the level of households — in the nuclear family.

They have a great influence on the nature of work.

Ключові слова: пріоритетність, зміни, індивідуальний, характер праці, трансформація, постіндуст"
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Воловодюк С.С. У своїй статті "Принципи адаптування
економіки України до вимог постіндустріального су$
спільства" ці науковці визначають, що "на разі має місце
прогресуюча дематеріалізація економіки, її вступ до
нової фази системних перетворень. Це не механічне за$
перечення, а логічне продовження економіки індуст$
ріальної цивілізації, конструктивний тип її прогресу,
інноваційного розвитку. Системна визначеність еконо$
мічного простору, що формується, характеризується
зростаючою відкритістю, багаторівневою цілісністю, си$
нергетичністю та комунікативністю, і в цьому зберігає
свою роль сфера матеріального виробництва. Її цінності
не девальвують — вони лише вмонтовуються до якісно
нової економічної системи" [2, с. 62—66]. Термін, що за$
стосовують ці науковці, — "дематеріалізація" також має
наукове підгрунтя і дуже чітко характеризує тенденцію
у розвитку суспільства. На основі цього авторського
підходу ми можемо виокремити наступні тенденції:

— індустріальна основа суспільства не згортається
і деіндустріалізація не обов'язковим елементом пост$
індустріального розвитку;

— у загальному продукті (національному, світово$
му) більш швидкими темпами зростає частка послуг;

— серед послуг найбільш важливе значення мають
інформаційні послуги, та послуги, що спрямовані на роз$
виток науки та інновацій;

— у секторі реальної економіки більш швидкими
темпами зростають високотехнологічні галузі, які за$
безпечують міжнародну конкурентоспроможність на$
ціональним економікам;

— у традиційних галузях народного господарства
більш швидкими темпами починають застосовуватися
інновації.

На дослідженні значних трансформації в соціальній
сфері, яка пов'язана з новими вимогами до якості людсь$
кого капіталу зосереджує свою увагу Петренко М.П. У
статті "Постіндустріальна трансформація економічних
відносин: фактори, напрями, тенденції розвитку" ви$
значає, що "за постіндустріальної трансформації еко$
номічних відносин змінюються ролі і характер взаємодії
факторів виробництва. Для постіндустріального су$
спільства характерне підвищення значущості особис$
тості, нівелювання колишніх соціальних відмінностей,
гуманізація суспільства та бізнесу. На рівні економіч$
них суб'єктів інформація втілена в людському капіталі.
Це призводить до заміщення праці знаннями, джерелом
вартості стають саме знання, а суспільне виробництво
перетворюється з матеріального в інноваційне. Відпо$
відно, в діяльності підприємств на етапі переходу до по$
стіндустріальної економічної системи одним з найваж$
ливіших стає завдання акумулювання людського капі$
талу" [4, с. 65—70]. На прикладі провідних постіндуст$
ріальних країн світу (США, Японія, окремі країни Євро$
пи), ми не можемо повністю простежити тенденцію ніве$
лювання соціальних відмінностей. Ці країни ставлять
перед собою задачу максимального розширення
кількості людей які можна віднести до середнього кла$
су. Для таких країн середній клас складає основу су$
спільства. Працівники, що пов'язані технологічно із
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інформаційними технологіями, сферою освіти, наукою,
мистецтвом, дизайном, іншими напрямами сфери послуг
мають більші заробітні плати, ніж працівники традиц$
ійних галузей, що притаманні індустріальному суспіль$
ству. Однак, розшарування суспільства лишається і роз$
робка нових підходів до дотримання соціального балан$
су продовжує мати актуальне значення. Тенденція гу$
манізації суспільства та бізнесу стає все більш наочною.
Розвиваються різні форми благодійництва, меценатства,
формуються нові підходи до проведення гуманітарних
акцій та місій.

Ці питання аналізував Яхно Т.П. У своїй статті "Со$
ціалізація економіки та індивідуалізація споживчого рин$
ку як необхідні передумови національного розвитку" він
визначав, що "постіндустріальне суспільство характе$
ризується якісними змінами в матеріальних умовах жит$
тя людини, при цьому, найбільшою мірою, це зумовле$
но науково$технічною революцією, а її нинішній стан
об'єктивно пов'язаний з соціалізацією економіки та зу$
мовлює якісні зміни споживчого ринку, зокрема: через
зростання масштабів виробництва, підвищення якості
продукції, її відповідності сучасним вимогам, появу со$
ціально$відповідальних та соціально$орієнтованих про$
дуктів, інноваційних, які відповідають соціальним потре$
бам населення та сприяють соціальному розвитку лю$
дини, появу нових типів споживачів, зокрема, профспо$
живачів, просьюмерів, глобальних споживачів; через
зміни, які відбуваються у змісті і характері праці; через
зміни, які відбуваються у відносинах соціального парт$
нерства між робітниками в роботодавцями у процесі
виконання працівниками складної специфічної роботи,
що стає відповідною умовою і стимулом до реалізації
соціальних потреб працюючих" [5, с. 12—17]. Необхід$
но виділити його наукове положення про поширення
соціально$відповідальних та соціально$орієнтованих
продуктів. Якщо соціально$орієнтовані продукти були
характерними і для індустріальної епохи і навіть рані$
ше — для аграрного суспільства (прикладом є безкош$
товний хліб у Римі для громадян), то соціально$відпов$
ідальні продукти є новим явищем, яке набуло поширен$
ня разом із появою великих міжнародних корпорацій,
усвідомленням необхідності формування позитивного
іміджу корпорації та модернових форм залучення но$
вих клієнтів та споживачів. Для сфери послуг типовими
прикладом таких соціально$орієнтованих продуктів є
різноманітні програми туристичних компаній та готель$
них операторів, що формуються та розвиваються в рам$
ках приєднання до ініціатив Всесвітньої туристичної
організації. Натепер ця організація реалізує такі про$
грами: "Біорізноманіття", "Заходи в сфері протидії зміні
клімату", "Глобальна ініціатива туризму", "Енергоефек$
тивні рішення в готелях", "Єдина планета", "Ефек$
тивність ресурсів у туризмі", "Малі острові, що розви$
ваються", "Сприяння подорожам".

Нові підходи до мотивації людей, працівників в по$
стіндустріальному суспільстві відзначають Тельнов А.С.
та Гончарук В.В. у статті "Інтелектуалізація праці у кон$
цепції постіндустріального суспільства" вони визнача$
ють, що "ця теорія не обмежується технологічним де$
термінізмом, забезпечує широкий погляд на розвиток
постіндустріального суспільства, перехід від суспільства
матеріальної продукції до його сервізації, розкриває
роль і значення інформації, науки та освіти, аналізує
зміну співвідношення між матеріальним виробництвом
і сферою послуг, розвиток людини як особистості, пе$
ретворення праці у творчу і становлення нової, постма$
теріальної мотивації людей, розгортання демократії
суспільства та удосконалення політичних систем, роз$
виток державного регулювання та прогнозування еко$
номіки, культури та інших сфер людської діяльності" [7,
с. 239—245]. На відміну від інших вчених економістів
вони акцентують увагу на постматеріальній мотивації.
Постматеріальна мотивація більшою мірою є предметом
дослідження вчених соціологів та політологів. Тому є

необхідним більш детально розкрити чинники постма$
теріальної мотивації. На нашу думку, постматеріальна
мотивація характеризується такими особливостями:

— принципова відсутність дефіциту інформації,
вільний доступ до знань сприяє (на відміну від мате$
ріальних предметів споживання), робить основною
кінцевою метою постматеріального стимулювання —
стимулювання за якість наданих послуг, але не за їх
кількість;

— стимулювання має більш індивідуальний харак$
тер, тому що праця, надання послуг стають все більш
індивідуалізованими, а із економіки розвинутих країн
практично зникає масове виробництво;

— прослідковується все більша тенденція до дифе$
ренціації оплати. Економічна система стимулює розви$
ток найбільш кваліфікованих суб'єктів надання послуг.
Особливо це стосується сфери освіти, медицині, вихо$
вання, культури;

— оцінка якості послуги споживачами відбувається
не стільки на економічній основі, скільки з урахуванням
психологічних, моральних, соціальних, естетичних ви$
мог;

— на глобальному ринку послуг інформація доступ$
на всім суб'єктам господарювання одночасно і вона не
зникає, після використання, тому стимулюватися буть
ті фахівці, які можуть першими та більш ефективно ви$
користовувати інформацію, знаходити для неї краще
застосування;

— високий рівень життя людей в постіндустріаль$
них країнах зумовлює суспільство, корпорації шукати
нові форми стимулювання.

З позицій взаємопов'язаного впливу знань та інфор$
мації на розвиток людини в постіндустріальному
суспільстві обгрунтовує свою статтю А.М. Штангрет. У
статті "Формування постіндустріального суспільства як
передумова розвитку економіки знань" визначає, що "на
сучасному етапі розвитку інформація і знання — це не
окремі явища чи параметри постіндустріального су$
спільства, а скоріше його докорінні категорії, основний
ресурс. Звідси, саме в постіндустріальному суспільстві
на перший план виходить людина, яка має здатність
сприймати інформацію й на основі неї генерувати знан$
ня, що лягають в основу розроблення та створення но$
вітньої продукції і покликані забезпечити добробут та
безпеку людини" [9, с. 78—87]. В цьому трактуванні ми
можемо побачити науковий підхід автора до визначен$
ня ролі людини в своєму власному, індивідуальному світі
і працю для себе, що визначається такою науковою кон$
цепцією як прос'юмерізм. Інші автори, наприклад Доб$
ровольська Н.Б. [8, с. 61—72]. говорять про "клас інте$
лектуалів", Кириленко К.М. пише про нові виробничі
професії, що засновані на використанні надсучасних
технологій [6, с. 45—51], Яхно Т.П. наголошує на зрос$
танні масштабів виробництва [5, с. 12—17], Петрен$
ко М.П. обгрунтовує зміни в суспільному виробництві
[4, с. 65—70], Пукіш Ю.А. визначає домінування про$
фесійно$технічного класу[3, с. 36—40]. Ці автори акцен$
тують увагу на домінуванні суспільних відносин і ство$
ренні цілого класу науковців, інтелектуалів в постінду$
стріальному суспільстві. А.М. Штангрет визначає інди$
відуальну творчу особистість людини постіндустріаль$
ного суспільства[9, с. 78—87].

Дослідження проблем переходу економіки України
в постіндустріальну стадію проводив Чук О.В. В статті
"Становлення України як постіндустріального суспіль$
ства" він визначає, що "постіндустріальне суспільство
— це суспільство, в економіці якого внаслідок науково$
технічної революції та зростання прибутків населення
пріоритет виробництва перейшов із сфери товарів до
сфери послуг. Виробничими ресурсами стали знання та
інформація, головною силою економіки — наукові роз$
робки, якостями працівника — рівень освіти, креа$
тивність, професіоналізм. Це суспільство, в якому
більше 60 % працездатного населення зайняте у сфері
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нематеріального виробництва" [10, с. 120—127]. Тому
для постіндустріального розвитку України важливо,
щоб всі сегменти сфери послуг, особливо ті, що подані
нами вище займали у ВВП не менше 60 %. Автор також
наголошує на професійних якостях працівника, які по$
винні відповідати рівню технологій. Такі якості потре$
бують трансформації сучасної системи підготовки
кадрів. Як ми вже відзначали така трансформація про$
ходить в теперішній час, але для її ефективного рефор$
мування необхідно сегментувати цю трансформацію за
типами: рівень освіти вимагає якісної роботи універси$
тетів в напрямі підвищення класичних підходів до осві$
ти, креативність необхідно формувати як складову тру$
дового потенціалу фахівця шляхом запровадження но$
вих форм навчання в межах університетів, що спирають$
ся на поєднання науки з практикою, дослідницькою
діяльністю, виконанням творчих завдань, активізацією
проведення конкурсів, олімпіад, студентських турнірів,
професіоналізм потребує широкого запровадження ме$
тодів дуальної освіти, організації практики на робочих
місцях, сучасного обладнання в університетах, що дають
можливість вивчення передових технологій ще під час на$
вчання. Таким чином, цей автор спрямовує свої дослід$
ження на розвиток особистих якостях працівника.

Науковці, що додержуються другого підходу виз$
начають зміни в характері праці відбувають шляхом ак$
центування уваги на професіоналізмі, креативності,
творчості конкретного виконавця завдань на робочому
місці. При цьому багато авторів наголошують про
відсутність певного робочого місця. Воно також стає
віртуальним. Постіндустріальні країни ставлять перед
собою задачу максимального розширення кількості
людей які можна віднести до середнього класу. Для та$
ких країн середній клас складає основу суспільства.
Працівники, що пов'язані технологічно із інформацій$
ними технологіями, сферою освіти, наукою, мистецт$
вом, дизайном, іншими напрямами сфери послуг мають

більші заробітні плати, ніж працівники традиційних га$
лузей, що притаманні індустріальному суспільству. Од$
нак розшарування суспільства лишається і розробка
нових підходів до дотримання соціального балансу про$
довжує мати актуальне значення. Тенденція гуманізації
суспільства та бізнесу стає все більш наочною. Розви$
ваються різні форми благодійництва, меценатства, фор$
муються нові підходи до проведення гуманітарних акцій
та місій. Думки науковців, що акцентують увагу на вдос$
коналенні особистих якостей працівників у постіндуст$
ріальному суспільстві подано в таблиці 2.

Важливими для розуміння суспільних змін в пост$
індустріальному товаристві є характеристики рівня
фінансових відносин, що трансформуються на первин$
ному рівні, рівні домогосподарств — у нуклеарній сім'ї.
По$перше, батьки та діти, подружжя, брати та сестри
все менше залежать один від одного, зникає економіч$
на основа фінансової залежності, яка тримала разом ве$
ликі традиційні сім'ї; по$друге, все більше стає двокар'$
єрних сімей, навіть у країнах, культурам яких не прита$
манна ця модель; по$третє, діти, які не одружились
більш довгий час залишаються членами нуклеарної сім'ї
та формують разом з батьками загальний бюджет; по$
четверте, в структурі видатків сім'ї все більшу роль ма$
ють видатки на послуги, задоволення соціальних потреб
і — все менше видатки на продукти харчування, одяг,
комунальні платежі. Ці нові відносини в сім'ї мають ве$
ликий вплив і на характер праці, способи її організації,
визначення мотиваційних чинників.

ВИСНОВКИ
Проблеми трансформації індустріальної стадії роз$

витку людства у постіндустріальну є настільки комплек$
сними та глибокими, що їх аналіз та розв'язання потре$
бує синергії наукових досліджень як кращих науковців$
економістів з різних країн, так і поєднання зусиль вче$
них різних сфер наукового пізнання.

Таблиця 1. Основні наукові підходи до визначення пріоритетності змін
в індивідуальному характері трансформації праці в постіндустріальному суспільстві

№ Науковці Дефініції щодо визначення характеру праці 
1 О.В. Мороз,  

С.С. Воловодюк [2] 
Системна визначеність економічного простору, що 
формується, характеризується зростаючою відкритістю, 
багаторівневою цілісністю, синергетичністю та 
комунікативністю 

2 І.А. Максименко [1] Демасифікація виробництва, створення «індивідуальних» 
товарів; децентралізація управління виробництвом та 
перехід до мережевого способу організації праці 

3 М.П. Петренко [4] Для постіндустріального суспільства характерне 
підвищення значущості особистості, нівелювання 
колишніх соціальних відмінностей, гуманізація 
суспільства та бізнесу 

4 Т.П. Яхно [5] Зміни, які відбуваються у відносинах соціального 
партнерства між робітниками в роботодавцями у процесі 
виконання працівниками складної специфічної роботи, що 
стає відповідною умовою і стимулом до реалізації 
соціальних 

5 А.С. Тельнов,  
В.В. Гончарук [7] 

Розвиток людини як особистості, перетворення праці у 
творчу і становлення нової, постматеріальної мотивації 
людей 

6 А.М. Штангрет [9] Саме в постіндустріальному суспільстві на перший план 
виходить людина, яка має здатність сприймати 
інформацію й на основі неї генерувати знання, що лягають 
в основу розроблення та створення новітньої продукції і 
покликані забезпечити добробут та безпеку людини 

7 О.В. Чук [10] Виробничими ресурсами стали знання та інформація, 
головною силою економіки — наукові розробки, якостями 
працівника — рівень освіти, креативність, професіоналізм 

8 І.Л. Сазонець [11] Це призводить до появи нових форм роботи в  
ІТ-корпораціях, які відрізняються можливістю 
віддаленого доступу до робочого місця, можливістю 
менеджменту корпорацій працювати ненормований 
робочий час та вводити практику home-office, суміщати 
роботу в компаніях та роботу в університетах та наукових 
установах 
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Зміни в характері праці людини та зміни індиві$
дуальних властивостей людини постіндустріального
суспільства аналізувалися вченими економістами знач$
но менше ніж питання трансформації структури сусп$
ільства, інтелектуалізація процесу праці в постіндустр$
іальному суспільстві та його інформатизація.

Аналіз основних наукових підходів до визначення
пріоритету змін в індивідуальному характері трансфор$
мації праці в постіндустріальному суспільстві та визна$
чення окремих якостей людини — працівника в пост$
індустріальному суспільстві доводять, що вони зміню$
ються під впливом процесів інноваційного розвитку та
інформатизації, підвищується значущість особистості,
основними якостями працівника стають рівень освіти,
креативність, професіоналізм.

Важливими для розуміння суспільних змін в пост$
індустріальному товаристві є характеристики рівня
фінансових відносин, що трансформуються на первин$
ному рівні, рівні домогосподарств — у нуклеарній сім'ї.
Ці нові відносини в сім'ї мають великий вплив і на ха$
рактер праці, способи її організації, визначення моти$
ваційних чинників для працівника.
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Освітня галузь національної економіки забезпечує формування кадрового потенціалу та інтелекB

туального капіталу країни, провадить виховну, просвітницької і культурної місію, обумовлює інноваційB

ну складову суспільноBекономічних трансформацій. Реформування вітчизняної системи вищої освіти суB

проводжується розвитком ринку освітніх послуг, який характеризується зростанням рівня конкуренції

як у межах внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Результатом дослідження є обгрунтування доцільB

ності впровадження маркетингової концепції в практику господарювання закладів освіти. Визначено

змістовні характеристики понять "освітня послуга" та "маркетинг освітніх послуг" та сформовано авторB

ське визначення "маркетинг освітніх послуг закладу вищої освіти". Встановлено, що ключовими компоB

нентами маркетингу освітніх послуг є споживач, освітня послуга, максимальне задоволення потреби.

Виявлено тісний взаємозв'язок між ринком освітніх послуг, ринком праці, сферою науковоBтехнічних

інновацій та державною політикою в освітній галузі. Крім того, в результаті посилення ролі НТП зростає

потреба у висококваліфікованих спеціалістах (випускниках ЗВО). Проаналізовано динаміку видатків

зведеного бюджету України на освіту, яка упродовж 2015—2019 рр. характеризується незначним колиB

ванням у межах 5,4—6,3 % ВВП. З'ясовано, що розробка і впровадження ефективних маркетингових рішень

для ЗВО обумовлене стратегічними імперативами розвитку, заявлене консолідовано в органограмі страB

тегічного управління розвитком ЗВО на маркетингових засадах. Стратегічні імперативи маркетингу

освітніх послуг закладу вищої освіти конфігурують ієрархічний механізм цілепокладання, що грунтується

на системному підході й включає такі структурні компоненти: характеристика цільових ринків; профіль

споживача освітніх послуг; державне регулювання освітньої галузі; інституціональні чинники регіональB

ного розвитку; світові інформаційні тренди.

The educational sphere of the national economy provides the country personnel potential and intellectual

capital formation, conducts educational and cultural mission and determines the innovative component of socioB

economic transformations. Reforming the domestic higher education system is accompanied by the educational

services market development, which is characterized by increasing the competition level within the internal and

external markets. The result of the study is to substantiate the appropriateness of the marketing concept



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/202134

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Динамічна природа розвитку суспільно$економічних

відносин супроводжується поглибленням інтеграційних
процесів, поширенням інформаційно$комп'ютерних тех$
нологій та усуненням кордонів на шляху руху інформа$
ційних потоків. У цьому ключі перманентне підвищення
рівня знань, умінь і компетентностей є незаперечним та
важливим завданням людського буття, яке лише поси$
люється з часом. Відтак потреба у якісних освітніх по$
слугах набуває ознак пріоритетної та обумовлює ко$
н'юнктуру відповідного ринку.

Вітчизняний освітній простір розвивається в кон$
тексті вищезазначених світових тенденцій і характери$
зується зростанням конкурентної боротьби як у межах
внутрішнього, так й зовнішнього ринків. Об'єктом цьо$
го дослідження є сегмент освітніх послуг закладів вищої
освіти (ЗВО), що забезпечує формування кадрового по$
тенціалу та інтелектуального капіталу для усіх галузей
національного господарства, виконує виховну, про$
світницьку і культурну місію й забезпечує інноваційну
складову. Тому становлення конкурентоспроможного
ЗВО, за сучасних умов, грунтується на принципах мар$
кетингу, залежить від чіткості виявлення мотиваційних
механізмів споживачів освітніх послуг та рівня профе$
сіоналізму у створенні унікальної продуктової пропо$
зиції (освітньої послуги). Враховуючи зазначене, тема
актуальна й потребує подальшого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти маркетингу освітніх послуг нале$

жать до кола наукових інтересів С. Андрєєва, С. Біло$
усова, С. Вільчинського, В. Дмитрієва, С. Ковальчук,
А. Костюченко, В. Ніколаєвської, О. Павленка, І. Решет$
нікової, Т. Ящук та ін. Однак підвищення актуальності
щодо впровадження маркетингових технологій в прак$
тику становлення вітчизняних закладів вищої освіти
відкриває широкий діапазон для наукового пошуку в
площині стратегічної орієнтації програм розвитку й
ефективних операційних прийомів взаємодії з цільовим
сегментом в конкурентному середовищі. Відтак експлі$
кація стратегічних імперативів становлення маркетин$
гу освітніх послуг закладів вищої освіти — актуальний
напрям наукового дослідження.

introduction to the educational institutions practice. The meaningful characteristics of the "Educational Service"

and "Marketing of the Educational Services" concepts and the author's definition of the "Marketing of educational

services for the higher education institution" are determined. It is established that the key components of

educational services marketing are consumer, educational service, maximum satisfaction. A close relationship

between the educational services market, labor market, the scientific and technical innovation and state policy

in the educational sector was revealed. In addition, as a result of the NTP role increasing, the need for highly

skilled specialists (graduates) are growing. The dynamics of the consolidated budget expenditures for education,

is characterized by slight fluctuations within 5,4—6,3% of GDP for 2015—2019. It has been found that the effective

marketing decisions implementation for the higher education institutions is due to the strategic imperatives of

development, the declared facts is consolidated in the organogram of strategic management development based

on the Marketing Principles. The strategic imperatives of marketing of educational services institutions of higher

education configure the hierarchical mechanism of the purposeBbased approach and include such structural

components: the target markets characteristics; the consumer educational services profile; the educational sector

state regulation; the regional development institutional factors; the world information trends.

Ключові слова: маркетингова діяльність, освітня послуга, заклад вищої освіти, стратегічне управління,
видатки на освіту, діджиталізація.

Key words: marketing activity, educational service, higher education institution, strategic management, education
expenditures, digitalization.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою дослідження є експлікація стратегічних імпе$

ративів становлення маркетингу освітніх послуг за$
кладів вищої освіти в сучасних умовах. Для досягнення
поставленої мети виконано такі завдання: визначено
змістовні характеристики взаємоузгоджених понять з
досліджуваної тематики (освітня послуга, маркетинг
освітніх послуг та маркетинг освітніх послуг закладів
вищої освіти); ідентифіковано методи і напрями держав$
ного регулювання освітньої діяльності; визначено де$
термінанти стратегічного управління розвитком ЗВО в
умовах конкурентного середовища; розроблено орга$
нограму стратегічного управління розвитком ЗВО на
маркетингових засадах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтеграція маркетингу в практику господарювання
закладів освіти відображає загальносвітовий тренд, а
саме — орієнтації діяльності будь$якої компанії або
інституційної одиниці у площині задоволення сподівань
своєї цільової аудиторії [3]. Маркетинговий підхід до
прийняття управлінських рішень є загальноприйнятим
у комерційних організаціях. Водночас, доцільність його
імплементації у некомерційних, урядових, громадських,
політичних та інших організаціях набуває особливої
актуальності з 50$х рр. XX ст. З огляду на це, станов$
лення вітчизняного ринку освітніх послуг та забезпе$
чення їх якості обумовлює впровадження маркетинго$
вих технологій.

Вітчизняне правове поле трактує освітню послугу як
"комплекс визначених законодавством, освітньою програ$
мою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності,
що мають визначену вартість та спрямовані на досягнен$
ня здобувачем освіти очікуваних результатів навчання" [6].
Представники вітчизняної наукової школи вважають, що
"маркетинг освітніх послуг — це комплекс дій, спрямова$
них на створення, підтримку або зміну поведінки цільової
аудиторії по відношенню до цих послуг та їх суб'єктів" [1,
c. 18]. Провідний корифей маркетингового світогляду Ф.
Котлера маркетинговою діяльності освітніх закладів вва$
жає "дослідження, планування, реалізація і контроль за
розробленими програмами, добровільного обміну цінно$
стями з цільовими ринками з метою досягнення цілей ви$
щих навчальних закладів" [10, с. 124].
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Змістовна характеристика маркетингу освітніх по$
слуг лежить у площині максимального задоволенні по$
треб суб'єктів ринку освітніх послуг: окремого спожи$
вача в отриманні освіти; підприємств та організацій — у
формуванні кадрового потенціалу, суспільства — у
відтворенні особистісного й інтелектуального потен$
ціалу [4, с. 24]. Маркетинг освітніх послуг обумовлений
ринком освітніх послуг, який утворений сукупністю соц$
іально$економічних відносин між усіма суб'єктами (зак$
ладами освіти, споживачами освітніх послуг, роботодав$
цями, державою й іншими зацікавленими організація$
ми) з приводу купівлі$продажу освітніх послуг [8, с. 101].
Отже, змістовними компонентами представлених
дефініцій є споживач, освітня послуга, максимальне за$
доволення потреби.

Варто зауважити, що існує тісний взаємозв'язок
між ринком освітніх послуг, ринком праці, сферою на$
уково$технічних інновацій та державною політикою
в освітній галузі. Інвестування в освіту, як елемент
політики економічного зростання, має прихильників
як у розвинених країнах, так й у програмах країн з

транзитивною економікою. В результаті посилення
ролі НТП, науковці з Оксфордського університету
дійшли висновку, що "оскільки більш кваліфіковані
робочі місця є менш придатними для автоматизації,
найбільшою надією для країн, що розвиваються, є
підвищення кваліфікації працівників" [9, с. 21]. Тому
створення сприятливих умов для розвитку освітньої
галузі й зростання частки населення, яка продовжує
навчання після закінчення загальноосвітніх навчаль$
них закладів, характерно для країн, що активно роз$
виваються (рис. 1).

Можливо виокремити дві моделі розвитку системи
освіти — виключно державне фінансування й поєднан$
ня державних та приватних джерел фінансування. Най$
більша частка державного фінансування освітньої га$
лузі в скандинавських країнах, Австрії, Німеччині,
Швейцарії. Переважають приватні джерела фінансуван$
ня освіти в США, Великій Британії, Кореї та Японії [5].
В Україні з 2015 р до 2019 р. загальні видатки на освіту
характеризуються незначним коливанням у межах 5,4—
6,3 % від ВВП (табл. 1).

Рис. 1. Частка населення країни, які здобувають освіту після школи, %

Джерело: адаптовано [5].

Рік Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
ВВП 1 988 544,0 2 383 182,0 2 982 900,0 3 332 300,0 3 946 900,0 
Видатки на освіту – 
зведений бюджет 

114193,5 129437,7 177915,8 210032,3 228779,8 

Видатки на освіту до 
ВВП, % 

5,7 5,4 6,0 6,3 5,8 

Видатки на освіту � 
державний бюджет 

30185,7 34826,5 41297,3 44324,3 53257,4 

Видатки на освіту � 
місцеві бюджети 

84007,8 94611,2 136618,5 165708 175522,4 

Частка видатків 
місцевих 
бюджетів на освіту у 
відповідних видатках 
зведеного бюджету, % 

73,6 73,1 76,8 78,9 76,7 

Таблиця 1. Видатки зведеного бюджету на освіту, 2015—2019 рр., млн грн

Джерело: розраховано за даними [2].
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У дослідженнях, присвячених проблемам забезпе$
чення розвитку освітньої галузі, обгрунтовано значне
недофінансування вітчизняної освіти, на яку, для забез$
печення ефективного реформування, слід спрямовува$
ти у межах 10 % ВВП [7, с.10]. Очевидно, що тенденція
до комерціалізації освітньої діяльності ЗВО є характер$
ною і вимушеною ознакою сучасного етапу освітніх ре$
форм. У світовому масштабі значення освіти набуває
стратегічного значення на тлі беззаперечного піднесен$
ня ролі державної підтримки.

Формування системи стратегічного управління роз$
витком ЗВО на засадах маркетингу повинно враховува$
ти інтереси всіх учасників ринку/зацікавлених сторін
(стейкхолдерів): споживачів послуг (студенти і слухачі),
роботодавців ЗВО, органів державного управління і
місцевого самоврядування, громадських організації.
ЗВО тісно пов'язані з ринком праці через роботодавців,
що переважною мірою визначають попит і, відповідно,
впливають на перелік та змістовну складову освітніх
програм, формують рейтинг випускників та імідж зак$
ладу освіти.

Розробка і впровадження ефективних маркетинго$
вих рішень для ЗВО грунтується на визначенні страте$
гічних імперативів розвитку. Стратегічні імперативи ви$
значають комплекс стратегій, що необхідні для провад$
ження довгострокової програми розвитку ЗВО з ура$
хуванням змінних умов, що корегуються відповідно до

трансформації інституційного середовища та програми
реалізації. Зазначене створює методологічну основу
проведеного дослідження, що консолідовано в органо$
грамі стратегічного управління розвитком ЗВО на мар$
кетингових засадах (рис. 2).

Відповідно, детермінантами стратегічного управ$
ління розвитком закладу вищої освіти, в умовах конку$
рентного середовища, вбачаються:

— ринок як платформа взаємодії споживачів
освітніх послуг та закладів освіти;

— державні установи, у площині регулювання осві$
тньої галузі національної економіки через створення
нормативно$правового поля і визначених моделей фун$
кціонування закладів освіти;

— регіональна громада, яка інтегрується із закла$
дом освіти в єдиному соціально$культурному середо$
вищі;

— наука (залучення ЗВО до наукових проєктів);
— бізнес, що власне визначає перелік актуальних

професій та обумовлює практичну спрямованість освіт$
ньої діяльності, є експертом з якості освітніх послуг з
позиції роботодавця.

Таким чином, маркетинг освітніх послуг закладів
вищої освіти — це клієнтоорієнтована діяльність ЗВО
на цільовому ринку, з метою пропозиції конкуренто$
спроможного освітнього продукту й підготовки конку$
рентоспроможного фахівця на ринку праці, що обумов$

Джерело: власні дослідження.

Стратегічне управління розвитком ЗВО
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Рис. 2. Органограма стратегічного управління розвитком ЗВО
на маркетингових засадах
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лена формальними державними інституціями та орієн$
тується на публічні і політичні тренди. Особлива увага
приділяється діагностики профілю споживача, розробці
унікальної товарної пропозиції, формуванню комплек$
су маркетингу, діагностиці кон'юнктури відповідного
ринку й бенчмаркінг конкурентів. Впровадження зазна$
ченої концепції істотно змінює принципи роботи ЗВО.
Трансформуються пріоритети з кількісного залучення
абітурієнтів у бік формування якісних показників на$
вчання, визначення потреб ринку праці, впровадження
освітніх і технічних інновацій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, стратегічні імперативами маркетингу

освітніх послуг закладу вищої освіти конфігурують ієрар$
хічний механізм цілепокладання, що грунтується на сис$
темному підході й включає такі структурні компоненти:

— характеристика цільових ринків (кон'юнктура,
конкуренти);

— профіль споживача освітніх послуг (уподобання,
потреби, прихильність);

— державне регулювання освітньої галузі (регла$
ментування діяльності, фінансування);

— інституціональні чинники регіонального розвит$
ку (демографічні, політичні, культурні та ін.);

— світові тренди (цифрова трансформація, діджи$
талізація, політика сталого розвитку тощо).

На тактичному рівні доцільно впроваджувати мар$
кетингові інструменти комплексу просування та кому$
нікацій, а саме: реклама, PR, брендинг, івент$прийоми,
спонсорство, методи прямого маркетингу (адресна ко$
мунікація закладу освіти та споживача). Актуальним є
метод "крос$промоушен" освітніх послуг у рамках ЗВО
(паралельна освіта, додаткові компетентності тощо).
Важливою компонентою вбачається публічне залучен$
ня ЗВО (участь у заходах громади та/або інноваційний
вектор розвитку громади), адаптація до політичної си$
туації та створення стійкого позитивного іміджу в ЗМІ
й соціальних мережах.
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ECONOMY: PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND EVALUATION

У статті проаналізовано значення та роль інтелектуального капіталу з точки зору зарубіжних та вітчизB

няних вчених. Розкрито сутність поняття "інтелектуальний капітал" як знання, вміння та досвід працівB

ників, які мають безпосередній вплив на розвиток організації та забезпечують її економічну стабільність

та конкурентоBспроможність як окремих компаній, так і економіки держави вцілому. Окреслено напряB

ми наукової роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, які вивчали теоретичні та методологічні аспекB

ти оцінки інтелектуального капіталу, структури інтелектуального капіталу та функціонування ринку

інтелектуальної власності. Зокрема, зазначено, що сфера впровадження інновацій, головним чином завB

дяки зростанню інтелектуального капіталу, є науковою проблемою, вирішення якої є теоретично і пракB

тично важливим для розвитку економіки. Досліджуються практичні підходи (ринковий, доходний, виB

тратний) до оцінки інтелектуального капіталу, які розробляються фахівцями провідних світових компаній.

Наведено статистичні дані щодо частки нематеріальних активів найбільших компаній світу в інвестоваB

ному капіталі. Встановлено, що структура інтелектуального капіталу включає такі елементи: людський

капітал, структурний капітал та споживчий капітал. На цій підставі пропонується включити економічну

категорію "інтелектуальний капітал" до нефінансових активів. Розглянуто методи оцінки ефективності

інтелектуального капіталу компанії та окреслено їх основні недоліки. Встановлено, що впровадження

системи управління інтелектуальним капіталом є створення інформаційноBаналітичної бази для виріB

шення практичних проблем стратегічного розвитку компанії. Обгрунтовано концептуальні принципи

управління інтелектуальним капіталом на різних рівнях. Поглиблено розглянуто структуру інтелекB

туального капіталу, а інформаційний капітал виділений як одна з його складових, яка включає інформацію

про замовників, постачальників, конкурентів, доступ до спеціальних баз даних з науковими розробками

та винаходами, науковоBметодичні матеріали та ноуBхау. Розглядаються існуючі методологічні підходи

до визначення інтелектуального капіталу на різних рівнях.
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The article analyzes the importance and role of intellectual capital, as well as its interpretation in the works

of foreign and domestic scientists. The essence of the concept of "intellectual capital" as knowledge, skills and

experience of employees that have a direct impact on the development of the organization and ensure its economic

stability and competitiveness. The directions of scientific work of domestic and foreign specialists who studied

the theoretical and methodological aspects of intellectual capital valuation, the structure of intellectual capital

and the functioning of the intellectual property market are outlined. In particular, it is noted that the field of

innovation, mainly due to the growth of intellectual capital, is a scientific problem, the solution of which is

theoretically and practically important for economic development. Practical approaches (market, income,

expenditure) to the assessment of intellectual capital, which are developed by specialists of the world's leading

companies, are studied. It is established that the structure of intellectual capital includes the following elements:

human capital, structural capital and consumer capital. On this basis, it is proposed to include the economic

category of "intellectual capital" in nonBfinancial assets. The methods of assessing the effectiveness of the

company's intellectual capital are considered and their main shortcomings are outlined. It is established that

the introduction of intellectual capital management system is the creation of information and analytical base to

solve practical problems of strategic development of the company. Conceptual principles of intellectual capital

management at different levels are substantiated. The structure of intellectual capital is considered in depth,

and information capital is identified as one of its components, which includes information about customers,

suppliers, competitors, access to special databases with scientific developments and inventions, scientific and

methodological materials and knowBhow. The existing methodological approaches to the definition of intellectual

capital at different levels are considered.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розвиток вітчизняної економіки, особливо в умовах

сильної конкуренції, майже неможливий без активної
спрямованості виробничих структур на інновації та інте$
лектуальну діяльність. У зв'язку з цим постає питання
про сутність інтелектуального капіталу, а також аналіз
методів його оцінки, оскільки найбільш ефективне ви$
користання цього капіталу може значно покращити
якість продукції, інформації, нових технологій управ$
ління та виробничих інновацій, є обов'язковою части$
ною економічної політики сучасних компаній.

Остання парадигма інтелектуального капіталу ба$
зується на його суттєвій ролі у формуванні конкурен$
тоспроможності компанії. З огляду на це, інтелектуаль$
ний капітал на різних територіальних рівнях не є ста$
тичною величиною, тому його слід вивчати з точки зору
системного підходу до динамічних операційних систем.

Сучасні тенденції у вивченні інтелектуального ка$
піталу ілюструються дослідженнями на мікро$ та макро$
рівні, а саме: на національному, регіональному та місько$
му рівнях економіки. Цей підхід взаємодіє зі світовою
інноваційною політикою, спрямованою на побудову
економіки, заснованої на знаннях. Інтелектуальні ак$
тиви, стають визначальними для їх подальшого розвит$
ку, гарантують конкурентні переваги економіки та скла$
дають основу для розвитку інноваційних систем. Отже,
формування конкурентних переваг в економіці зале$
жить насамперед від наявного інтелектуального капі$
талу прихованої вартості одиниць, компаній, установ,
громад та регіонів, загальних знань окремих регіональ$
них суб'єктів. Ці знання є основою для реалізації спец$
іальних стратегій розвитку та ефективних заходів для
досягнення цілей соціально$економічного розвитку на
всіх економічних рівнях.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження явища інтелектуального капіталу, ви$
вчення підходів до вдосконалення системи управління

Ключові слова: інтелектуальний капітал, знання, людські ресурси, людський капітал, інтелектуальна
власність, конкурентоспроможність, нематеріальні активи.

Key words: intellectual capital, knowledge, human resources, human capital, intellectual property, competitiveness,
intangible assets.

інноваційним розвитком компанії та збільшення її інно$
ваційного потенціалу містять наукові праці ряду зару$
біжних та вітчизняних вчених. Проблемами формуван$
ня теоретичних основ інтелектуального капіталу, а та$
кож методами їх оцінки займалися такі вчені: С. Казевич,
Е. Чемберлін, Л. Хадсон, А. Уорд, Н. Марков, М.А. Ескін$
даров, Т. Стюарт, В. Іноземцева, С. Уолман, Б. Леонтьєв,
А. Брукінг, О.Б. Бутник$Сіверський.

Різні методи вирішення проблем управління іннова$
ціями, особливо розвитку інноваційного капіталу, пред$
ставлені в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних
експертів [1; 16]. Лауреати Нобелівської премії з еко$
номіки 1971 та 1987 рр. С. Кузнець та Р. Солоу здійсни$
ли значний внесок у створення теорії інтелектуального
капіталу.

Теоретичні та методологічні аспекти оцінки інтелек$
туального капіталу розглядаються в роботах таких вче$
них, як В.Л. Іноземцев, С.М. Ілляшенко, М. Малоун,
Є.Н. Селезньов, Ю.С. Шипулін. Обгрунтуванням інно$
ваційної моделі структурної перебудови країни присвя$
чена робота Б. Малицького [13]. Питання методології
еволюційного розвитку соціально$економічних систем
вивчали В. Поляков [16], В. Тарасевич [18]. Л. Федулова
[20], А. Чухно [21] та ін. Попри досить глибокі та значні
наукові досягнення з цих питань, проблема формуван$
ня моделі економіки на основі знань залишається неви$
рішеною.

Таким чином, сфера концептуального обгрунтуван$
ня інтегрованого впровадження інновацій, особливо
завдяки зростанню інтелектуального капіталу, є науко$
вою проблемою, вирішення якої є теоретично і практич$
но важливим для розвитку економіки.

У вітчизняній економічній літературі питання, що
стосуються функціонування інтелектуального капіталу
та його впливу на економічне зростання загалом, роз$
глядаються та обговорюються на таких сторінках нау$
кових журналів, як "Економіка України", "Інтелектуаль$
на власність", "Економіка і прогнозування", "Наука і на$
укознавтво", "Вісник Національної академії наук Украї$
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ни", "Фінанси України", "Теорія та практика інтелек$
туальної власності" та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення суттєвих характеристик

та структури інтелектуального капіталу, основних ознак,
ролі та рівня розвитку ринку інтелектуальної власності
в інформаційній економіці та окреслення проблем їх
ідентифікації та оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтелектуальний капітал є відносно новим поняттям,

тому немає жодної послідовності у визначенні цієї ка$
тегорії в діловій літературі. Іноді це поняття ототож$
нюють із людським капіталом, людськими ресурсами,
інтелектуальною власністю та інтелектуальною власні$
стю. Походження самого цього виразу не є чітко визна$
ченим.

Більшість існуючих думок зарубіжних та вітчизня$
них економістів щодо поняття інтелектуального капі$
талу можна розділити на дві основні групи:

1) інтелектуальний капітал ототожнюється лише з
людським фактором;

2) інтелектуальний капітал — це розширена систе$
ма, процеси та структура якої представлені пошуком
оптимальної інтелектуальної ефективності та стосунків
між колегами.

Перший напрямок вивчав В. Л. Хадсон, який визна$
чив інтелектуаль$ний людський капітал як поєднання ге$
нетичної спадщини, освіти, досвіду, світогляду та бізне$
су [26, с. 46]. Інший автор, А. Уорд, вважає, що інтелек$
туальний капітал — це сума "частин знань", які існують
у компанії [26, с. 58], а робота менеджерів полягає в
повній координації знань працівників, у розвитку еко$
номічної стратегії суб'єкта господарювання.

До першої групи також належить думка Н. Марко$
вої, яка розглядає "інтелектуалізацію людського капі$
талу як процес поступового підвищення інтелектуаль$
ного рівня людського капіталу на основі синтезу інфор$
мації, загальних та професійних знань, умінь та нави$
чок людини для того, щоб досягти соціально$економіч$
ного результату. В результаті інтелектуалізації праці
створюється, формується та накопичується людський
та інтелектуальний капітал, чим визначається ефек$
тивність будь$якої діяльності" [14].

На думку М.А. Ескіндарова, інтелектуальний капі$
тал — це система характеристик, що визначають
здатність людини чи організації, що означає якість ро$
бочої сили, тобто дане поняття оцінює діяльність пра$
цівників компанії, або фірму чи компанію загалом, яка
виробляє товари чи послуги, на основі персоналізова$
ної економічної зацікавленості з метою ефективного
відтворення [4].

Т. Стюартом визначається інтелектуальний капітал
у більш широкому розумінні. Він пише про так званий
"інтелектуальний матеріал", який складається зі знань
та досвіду, які можна використовувати для створення
багатства, а також звертає увагу на інтелектуальну
власність [28, с. 58]. Слід зазначити, що інтелектуальна
власність юридично визначається як право власності на
патенти, торгові марки та авторські права.

На думку В. Іноземцева, інтелектуальний капітал
також можна визначити як: людський капітал, що
міститься у співробітниках компанії у вигляді їх досві$
ду, знань, навичок, здатності до інновацій, а також за$
гальну культуру, філософію компанії та її внутрішні
цінності; структурний капітал, включаючи патенти,
ліцензії, торгові марки, організаційну структуру, бази
даних, електронні мережі [9].

С. Уолман застосовує подібний підхід, наголошую$
чи, що інтелектуальний капітал — це не просто сила
людського розуму, а також бренд, торгові марки та
активи, які з часом перетворюються на щось цінніше [25,
с. 10].

Більшість експертів розглядають інтелектуальний
капітал у ще більш широкому розумінні. Прикладом
може бути Дж. Фітценц, який стверджує, що інтелекту$
альний капітал є "інтелектуальною власністю" компанії
і являє собою ланцюг процесів, пов'язаних з мережею
різних типів відносин та людським капіталом [28, с. 23].
З іншого боку, він вказує на здатність компанії отриму$
вати прибуток від власного інтелектуального капіталу,
що виокремлює інтелектуальний капітал як відносини
між працівником, його середовищем та структурою, в
якій він працює.

Б. Леонтьєв погоджується з вище наведеним визна$
ченням і розуміє інтелектуальний капітал як вартість
цілого ряду інтелектуальних активів, доступних для
компанії, включаючи інтелектуальну власність, її при$
родні та набуті інтелектуальні здібності та навички, а
також накопичену базу знань та корисні стосунки з
іншими суб'єктами господарювання [12].

О.Б. Бутник$Сіверський дотримується думки, що
інтелектуальний капітал — це створений або придбаний
інтелектуальний продукт, який утримується, об'єкти$
вується та ідентифікується компанією (бізнес$підроз$
ділом) з метою ймовірності отримання прибутку (додат$
кової вартості). [1].

I$S. Чін визначає інтелектуальний капітал як важ$
ливий ресурс, необхідний компанії для досягнення по$
стійного позитивного розвитку та отримання конкурен$
тних переваг. Вчений також дослідив взаємозв'язок цієї
категорії та управління людськими ресурсами як необ$
хідний елемент для досягнення цієї мети [24].

А. Брукінг [23] пропонує ще більш точний розділ,
згідно з яким інтелектуальний капітал складається з
чотирьох компонентів:

1) ринкові активи;
2) активи, пов'язані з людським фактором;
3) об'єкти інфраструктури;
4) інтелектуальні цінності.
К. Свейбі [24] також має цікавий підхід. Він визна$

чає інтелектуальний капітал як нематеріальні ресурси
на основі моделі, відомої як моніторинг нематеріальних
активів. Він виділяє три поняття інтелектуального кап$
італу: індивідуальні навички, внутрішні та зовнішні
структурні підрозділи компанії.

Дослідники та практики вважають, що інтелектуаль$
ний капітал на корпоративному рівні є сумою трьох
складових (рис. 1).

1. Людський капітал — сукупність знань, умінь, кре$
ативності та здатності власників та наукових працівників
задовольняти потреби та цілі компанії.

2. Структурний капітал — комп'ютерне програмне
забезпечення, програмне забезпечення, бази даних,
організаційна структура, патенти, торгові марки, орган$
ізаційні механізми, що забезпечують продуктивність
праці співробітників і функціонування компанії.

3. Споживчий капітал — майбутній споживач ком$
панії, його здатність задовольняти потреби організації.

З цього можна зробити висновок, що термін "Інте$
лектуальний капітал" може бути загалом віднесений до
всіх нематеріальних ресурсів, що визначають вартість
та конкурентоспроможність організації (компанії).
Інтелектуальний капітал щодо людських ресурсів важ$
ко перевести у його фінансовий еквівалент, тоді як для
всіх інших активів організації існують стандартні кри$
терії для визначення вартості. Тому, на наш погляд, було
б правильно класифікувати цю економічну категорію як
нефінансові активи.

Підсумовуючи різні підходи до вивчення структури
інтелектуального капіталу, пропонуємо таку його
структуру та пвизначення сутності її складових (табл.
1).

Управління інтелектуальним капіталом, як і оцінка
його ефективності, неможливе без його оцінки, що є
дуже складним завданням. Інтелектуальний капітал
компанії безпосередньо пов'язаний з видом діяльності,
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конкурентним середовищем, історією та культурою кон$
кретної організації. Оскільки це дуже індивідуальна
категорія, кожна організація повинна створити власну
модель та техніку оцінки інтелектуального капіталу.

Як у тематичній літературі, так і на практиці багато
компаній намагаються визначити вартість свого інтелек$
туального капіталу. Цього вимагають як інвестори, так
і партнери. Часто їх рішення є більш інтуїтивними, ніж
економічно обгрунтованими. Відсутність відповідної
оцінки призводить до різного рівня спекуляцій на рин$
ку інтелектуального капіталу. Особливо це стосується
компаній, які беруть участь у дослідницькій діяльності.

Результати попередніх досліджень пропонують ба$
гато методів вимірювання інтелектуального капіталу.
Одна з найпопулярніших класифікацій поділяє ці мето$
ди на дві групи: синтетичні та аналітичні.

Найпростіший синтетичний спосіб вимірювання ка$
піталу — це виявлення різниці між ринковою та балан$
совою вартістю компанії. Цей метод базується на при$
пущенні, що ринкова ціна акцій завжди відображає ре$

альну вартість компанії і що випадкові
фактори не впливають на її реальну
вартість.

Водночас на практиці часто трап$
ляються ситуації, коли фактичне зна$
чення вартості компанії або зани$
жується, або завищується. Недоліком
цього методу є висока чутливість вар$
тості інтелектуального капіталу ком$
панії до змін в економічному просторі.
Цей факт, попри простоту методу, об$
межує його використання під час оці$
нки капіталу. Також зверніть увагу на
індекс Тобіна (q), який є відношенням
ринкової вартості компанії до величи$
ни її відтворюваного власного капіта$
лу. Коли вартість власного капіталу
нижче ринкової вартості компанії,

інвестори (власники) отримують вищу, ніж зазвичай,
рентабельність боргу. Хоча структура цього показника
проста, його дослідження та розрахунок займають ба$
гато часу. Є можливість використовувати цей індекс для
визначення доданої вартості інтелектуального капіта$
лу. Однак важливо зазначити, що результат вимірюван$
ня залежить від коливань цін на акції, спричинених тим$
часовими факторами.

Необхідність оцінки інтелектуального капіталу в
сучасному економічному просторі визначається доміну$
ючою вартістю та цінністю інтелектуальних ресурсів
компаній порівняно з матеріальними ресурсами. На$
приклад, такий ресурс, як програмне забезпечення, ста$
новить 70% вартості інтелектуальної праці та 10—30%
вартості використовуваного обладнання (комп'ютерів
тощо), електроенергії, будівель та зв'язку.

У таблиці наведено частку нематеріальних активів (HA)
у вкладеному капіталі найбільших компаній світу (табл. 2).

Видання Business Week оприлюднило оцінку найдо$
рожчих брендів у світі: Coca$Cola — $70 млрд, Microsoft —

$ 65 млрд, IBM — $ 52 млрд, GE — $ 42 млрд,
Intel — $31 млрд.

Контролюючи цей показник, ви може$
те відстежувати зміни в інтелектуальному
капіталі конкретної компанії. Систематич$
не зростання цього показника свідчить про
значну роль інтелектуального капіталу у
створенні вартості для власників, тоді як
його зниження свідчить про зменшення
ефективності використання матеріальних
активів.

Одним з найбільш відомих методів ана$
лізу є так званий "Skandia Navigator".
Skandia AFS першою спробувала розраху$
вати інтелектуальний капітал. Це було по$
в'язано із зацікавленістю акціонерів пере$
вищити балансову вартість акцій компанії.

Цей показник охоплює п'ять сфер
діяльності компанії: фінанси, клієнти, ви$
робництво, розвиток людських ресурсів та
корпоративний розвиток. Для кожного на$
прямку пропонується використовувати пев$
ний набір показників. Аналізуючи та звіту$
ючи про різні види діяльності, використан$
ня цього методу дає вичерпну картину вар$
тоті та якості нематеріальних активів. З
іншого боку, цей метод не є універсальним,
тому вибір показників повинен здійснюва$
тися індивідуально.

Іншим методом користувався К.$Е.
Свейбі у 1997 році для моніторингу немате$
ріальних активів. Цей метод базується на
припущенні, що єдиним джерелом доходу
є людський капітал, зусилля якого відоб$
ражаються у структурі внутрішніх та зов$
нішніх ресурсів організації. Показники, що

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу
Джерело: [17].

Таблиця 1. Структура та визначення складових інтелектуального
капіталу

Джерело: [16].

Інтелектуальний капітал – 
це збірне поняття, яким позначають об’єкти інтелектуальної власності, які 

перебувають в розпорядженні суспільства, та знання, вміння,  навички людини, а  
також системи, створені нею, які при включенні до господарського обороту приносять 

додану вартість за рахунок нових і сильніших конкурентних переваг 
Ознаки інтелектуального капіталу 

Предметна 
Нематеріальні активи, які є  
нематеріальними речами, а 
саме безтілесними ідеями, 
результатами творчої 
(інтелектуальної) 
діяльності 
 

Економічна 
Цінність (вартість) для 
суспільства і здатність 
приносити дохід 

Правова 
Можливість 
використання, завдяки 
системі правових норм, 
які регулюють 
відносини в суспільстві   
у зв’язку зі створеннням  
і використанням 
об’єктів інтелектуальної 
власності 

Структура інтелектуального капіталу 
Людський капітал 
рівень освіти (знання), 
професійна підготовка 
(навички, вміння, досвід 
роботи), стан здоров’я, 
володіння економічно 
значущою інформацією, 
мотивованість, мобільність 
працівника тощо 
 

Організаційний капітал 
(структурний  капітал та 
інтелектуальна власність) 
технічне та програмне 
забезпечення, організаційна 
структура, тобто все те, що 
треба працівникові, щоб 
реалізувати свій виробничий 
потенціал  і  літературні та 
художні твори, комп’ютерні 
програми, фонограми, 
відеограми, наукові відкриття, 
винаходи, моделі, промислові 
зразки, інтегральні мікросхеми, 
раціоналізаторські пропозиції, 
торговельні марки, бренди, ноу-
хау, комерційні таємниці тощо 

Споживчий капітал 
зв’язки з клієнтами, 
інформація про клієнтів,
історія взаємовідносин з 
клієнтами 
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використовуються у цьому методі, поділяються на три
групи: внутрішні структурні показники, зовнішні струк$
турні показники та індивідуальні показники компетен$
тності. Кожна з груп має показники, пов'язані з ростом,
регенерацією, ефективністю та стабільністю організації.
Вибір цих показників значною мірою грунтується на
суб'єктивних думках аналітиків. Отже, оцінка, прове$
дена за допомогою цього методу, не може бути об$
'єктивною, оскільки можуть бути обрані лише ті показ$
ники, які вигідні певному колу зацікавлених сторін або
організацій.

Практичні підходи (ринковий, дохідний, витратний)
до оцінки інтелектуального капіталу розроблені експер$
тами провідних світових компаній — В. Фарром, Е. Ен$
гелем, Т. Вітштейном, Л. Дубліном та А. Лоткою, Д. То$
біном та іншими.

Ринковий підхід демонтрує взаємозв'язок між рин$
ковою та балансовою вартістю. Наприклад, ринкова
вартість Microsoft в середині 90$х років становила
85,5 млрд, тоді як вартість основних фондів — лише
6,9 млрд (ми отримуємо вартість інтелектуального капі$
талу компанії — 78,6 млрд). Витратний підхід заснова$
ний на розрахунку витрат на повне відтворення майна,
включаючи заробітну плату науково$дослідного персо$
налу, а також витрати, пов'язані зі створенням торгової
марки, процедуру отримання дозволу на використання
торгової марки та інші. Метод доходного методу — виз$
начення переваг, які оцінюють брендову позицію, а саме
суму, яку може принести власнику регулярна оплата пра$
ва користування ліцензією на товари, винаходи, бренди,
інновації, патенти, видання книг, прокат фільмів.

Також використовуються для оцінки нематеріаль$
них активів спрощені методи.

Таким чином, інтелектуальний капітал є не лише
основним ресурсом сучасного виробництва, але й важ$
ливою складовою, що визначає ринкову вартість госпо$
дарської одиниці.

В Україні існують різноманітні елементи інновацій$
ної інфраструктури, такі як технологічні парки, інку$
батори, інноваційні центри, тобто сукупність взаємопо$
в'язаних, взаємодоповнюючих виробничо$технічних
систем, які можуть ефективно та гнучко впроваджува$
ти необхідні інновації на основі високопродуктивних
технологій у тих випадках, коли потрібна ефективна
реалізація інноваційної діяльності та впровадження
інтелектуального капіталу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, зростання інтелектуального капіталу

нерозривно пов'язане з розвитком інтелекту нації —
найдорожчого капіталу будь$якої країни. Для забезпе$
чення процесу розвитку інтелектуального капіталу су$
спільства необхідно дотримувати таких базових прин$
ципів розвитку: свобода творчості, недоторканість інте$
лектуальної власності, непротивлення, загальному кур$
су прогресивних змін у інтелектуалізації суспільства,
взаємозв'язок інтелектуалізації та інформатизації; за$
безпечення пріоритетної ролі освіти, активна участь у
міжнародному поділі праці.

Як для кожної компанії, так і для економіки держа$
ви вцілому, інтелектуальний капітал є найціннішим ре$
сурсом. Таке позиціонування нематеріальних активів у
ієрархії ресурсів повинно спонукати науковців до більш
активного та ефективного вивчення методів оцінки інте$
лектуального капіталу. Тому можливо слід розуміти
інтелектуальний капітал як навички, що є власністю
організації, яка досліджує і капіталізує ідеї (техно$
логічні, організаційні, продуктивні і т.д.), з метою збіль$
шення вартості компанія в цілому.

Очікуваними результатами впровадження системи
управління інтелектуальним капіталом є створення не$
обхідної інформаційно$аналітичної бази для вирішен$
ня практичних питань стратегічного розвитку компанії.
Активізація наукових досліджень у напрямі розробки

організаційного механізму моніторингу інтелектуально$
го капіталу — одне з основних завдань, вирішення яко$
го вимагає створення методології стратегічного управ$
ління інтелектуальним капіталом сучасного підприєм$
ства. Для підвищення ефективності вітчизняних
підприємств необхідно посилити вплив управління, зас$
нованого на інноваціях та факторах формування інте$
лектуального капіталу.
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Визначено, що концентрація природних та рекреаційних ресурсів, об'єктів культурноBісторичної спадB

щини, державна фінансова підтримка можуть забезпечити щорічне зростання туристичних потоків. ДоB

сліджено, що актуальною науковою задачею є розробка теоретичних і прикладних основ формування

екологоBекономічної збалансованої рекреаційноBтуристичної системи.

Проведено аналіз, на основі якого досліджено теоретичні аспекти системного підходу, що є основою

забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму, виявлено необхідні передумови розвитB

ку рекреаційного туризму та представлено головні перспективи.

Визначено основні підсистеми соціоBекологоBекономічного розвитку рекреаційноBтуристичної галузі,

які свідчить про важливість її організації як цілісної системи. Зазначено, що рекреаційний туризм все

більше набуває популярності на глобальному рівні.

Стверджується, що для проведення досліджень в області екологоBекономічного збалансованого рекB

реаційного туризму на науковому рівні необхідно залучення системного підходу. Це дозволить визначиB

ти цільові пріоритети збалансованої рекреаційноBтуристичної та дозволить спрогнозувати можливості

отримання збалансовані екологоBекономічного ефекти. Запропоновано системний підхід до екологоBекоB

номічного забезпечення розвитку рекреаційного туризму характеризується як взаємозв'язок екологічB

них, економічних, соціальних та інших складових, що формують його збалансований розвиток. ЕкологоB

економічна цілісність є ключовим завданням, що стоїть перед рекреаційноBтуристичною галуззю. ЗначB

ний розвиток збалансованого рекреаційного туризму дасть змогу покращити екологічну ситуацію териB

торій, забезпечить фінансове надходження в державну скарбницю та покращить якість життя населенB

ня країни. Потрібно спрямувати всі сили на формування збалансованого розвитку рекреаційного туризB

му в рамках сучасних економікоBекологічних, політичних та соціальних умов.

It is determined that the concentration of natural and recreational resources, cultural and historical heritage

sites, state financial support can provide annual growth of tourist flows. It is investigated that the actual scientific

task is the development of theoretical and applied bases for the formation of ecological and economic balanced

recreational and tourist system.

The analysis is carried out, on the basis of which the theoretical aspects of the system approach, which is the

basis for ensuring the balanced development of recreational tourism, the necessary prerequisites for the

development of recreational tourism and the main prospects are presented.

The main subsystems of socioBecologicalBeconomic development of the recreational and tourist industry are

identified, which testifies to the importance of its organization as a holistic system. It is noted that recreational

tourism is becoming increasingly popular globally.

It is argued that a systematic approach is needed to conduct research in the field of ecologically and

economically balanced recreational tourism at the scientific level. This will determine the target priorities of a

balanced recreational and tourist and will predict the possibility of obtaining balanced environmental and

economic effects. The proposed systematic approach to the ecological and economic support of the development

of recreational tourism is characterized as the relationship of environmental, economic, social and other

components that form its balanced development. Ecological and economic integrity is a key task facing the

recreational and tourism industry. Significant development of balanced recreational tourism will improve the
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ecological situation of the territories, provide financial income to the state treasury and improve the quality of

life of the country's population. It is necessary to direct all efforts on formation of balanced development of

recreational tourism within the limits of modern economic and ecological, political and social conditions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині туризм є однією з найбільших галузей у світі

та однією з найбільш швидкозростаючих галузей еко$
номіки. Для багатьох країн туризм розглядається як го$
ловний інструмент регіонального розвитку, оскільки він
стимулює нову економічну діяльність. Очікується, що в
найближчі роки туризм на міжнародному рівні буде де$
далі зростати. Це одночасно супроводжуватиметься
новими можливостями та викликами. Можливості по$
лягають у тому, щоб інвестувати і створювати якісні
робочі місця в туристичному секторі, забезпечувати
охорону навколишнього середовища та зберігати при$
родні та історико$культурні пам'ятки. Виклики поляга$
ють у тому, що для підтримки очікуваного зростання і
досягнення еколого$економічної збалансованої турис$
тично$рекреаційної галузі державам потрібно викори$
стовувати системний підхід для її розвитку. Тобто він
повинен враховувати усі системоутворюючі складові
рекреаційного туризму.

Концептуально цей процес повинен відповідати
стратегічному розумінню необхідності врахування низ$
ки впливів на економічні інтереси суб'єктів, які утворю$
ють функціональну, галузеву, соціально$економічну,
інституційну та екологічну підсистему національної си$
стеми туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам розвитку туристичних та рекреаційних

територій, дослідженню теоретичних і прикладних про$
блем розвитку присвячено праці таких науковців:
О.О. Бейдик, І.К. Бистряков, Г.Д. Гуцуляк Л.М. Гра$
новська, Д.С. Добряк, О.І. Дребот, Н.В. Зіновчук,
І.М. Лицур, А.М. Третяк, О.І. Фурдичко та ін. У їх нау$
кових працях значну увагу приділено еколого$економ$
ічним, управлінським та соціальним підходам до збалан$
сованого розвитку рекреаційного туризму.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті використовуються такі методи досліджен$

ня: аналіз та синтез — для дослідження та об'єднання
складових елементів системи рекреаційного туризму;
статистичний метод — для обробки статистичної інфор$
мації та для якісної оцінки даних; метод індукції та де$
дукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Рекреаційний туризм як соціально$еколого$еконо$
мічне явище все більше набирає всіх ознак динамічної
системи, будучи при цьому специфічним і складним
об'єктом управління. Рекреація та туризм істотно впли$
вають на економічний розвиток держави та регіонів, бу$
дучи його стимулятором і каталізатором. Це обумов$
люється тим, що розвиток туризму стимулює розвиток
виробничих і обслуговуючих секторів економіки, які
спеціалізуються, зокрема, на випуску товарів та послуг
туристичного призначення. Стимулюється також роз$
виток таких секторів економіки, як будівництво, транс$
порт, сільське господарство, культура, мистецтво тощо,
які прямо чи опосередковано пов'язані з туристичною
індустрією. Крім цього, стимулюється інноваційний роз$
виток, впровадження новітніх виробничих та обслуго$

Ключові слова: збалансований розвиток, рекреаційно"туристична система, еколого"економічний розви"
ток, підсистеми, державне управління, рекреація, туризм.

Key words: balanced development, recreational and tourist system, ecological and economic development,
subsystems, public administration, recreation, tourism.

вуючих технологій. Зростаючий туристичний попит і
постійне підвищення вимог до набору і якості туристич$
ної продукції та послуг сприяє створенню нових робо$
чих місць, поповненню бюджету та валютним надход$
женням [1].

Слід зазначити, що розвиток рекреаційного туризму
має позитивний вплив на навколишнє природне середови$
ще, адже все більшої популярності набуває екологічний
туризм, люди прагнуть до єднання з природою та втечі від
великого міста, тому охорона та відновлення природної
екосистеми є надзвичайно актуальними сьогодні.

У вересні 2015 року 193 члени Організації Об'єдна$
них Націй ухвалили план досягнення спільного кращо$
го майбутнього. У наступні роки спільні зусилля повинні
бути спрямовані на подолання крайньої бідності, бо$
ротьбу з нерівністю і несправедливістю та на захист
нашої планети. У центрі "Порядку денного 2030" є 17 Ці$
лей сталого розвитку (ЦСР), що чітко означують світ,
якого ми прагнемо для всіх націй без винятку. Нові Гло$
бальні цілі є результатом процесу, що був інклюзивні$
шим, ніж будь$коли: уряди залучили бізнеси, грома$
дянське суспільство та місцян. Реалізація цих амбіцій
потребує безпрецедентних зусиль усіх секторів суспіль$
ства — і бізнес має відіграти надзвичайно важливу роль
у цьому процесі. Нові цілі та завдання мають комплекс$
ний характер і забезпечують збалансованість усіх трьох
компонентів сталого розвитку: економічного, соціаль$
ного та екологічного [2].

Дотримуючись даних цілей та завдань, країни по$
винні забезпечити здійснення стратегії розвитку стало$
го туризму, включно з рекреаційним туризмом, що спри$
ятиме створенню додаткових робочих місць, виробниц$
тву місцевих товарів та послуг, розвитку місцевої куль$
тури. Також забезпечити населення необхідною інфор$
мацією про сталий розвиток та спосіб життя в гармонії
з природою, сприятиме розширенню та захисту лісів та
природно$заповідного фонду, забезпечити збережен$
ня гірських екосистем та стале використання прибереж$
них та морських екосистем, створити нові екологічні
мережі. Все це свідчить про перспективність розвитку
рекреаційного туризму [3].

Всесвітня туристична організація UNWT висвітли$
ла значущість розвитку рекреаційного туризму на гло$
бальному рівні, склавши довгостроковий прогноз до
2030 року, згідно з яким рекреація є основною метою
туристичних подорожей (рис. 1).

Туризм в основному грунтується на природних та
історико$культурних ресурсах, тому, ігноруючи со$
ціальні та екологічні наслідки, галузь ризикує підірвати
саме своє існування. Для того щоб суб'єкти господарю$
вання отримали вигоду, необхідно розвивати інтегро$
вані відносини, які забезпечать збалансований розвиток
рекреаційно$туристичної сфери.

Рекреаційний туризм слід розглядати як складну
систему, для якої характерним є високий рівень інтег$
раційних процесів між її секторами. Без системного
підходу в процесі дослідження неможливо розглядати
жодного об'єкта, процесу або явища. Окрім цього, сис$
темний підхід застосовується для формулювання сут$
ності проблем, які досліджуються, та вибору ефектив$
них напрямів їх вирішення. Важливість цього підходу
важко переоцінити, оскільки системне уявлення про
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рекреаційні території як
просторовий об'єкт, що за$
лежить від низки чинників,
у сучасних умовах господа$
рювання найбільш логічне
та структуроване. Отже, за$
стосування системного
підходу в процесі наукових
досліджень є одним з основ$
них методів пізнання як на
теоретичному рівні, так і на
практиці, і він є невід'ємною
частиною будь$якого сучас$
ного дослідження. Попри те,
що є багато різних тракту$
вань поняття "системний
підхід", усі дослідники мають
однаковий погляд на відне$
сення системного підходу до
методології пізнання. Суть її
полягає у вивченні різноман$
ітних явищ та об'єктів, у ви$
окремленні в складі об'єктів
окремих частин, елементів та
взаємозв'язків між ними, у
дослідженні об'єкта чи явища
як елемента системи зовніш$
нього середовища, яке теж
впливає на функціонування
об'єктів та протікання явищ
[5].

Системний підхід включає такі положення:
— складні системи складаються з елементарних, але

досить представницьких зі смисловим навантаженням
утворень;

— стан кожного з елементів системи визначається
деякими характеристиками, що залежать від його місця
у системі і часі;

— необхідний порядок в елементах системи задаєть$
ся обмеженнями, правилами поведінки і сильно зале$
жить від ступеня відкритості взаємодії досліджуваної
системи з навколишнім середовищем [6].

Системний підхід грунтується на низці положень,
які слід визначити для регіонального рекреаційно$ту$
ристичного ринку, як частини регіональної соціально$
еколого$економічної системи у взаємозв'язку з законо$
мірностями систем, це [7]:

 — проблеми регіонального туристичного ринку ви$
значаються з урахуванням взаємозв'язку з більшими соц$
іально$економічними системами, у які входить розгля$
нута система і з якими вона пов'язана спільністю цілей;

 — цілі регіонального туристичного ринку визнача$
ються у зв'язку з соціально$економічною системою в
цілому або з більшими системами;

— стійкий розвиток регіонального туристичного
ринку неможливо забезпечити шляхом незначних змін;
він має грунтуватися на плануванні, оцінюванні та прий$
нятті таких рішень, які припускають позитивні зміни для
системи в цілому;

— існуючі проекти розвитку регіонального турис$
тичного ринку в соціально$економічній системі слід оці$
нювати ступенем відхилення системи від оптимального
проекту.

Світовий досвід доводить, що успішність розвитку
сфери туризму й рекреації безпосередньо залежить від
того, як на державному рівні сприймається галузь, на$
скільки масштабна й ефективна державна підтримка, на$
скільки стратегічно виважено та комплексно
здійснюється державна політика регулювання туристич$
ної галузі. Тому в усіх розвинених із туристичного боку
країнах головну роль у регулюванні функціонування й
розвитку туризму відіграє держава [8]. До конкрети$
зованих механізмів і засобів державного регулювання
розвитку туризму слід віднести:

— адміністративні (ліцензії, стандарти, сертифіка$
ти, візи, квоти, ліміти);

 — економічні (бюджетне фінансування, державне
замовлення, пільги, податки, збори, кредити, міні$
мальні/максимальні ціни, мінімальний розмір фінансо$
вого забезпечення суб'єкта туристичного бізнесу);

— організаційні (макроекономічні плани, цільові
комплексні програми);

— соціально$психологічні (залучення, спонукання,
роз'яснення, примус);

— нормативно$правові (законодавчі акти органів
державної влади) [9].

— екологічні (охорона навколишнього природного
середовища, реставрація та збереження історико$куль$
турних та природніх пам'яток, створення національних
парків та заповідників; розробка і впровадження про$
грам для розвитку агротуризму, сільського зеленого та
екологічного туризму).

Для цілісного розуміння рекреаційно$туристичної
системи слід виокремити підсистеми (рис. 2):

— державне та місцеве управління;
— технічне обслуговування та інфраструктура;
— інформаційна забезпеченість та реклама;
— рекреаційно$туристичний бізнес;
— обслуговуючий персонал;
— природні та історико$культурні ресурси;
— інвестиції та фінансування;
— туристи, які є покупцями рекреаційно$туристич$

них послуг.
Такі підсистеми збалансованої рекреаційно$турис$

тичної системи дають розуміння того, що всі елементи
системи мають тісні зв'язки і є взаємозалежними та фор$
мують цілісність.

Варто наголосити, що для активізації туристично$
рекреаційного потенціалу регіонів необхідними є такі
заходи [10]:

— розвиток транспортно$комунікаційної сфери;
— будівництво готелів та розвиток соціально$обслу$

говуючих видів економічної діяльності (соціальної
інфраструктури): роздрібна торгівля, ресторанний
бізнес, охорона здоров'я, організація дозвілля тощо;

— заохочення та підтримка малого бізнесу, насам$
перед у вищезгаданих сферах;

Рис. 1. Рекреаційно;туристична сфера як основна мета туристичних візитів за
глобальним прогнозом розвитку міжнародного туризму до 2030 р.

Джерело: [4].
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— інформаційна підтрим$
ка з боку фахівців у галузі
краєзнавства, географії, гео$
логії, історії тощо;

— інтеграція науки і
бізнесу через співробітницт$
во підприємців і науковців;

— розвиток інформацій$
ної інфраструктури, інфор$
маційний обмін між регіона$
ми через Інтернет, організа$
ція виставок, ярмарків тощо;

— популяризація істори$
ко$культурної спадщини рег$
іонів, екологічних ресурсів,
рідкісних ландшафтів, музеїв
через засоби масової інфор$
мації, організацію загально$
національних конкурсів, рей$
тингів тощо.

Підсистеми впливають на
функціонування та поведінку
всіх складових збалансовано$
го рекреаційного туризму та
спрямовані на досягнення
ефективного функціонування
цілісної системи. Кожна з ви$
окремлених підсистем та заходів безпосередньо чи опо$
середковано впливають на розвиток збалансованого
рекреаційного туризму. Збалансовані екологічні, еко$
номічні та соціальні ресурси певної території викону$
ють функцію створення попиту на рекреаційно$турис$
тичні послуги.

ВИСНОВКИ
Отже, системний підхід до еколого$економічного

забезпечення розвитку рекреаційного туризму харак$
теризується як взаємозв'язок екологічних, економічних,
соціальних та інших складових, що формують його зба$
лансований розвиток. Еколого$економічна цілісність є
ключовим завданням, що стоїть перед рекреаційно$ту$
ристичною галуззю. Значний розвиток збалансованого
рекреаційного туризму дасть змогу покращити еколо$
гічну ситуацію територій, забезпечить фінансове над$
ходження в державну скарбницю та покращить якість
життя населення країни. Потрібно спрямувати всі сили
на формування збалансованого розвитку рекреаційно$
го туризму в рамках сучасних економіко$екологічних,
політичних та соціальних умов.
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TAX LEGAL AND ECONOMIC AND ECOLOGICAL LEVERS OF MANAGEMENT OF ECOLOGIZATION
OF PRODUCTION IN UKRAINE

У статті викладено результати аналізу та дослідження недосконалості законодавства стосовно екоB

логічної ситуації в Україні. Обгрунтовано необхідність впровадження податковоBправових та економіB

коBекологічних важелів управління, спрямованих на мінімізацію сукупних збитків у господарстві та

суспільстві — як від підприємницької діяльності, так і від впливу окремого індивіда. Запропоновано виB

користовувати модель "навантаження — стан — реагування" для дослідження дивергенції зв'язків екоB

номічного зростання, ресурсоспоживання та навантаження на навколишнє природне середовище під

час узгодження податкової і екологічної політик. З'ясовано проблеми справляння екологічного податку.

Розглянуто можливість удосконалення оподаткування для досягнення гармонійних відносин між суспB

ільством і природою та збереженням навколишнього природного середовища. Розглянуто шляхи підвиB

щення ефективності екологічного оподаткування як вагомого чинника управління екологізацією виробB

ництва та впровадження процесів ресурсозбереження.

There are major environmental problems in Ukraine, which are increasing with each passing year. Large

losses from the use of outdated technologies and technical means oblige society to improve environmental

legislation, namely the environmental tax. Damage to the environment must be under the control of state

authorities and compensated in accordance with the actual damage to society. Tax legislation in the area of

responsibility for decisionBmaking needs to be improved both at the level of the country and at the level of

territorial communities.

One of the main goals of the environmental discussion is to take into account the environmental imperative

when developing strategies for economic growth, which is ensured through more efficient use of resources,

reduction of economic and environmental costs associated with resource depletion and the burden on NPS.

Achieving such goals involves diversifying the links between economic growth, resource consumption and the

burden on NPS.

The article presents the results of the analysis and study of the imperfection of the legislation on the

environmental situation in Ukraine. The substantiation of necessity of introduction of the taxBlegal and economicB

ecological management levers directed on minimization of aggregate losses in economy and a society, both

from enterprise activity, and from influence of the individual is considered. Ways to increase the efficiency of

environmental taxation as an effective lever in the field of greening management of production are considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині в Україні простежується тенденція поглиблен$

ня кризової екологічної ситуації, що формувалася до$
сить тривалий період під впливом екологічних агентів
різних форм експлуатації природно$ресурсного потен$
ціалу та відсутності впродовж тривалого часу адекват$
ної реакції держави. Вихід із зазначених проблем вба$
чається у формуванні дієвих важелів управління еколо$
гізацією виробництва та впровадження процесів ресур$
созбереження.

Значні обсяги економічних збитків від використан$
ня застарілих технологій та технічних засобів спонука$
ють суспільство до узгодження екологічної політики і
податкового законодавства, зокрема у частині еколо$
гічного оподаткування. Збитки, завдані навколишньо$
му середовищу, мають бути під контролем державних
органів та відшкодовуватися суспільству відповідно до
реальних втрат. Необхідно удосконалити податкове за$
конодавство у частині відповідальності за прийняття
рішень як на рівні країни, так і на рівні територіальних
громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання екологічного оподаткування та особли$
вості справляння в Україні досліджуються у працях низ$
ки авторів, як$от: О.О. Веклич [3], В.С. Кравців [11],
Л.Л. Тарангул [4], Ю.О. Швець, Н.В. Новицької [5] та
ін. Проблемам управління екологізацією виробництва
приділяли увагу Б.М. Данилишин, Н.П. Яворська [9],
С.К. Харічков [1], В.Я. Шевчук, та ін. Однак, попри ве$
лику кількість наукових робіт у предметній сфері нашо$
го дослідження, не всі аспекти управління екологізацією
виробництва розкрито повною мірою.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз та висвітлення проблем$

них екологічних питань щодо справляння екологічного
податку й формулювання пропозицій щодо удоскона$
лення оподаткування для досягнення гармонійних
відносин між суспільством і природою та збереження
навколишнього природного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Екологічні проблеми, які виникають в умовах вироб$
ництва, диктують нові підходи до формування системи
управління економіко$екологічним розвитком країни та
ставлять важливі завдання перед законодавчою і вико$

Important elements should be environmental forecasting and planning, which affect the achievement of a

certain desired state of the environment in conjunction with other goals of socioBeconomic development of both

regions and the state as a whole.

The solution of economic and environmental problems of production development in Ukraine can be provided

only with the transition to the regulation of nature management and greening on the basis of balanced interaction

of market and administrativeBlegal management methods aimed at forming and developing economic relations

for rational use and reproduction of natural resource potential. reduction of harmful impact on the environment

as a result of economic activity, providing the population with ecologically safe for health products.

Ключові слова: екологія, екологічний податок, екологічні санкції, екологічні збитки, ресурси, ефективність
економіко"правових важелів виробництва.

Key words: ecology, ecological tax, ecological sanctions, ecological losses, resources, efficiency of economic and
legal levers of production.

навчою владою. На нашу думку, вирішення цих завдань
лежить в юридичній площині удосконалення екологіч$
ного податку і екологічних платежів, посилення еколо$
гічних санкцій за завдані екологічні збитки, надання по$
даткових пільг у разі розроблення нових технологій та
взаємодії ринкових і адміністративно$правових методів
управління.

Практика реалізації ідей сталого економічного і соц$
іального розвитку, спрямованих на досягнення гармо$
нійних відносин між людиною, суспільством і природою,
збереження навколишнього природного середовища,
надає винятково важливого значення формуванню
ефективних економіко$правових важелів стратегії еко$
логізації розвитку країни, господарських комплексів
регіонів та окремих функціональних підкомплексів те$
риторіальних громад. Особливо це стосується добувної
промисловості, паливного комплексу, енергетики, агро$
продовольчого комплексу та ін. Тому подальший ефек$
тивний розвиток цих та інших важливих для країни ком$
плексів потребує вдосконалення природокористування,
суттєвого підвищення екологізації виробництва, об$
грунтування економіко$правового механізму їхнього
регулювання.

Екологічні проблеми у сфері виробництва і спожи$
вання виникли з перших днів незалежності нашої краї$
ни. Їх загострення пов'язане з недосконалим управлін$
ням, а поглиблення на фоні економічної кризи, у якій
перебуває Україна протягом не одного десятиліття, на$
буває загрозливого характеру. На наш погляд, основ$
ними причинами, що зумовлюють це, є: посилення тех$
ногенного й антропогенного тиску на складові природ$
но$ресурсного потенціалу країни та регіонів; надмірна
ресурсомісткість виробництва через низький рівень тех$
ніки та технологій, що застосовуються у виробництві;
недосконалість наявного механізму управління та пра$
вової бази природокористування.

Законодавство України в екологічно$правовому
контексті здійснило суттєвий крок вперед. Перегляда$
ються та вносяться зміни і доповнення у чинні закони
України "Про охорону навколишнього середовища",
"Про охорону атмосферного повітря"; ухвалені й діють
(із мінами і доповненнями) Лісовий та Водний кодекси
та інші. Система правових, організаційних та економіч$
них важелів, спрямованих на забезпечення раціональ$
ного використання земельних ресурсів, встановлена в
розділі ІІІ Закону України про "Земельний кодекс Ук$
раїни" (із змінами і доповненнями). Нормативно$право$
вими актами закріплено принцип пріоритетності збере$
ження здоров'я людини й охорони навколишнього се$
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редовища, попри економічний результат суб'єктів гос$
подарювання.

В умовах ринкової економіки особлива роль нале$
жить економічним важелям екологізації виробництва,
зміст яких полягає у формуванні у виробників еконо$
мічної зацікавленості щодо здійснення природоохорон$
них заходів та економічної відповідальності за порушен$
ня чинних правил і норм природокористування. Вони пе$
редбачають примусові стимули, пільги та субсидії, еко$
логічне страхування, формування ринку викидів, систе$
му податкових стимулів, екологічне прогнозування та
планування [1, с. 210—216].

Примусові стимули становлять систему санкцій та
штрафів, що застосовуються до забруднювача за пору$
шення встановлених законодавчими та нормативними
актами правил і стандартів, зокрема щодо повітря та ат$
мосфери, води, землі, грунтів, відходів.

Крім примусових заходів, до виробників можуть
застосовуватися і заохочувальні, серед яких субсидії,
пільгові кредити тощо.

Субсидії виступають фінансовою допомогою дер$
жави (регіону), спрямованою на заохочення суб'єктів
господарювання проводити природоохоронні заходи.
Ця допомога має різну форму. Це можуть бути гранти
або пільгові кредити. Гранти є фінансовою допомогою,
що не підлягає поверненню, яка надається суб'єкту гос$
подарювання, якщо він зобов'язується в зазначений
термін вжити конкретних заходів щодо зменшення рівня
забруднення навколишнього природного середовища.
Пільгові кредити можуть надаватися СПД, які здійсню$
ють конкретні природоохоронні заходи, під відсоток,
нижчий від ринкового. Водночас варто зауважити, що
реальна фінансова політика України не орієнтована на
запровадження та розширення будь$яких пільг, у тому
числі на надання пільгових кредитів для фінансування
природоохоронних заходів, а іноземні гранти та при$
ватні джерела фінансування, зокрема регіональні, поки
що практично не залучаються.

Важливим напрямом удосконалення економіко$еко$
логічного механізму природокористування та охорони
навколишнього природного середовища (далі — НПС)
є екологічне страхування, страхування відповідальності
суб'єктів господарювання, які є джерелом підвищеної
екологічної небезпеки та майнових інтересів страху$
вальників, що виникають у результаті аварійного за$
бруднення НПС. Страхування забезпечує можливість
компенсації частини збитків, спричинених забруднен$
ням, і створення додаткових джерел фінансування при$
родоохоронних заходів. Від проголошення незалеж$
ності в Україні екологічне страхування перебуває і досі
у стані становлення, що насамперед зумовлено відсут$
ністю методик оцінювання можливих збитків від аварій$
ного забруднення НПС, відповідних методик розрахун$
ку ставок, а також неналежним законодавчим забезпе$
ченням як страхування загалом, так і екологічного зок$
рема.

До податково$правових важелів екологізації вироб$
ництва потрібно віднести різні види податкового впли$
ву на природокористування та природоохоронну
діяльність господарюючих суб'єктів. Відповідно до
ст. 240—250 розділу VІІІ Податкового кодексу Украї$
ни здійснюється правове регулювання екологічного
оподаткування, розвиток якого має відбуватися у на$
прямі підвищення ефективності реалізації його основ$
ного суспільного призначення — зниження надмірного
навантаження на навколишнє природне середовище [2,
с. 474—484].

Погоджуємося з О.О. Веклич, що існуюча система
екологічних податків, хоча і зазнала нещодавно сут$
тєвих реформаційних змін, втім, за своїми якостями та
функціональним змістом не відповідає критеріям еко$
логічної, фіскальної й адміністративної ефективності
[3, с. 40—41]. Про це свідчать надто повільні темпи про$
цесів дивергенції зв'язків економічного зростання, на$

вантаження на НПС та споживання природних ре$
сурсів.

Для економіки України притаманні структурні дис$
пропорції, виражені у переважанні видів економічної
діяльності третього і четвертого технологічних укладів,
що спричиняє надмірне навантаження на НПС. Низь$
кий рівень упровадження ресурсозберігаючих та енер$
гозберігаючих технологій призводять до непростої еко$
логічної ситуації, виснаження природних ресурсів і, як
наслідок, значного погіршення стану здоров'я населен$
ня України, що визначають низькі рейтинги нашої дер$
жави у таких екологічних індексах, як Environmental
Performance index, Ecological footprint та ін. [4, с. 142,
146—147]. І, як свідчать статистичні дані, за останнє де$
сятиліття суттєвого покращення ситуації не спостері$
гається.

Вихід із зазначених проблем вбачається у форму$
ванні дієвих важелів управління екологізацією вироб$
ництва та впровадження процесів ресурсозбереження,
одним із яких є формування ефективної системи еко$
логічних податків, до якої належать забезпечення ціно$
вої мотивації платників податків до зменшення рівня
забруднення довкілля, стимулювання до енерго$ та ре$
сурсоефективності та компенсації екологічних збитків
суспільству. Очевидно, що для України надзвичайно
актуальними є питання окреслення перспектив розвит$
ку екологічного оподаткування як із теоретичного, так
і практичного погляду.

Слід наголосити на тому, що екологічне оподатку$
вання, як фіскальний важіль, дозволяє досягти еконо$
мічно вигідним і гнучким способом узгодження подат$
кової та екологічної політики. Успішність екологічної
політики характеризується сукупністю принципів і за$
ходів, які реалізуються на рівні держави, суспільства,
територіальних громад, а також окремих суб'єктів гос$
подарювання для охорони НПС та раціонального вико$
ристання природних ресурсів.

Однією з основних цілей екологічної дискусії є вра$
хування екологічного імперативу під час напрацювання
стратегій економічного зростання, що забезпечується
завдяки більш ефективному використанню ресурсів,
скороченню економічних та екологічних витрат, пов'я$
заних із виснаженням ресурсів і навантаженням на НПС.
Досягнення таких цілей передбачає дивергенцію зв'язків
економічного зростання, споживання ресурсів і наван$
таження на НПС [5, с. 68—71].

Як відзначає Новицька Н.В., для дослідження
рівня зниження навантаження на НПС, а також змін
його стану внаслідок дії екологічного оподаткуван$
ня, пожвавлення дивергенції зв'язків, необхідно при$
стосувати до вітчизняних реалій модель казуальності
активної економічної діяльності, НПС та суспільства —
PSR (press — state — response, тобто навантаження —
стан — реагування), розробниками якої є фахівці
Організації економічного співробітництва і розвитку
(далі ОЕСР).

Екологічні податки, прийняті ОЕСР, кореспондують
із трьома категоріями податків (екологічним, акцизним,
рентною платою), передбаченими Податковим кодексом
України в чинній редакції, та їх 12 видами, які виокрем$
лені за об'єктами оподаткування, узагальнені та зобра$
жені на рисунку 1.

Екологічне оподаткування у зображеній моделі є ре$
акцією суспільства на зміни у стані НПС, зумовлені на$
вантаженням від активної економічної діяльності. Еко$
логічне оподаткування призначене для впливу на чин$
ники опосередкованого навантаження на НПС. Індика$
торами зниження навантаження на НПС від економіч$
ної діяльності є показники скорочення емісії забрудню$
ючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єк$
ти, обсяги утворення відходів тощо. Процес трансфор$
мації стану НПС унаслідок запровадження екологічно$
го оподаткування проявляється у порівнянні виміряних
у динаміці конкретних якісних чи кількісних характе$
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ристик атмосферного повітря, води, землі й біорізно$
маніття та ін. до і після оподаткування.

Процес дивергенції, на переконання експертів ООН,
уже розпочався у світі, зокрема і в Україні. Глобальне
економічне зростання перевищило темпи споживання
природних ресурсів поряд із зменшенням негативних
екологічних наслідків. Споживання матеріалів на оди$
ницю реального ВВП у ХХІ ст. скоротилося на 25 % по$
рівняно з 80$ми роками минулого століття. Але для по$
мітного зниження надмірного навантаження на НПС та
підвищення ефективності використання ресурсів важ$
ливе пришвидшення цього процесу. Зважаючи на за$
значене, потрібно звернути увагу на особливе місце, яке
посідають екологічні податки (далі — ЕП) у цьому про$
цесі.

Оподатковуючи навантаження на НПС, надаючи
йому вартісної форми, ЕП сприяють його трансфор$
мації у витрати на виробництво та споживання. По$
стійний пошук шляхів скорочення витрат економічни$
ми агентами приводить до добровільного зниження
ними рівня навантаження на НПС. У цьому процесі про$
являється спрямованість економічного оподаткування
на скорочення бази, а отже — і податкового платежу.

Визначення перспектив розвитку екологічного опо$
даткування в Україні потребує проведення відповідно$
го дослідження сучасного стану використання системи
оподаткування як структурно дезінтегрованої ціліс$
ності, у якій кожен складник має своє цільове призна$

чення, а вся сукупність гарантує покращання екологіч$
ної ситуації завдяки пожвавленню дивергенції зв'язків
економічного зростання, ресурсоспоживання та наван$
таження на НПС.

Оцінювання фіскальної ефективності системи еко$
логічного податку дає підстави стверджувати, що вони
мають значний фіскальний потенціал (до 1,5 % доходів
бюджету і 0,35 % ВВП), проте варто зауважити, що ди$
наміка надходжень від ЕП є нестійкою та залежить від
певних періодів: докризового, кризового, посткризово$
го.

Аналіз за роками трьох визначених показників: ви$
трат на охорону навколишнього природного середови$
ща, надходжень екологічного податку до Зведеного
бюджету України; обсягів викидів забруднюючих речо$
вин, свідчить про те, що зі збільшенням витрат на охо$
рону навколишнього середовища зростає й обсяг над$
ходжень від екологічного податку, водночас обсяги ви$
кидів забруднюючих речовин зменшуються. Це наочно
показано на рисунку 2.

Частка ЕП у ВВП України протягом 2011—2019 рр.
залишалася занадто низькою (менше 1 % ВВП, а саме:
0,15 % ВВП у 2011 та 0,14 % — 0,16 % у 2018—2019 рр.),
що вказує на низьку фіскальну ефективність цих по$
датків, недостатню увагу до їх адміністрування та еко$
логічних проблем загалом [11, с. 16]. Із зростанням цьо$
го показника можна сподіватися на значно більше
фінансування природоохоронних заходів або на спла$

Рис. 1. Модель взаємодії екологічної та економічної сфери
"навантаження — стан — реагування"

Джерело: побудовано на основі даних [2; 6].
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ту послуг щодо зменшення забруднення. Але необхід$
но брати до уваги той факт, що визначення ставок ЕП
для кожного окремого випадку вимагає значних коштів
на організацію контролю за викидами та екологічного
моніторингу. Крім того, значну кількість видів забруд$
нюючих речовин важко або взагалі неможливо контро$
лювати наявними технічними засобами, що знижує ре$
гулятивну роль цього податку.

Стимулююча функція ЕП залежить від розміру став$
ки податку, який визначається з огляду на кількість та
якість викинутих, скинутих або розміщених забрудню$
ючих речовин [12, с. 909—910].

Податкові пільги можуть реалізовуватися у вигляді
різних форм звільнення від сплати екологічного подат$
ку, зниження податкової ставки, прискореної аморти$
зації у тому разі, коли підприємство$забруднювач
здійснює певні природоохоронні дії.

Аналіз тенденцій вітчизняного природокористуван$
ня та світового досвіду реформування податкової пол$
ітики з урахуванням екологічних пріоритетів свідчить, що
нині в світі існує три основні напрями податкового сти$
мулювання екологізації виробництва: 1) введення нових
екологічних податків і платежів з одночасним зменшен$
ням ставки податків, що стримують ділову активність гос$
подарюючих суб'єктів; 2) надання податкових пільг під
час розроблення та впровадження нових ресурсозбері$
гаючих, маловідходних та екологічно безпечних техно$
логій та устаткування; 3) посилення економічних та юри$
дичних санкцій за заподіяння екологічних збитків.

Загалом екологічні податки посідають важливе
місце в системі податкового регулювання та істотно
впливають на процеси екологізації виробництва й жит$
тєдіяльності населення.

Введення екологічних податків і платежів забезпе$
чує прямий зв'язок між ефективністю природокористу$
вання та ефективністю виробничої діяльності господа$
рюючих суб'єктів, формує стійке джерело для створен$
ня природоохоронних фондів коштів держави та ре$
гіонів. Позитивний ефект від здійснення цих та інших
заходів може бути відчутний лише за умови створення
матеріальної зацікавленості юридичних та фізичних
осіб, корпорацій, окремих трудових колективів, їхніх
менеджерів у забезпеченні екологізації виробництва.

Важливими елементами мають стати екологічні прогно$
зування та планування, що впливають на досягнення
певного бажаного стану навколишнього середовища у
взаємозв'язку з іншими цілями соціально$економічно$
го розвитку як регіонів, так і держави загалом.

Забезпечують вирішення цього складного завдання
два основні підходи, перший з яких полягає в поперед$
ньому розрахунку економіко$правових і деяких інших
видів соціальних збитків на певній території. На підставі
порівняння витрат на природоохоронні заходи з розмі$
рами можливих збитків отримують дані про рівень еко$
номічної ефективності витрат на охорону навколишнь$
ого середовища. В основі другого підходу лежить по$
треба в урахуванні економічної, правової, соціальної та
екологічної ефективності заходів. Саме цей підхід, на
нашу думку, відповідає завданням комплексного вирі$
шення проблем природокористування. Проте він усклад$
нюється відсутністю єдиного критерію для визначення
соціально$економічної та екологічної ефективності. А
тому в сучасних умовах найбільш доцільним є поєднан$
ня цих двох підходів.

ВИСНОВКИ
Отже, можливість розв'язання економіко$еколо$

гічних проблем розвитку виробництва в Україні може
забезпечуватися лише з переходом до регулювання при$
родокористування й екологізації на основі збалансова$
ної взаємодії ринкових та податково$правових важелів
управління, спрямованих на формування і розвиток еко$
номічних відносин щодо раціонального використання та
відтворення природно$ресурсного потенціалу, змен$
шення шкідливого впливу на навколишнє середовище
внаслідок господарської діяльності, забезпечення насе$
лення екологічно безпечною для здоров'я продукцією.
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Рис. 2. Ефективність екологічного оподаткування в Україні

Джерело: побудовано авторами на основі даних: [7—9].
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Стаття узагальнює інформаційне забезпечення менеджменту для здійснення управління нематеB

ріальними активами. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення методики формуванB

ня інформаційної бази документаційного та аналітичного забезпечення управління нематеріальними акB

тивами підприємств з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Систематизація літературB

них джерел та підходів до вирішення проблеми управління нематеріальними активами засвідчила, що

відсутній єдиний підхід до визначення змісту нематеріальних активів як об'єкта управління, ідентифіB

кації їх складових, спостерігається різноплановість класифікаційних ознак та групувань даних активів з

метою управління, що вимагає подальших наукових досліджень. Виникає потреба у визначенні впливу

якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу нематеріальних активів та обгрунтованість

прийняття управлінських рішень. Актуальність вирішення зазначеної наукової проблеми полягає в тому,

що стратегія управління підприємством на основі використання нематеріальних активів є конкретним

механізмом збільшення обсягів реалізації продукції та розширення ринків збуту продукції. Дослідження

питання управління нематеріальними активами в статті здійснено в логічній послідовності: з'ясовано

значення цих активів у господарській діяльності підприємства, вивчено джерела інформації про провеB

дення економічного аналізу досліджуваних активів, проведено аналіз динаміки й структури нематеріB

альних активів на основі зібраної інформації за запитами авторів у Державній службі статистики УкраїB

ни та Головному управлінні статистики в місті Києві, з'ясовано сутність діджиталізації даних та описано

порядок застосування "хмарних" технологій — як напрям інноваційного управління. Методичним інструB

ментарієм проведеного дослідження стали прийоми читання фінансової звітності, зокрема горизонтальB

ний аналіз, періодом дослідження обрано 2010—2019 роки. Об'єктом дослідження обрана країна Україна

та її столиця — місто Київ. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що нематеріальні

активи для підприємства — важливе джерело розширення горизонту розвитку інноваційної діяльності
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах постійного розвитку науки і технологій

виникає потреба в удосконаленні методів управлін$
ня підприємством загалом та окремими його акти$
вами й зобов'язаннями, які б забезпечували стійкий
фінансовий стан і розвиток суб'єкта господарюван$

та підвищення його конкурентоспроможності. Саме нематеріальні активи визначають рівень забезпечеB

ності підприємства програмними продуктами, торговими знаками, патентами, ліцензіями, дозволами,

які визначають рівень конкурентоздатності підприємства. Українським підприємствам, що збираються

успішно конкурувати за законами сучасного міжнародного бізнесу, доцільно першочергову увагу зверB

нути саме на нематеріальні активи, особливо на здатність генерувати нові знання. Вимоги сучасності

визначають якісну конкурентоздатність менеджера за рахунок вільного володіння і розуміння ринкоB

вого інформаційного середовища, що забезпечить постійну взаємодію та взаємозв'язок між вхідними і

вихідними даними в організації інформаційних потоків. В умовах жорсткої конкуренції особливої актуB

альності набуває діджиталізація даних, тобто перетворення різних видів інформації у цифрову. З метою

зберігання необмеженого обсягу інформації та можливості доступу до неї в будьBякий момент, підприємB

ства використовують "хмарні" технології. Важливими перевагами даних технологій є створення резервB

ного копіювання та доступ до даних.

Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для аспірантів, докторантів, менедB

жерів, економістів, бухгалтерів підприємств та компаній, а також для інших зацікавлених осіб.

The article summarizes management information for the management of intangible assets. The main purpose

of the conducted research is to improve the methodology of formation of information base of documentation and

analytical support of management of intangible assets of enterprises in order to make effective management

decisions. Systematization of literary sources and approaches to the problem of management of intangible assets

showed that there is no single approach to determining the content of intangible assets as an object of

management, identification of their components, there is a heterogeneity of classification features and groupings

of these assets for management purposes, which requires research. There is a need to determine the impact of the

quality of information support on the effectiveness of the analysis of intangible assets and the validity of

management decisions. The urgency of solving this scientific problem lies in the fact that the strategy of managing

an enterprise based on the use of intangible assets is a specific mechanism for increasing the volume of sales and

expansion of markets for products. The research of the issue of management of intangible assets in the article is

carried out in a logical sequence: the value of these assets in the economic activity of the enterprise, the sources

of information on carrying out economic analysis of the studied assets, the dynamics and structure of intangible

assets on the basis of collected information at the request of authors in the Civil Service of Statistics of Ukraine

and the Main Directorate of Statistics in the city of Kiev, the essence of data digitization has been clarified and

the order of using "cloud" technologies is described as a direction of innovative management. Methods of the

study were approaches of reading the financial statements, in particular horizontal analysis, the study period

was selected 2010—2019. The object of study is the country Ukraine and its capital city Kyiv. The study empirically

confirms and theoretically proves that intangible assets for an enterprise are an important source of expanding

the horizon of innovation activity and enhancing its competitiveness. It is intangible assets that determine the

level of security of the enterprise software products, trademarks, patents, licenses, permits that determine the

level of competitiveness of the enterprise. For Ukrainian companies that are going to successfully compete under

the laws of modern international business, it is advisable to pay particular attention to intangible assets, especially

the ability to generate new knowledge. The requirements of modernity determine the qualitative competitiveness

of the manager at the expense of free ownership and understanding of the market information environment,

which will ensure constant interaction and interrelation between the input and output data in the organization

of information flows. In the conditions of fierce competition, the digitization of data, that is, the transformation

of different types of information into digital, becomes especially relevant. In order to store unlimited amount of

information and to be able to access it at any moment, enterprises use "cloud" technologies. Important benefits

of these technologies are backup and data access.

The results of the study may be useful for graduate students, doctoral students, managers, economists,

accountants of businesses and companies, as well as for other interested parties.

Ключові слова: діджиталізація даних, економічний аналіз, нематеріальні активи, необоротні активи,
статистичні дані, управління, хмарні технології.

Key words: cloud technologies, data digitization, economic analysis, intangible assets, management, non"current
assets, statistics.

ня. Економічне управління підприємством охоплює
три складових: результати економічної діяльності,
економічні ресурси (економічний потенціал) та еко$
номічний стан підприємства. До економічних ре$
сурсів належать нематеріальні активи підприємства
— комп'ютерні програми, гудвіл (ділова репутація),
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патенти, торгові марки, авторські права, ліцензії на
діяльність та права користування землею тощо. Вони
визначають право власності на результати інтелек$
туальної діяльності, право користування майном та
майновими правами, право користування природни$
ми ресурсами тощо. Саме нематеріальні активи не$
обхідно розглядати як джерело додаткового прибут$
ку та підвищення конкурентоспроможності підприє$
мства в сучасній конкурентній боротьбі. Вони мають
вирішальний вплив на удосконалення автоматизації
господарських процесів та технологій на під$
приємстві. Володіння нематеріальними активами
надає підприємству значних переваг, забезпечує
підвищення вартості підприємства, сприяє росту
інноваційної привабливості, забезпечує захист прав
суб'єкта господарювання. Тому управління немате$
ріальними активами набуває особливої актуальності
в сучасних умовах господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу дослідженню питань управління нема$
теріальними активами на підприємствах в сучасних умо$
вах господарювання приділили провідні вітчизняні та
зарубіжні вчені, зокрема, Р. Еннан, Л. Ю. Мельничук,
Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл, К. Шваб та ін.

Більшість науковців під управлінням нематеріальни$
ми активами розуміють стратегічну діагностику, яка
включає інформаційну базу щодо управління ними,
аналіз ефективності використання необоротних активів,
оцінку вартості та структури нематеріальних активів,
розробку стратегії їх розвитку.

Проте окремі питання забезпечення ефективного
управління нематеріальними активами дотепер залиша$
ються маловивченими. Відсутність єдиного підходу до
визначення змісту нематеріальних активів як об'єкта уп$
равління, ідентифікації їх складових, різноплановість
класифікаційних ознак та групувань даних активів з ме$
тою управління вимагає подальших наукових дослід$
жень.

Наразі виникає потреба у визначенні впливу якості
інформаційного забезпечення на ефективність аналізу
нематеріальних активів та обгрунтованість прийняття
управлінських рішень.

Актуальним залишається стратегічне управління
нематеріальними активами, на основі вивчення їх стану
й динаміки, як на рівні підприємства, так і на рівні краї$
ни загалом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення методики формуван$

ня інформаційної бази документаційного та аналітич$
ного забезпечення управління нематеріальними актива$
ми підприємств з метою прийняття ефективних управл$
інських рішень. Одним з джерел інформації слугують
дані аналізу нематеріальних активів з урахуванням по$
треб управління.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час проведення дослідження було використано

дані Державної служби статистики України та Голов$
ного управління статистики в м. Києві за 2010—2019
роки.

Економічний аналіз нематеріальних активів спрямо$
вано на виявлення резервів підвищення ефективності їх
використання та проведено на основі застосування
прийомів читання фінансової звітності підприємств,
зокрема:

— горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння
кожної позиції звітності з попереднім періодом. По$
рівняння — це метод, за допомогою якого нематеріальні
активи вивчалися шляхом зіставлення за досліджуваний
період. Перевагами прийому є можливість одержання
найбільш загального уявлення про якісні зміни, які

відбувались у структурі нематеріальних активів, а також
виявлення динаміки цих змін;

— трендовий аналіз — грунтується на порівнянні
кожної позиції звітності з низкою попередніх періодів
і визначенні тренда, тобто основної тенденції динаміки
показника. Отримані результати дозволяють простежи$
ти за показниками тенденції розвитку нематеріальних
активів, сформувати прогноз на перспективу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основою забезпечення стабільного функціонуван$
ня підприємства є взаємоузгоджена діяльність усіх його
підрозділів на основі формування та застосування в
практиці господарювання системи економічного управ$
ління підприємством, його активами і зобов'язаннями.
Складовою частиною активів є нематеріальні активи.

Управління нематеріальними активами — це процес
ухвалення рішень зі створення та введення нематеріаль$
них активів у комерційний оборот в умовах ринкової
конкуренції з метою отримання максимального прибут$
ку. Стратегія управління підприємством на основі ви$
користання нематеріальних активів є конкретним меха$
нізмом збільшення обсягів реалізації продукції та роз$
ширення ринків збуту продукції [2, с. 133—134].

У сучасних умовах ведення бізнесу управління не$
матеріальними активами є доволі складним процесом,
оскільки виникає необхідність їх структурувати за ви$
дами, джерелами утворення та розробити стратегії
удосконалення використання даних активів. Застосу$
вання інформаційних технологій набуває все більшого
значення в процесі управління та забезпечує оператив$
ну комп'ютерну обробку інформації, зберігання вели$
ких обсягів економічно важливої інформації та переда$
чу її на будь$які відстані в мінімальні терміни. Інформа$
ційно$комунікаційні технології змінюють (оцифрову$
ють) процес управління на підприємствах, формують
цифрову бізнес$модель, переносячи інформацію в "сфе$
ру діджиталу".

Під нематеріальними активами для цілей управлін$
ня розуміють активи, які:

1) є немонетарними активами (крім грошових коштів,
їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксо$
ваній (або визначеній) сумі коштів);

2) не мають матеріальної форми;
3) можуть бути ідентифіковані;
4) строк корисного використання (експлуатації)

яких значення не має;
5) відображають у загальній вартості майна підприє$

мства, оскільки їх відокремити в самостійний вид майна
через нематеріальну основу не можливо.

Виокремлюють такі групи нематеріальних активів:
— права користування природними ресурсами: над$

рами, іншими ресурсами природного середовища тощо;
— права користування майном: право користуван$

ня земельною ділянкою згідно із земельним законодав$
ством, будовою, право на оренду приміщень тощо);

— права на комерційні позначення: торгові марки,
знаки для товарів і послуг, комерційні найменування
тощо, крім тих, витрати на придбання яких визнаються
роялті;

— права на об'єкти промислової власності: винахо$
ди, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин,
породи тварин, комерційні таємниці, у тому числі ноу$
хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо, крім
тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

— авторське право і суміжні з ним права: на літера$
турні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми,
програми для електронно$обчислювальних машин, ком$
піляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, пе$
редач (програми) організацій мовлення тощо, крім тих,
витрати на придбання яких визнаються роялті, а також
витрати на придбання права користування комп'ютер$
ними програмами;
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— інші нематеріальні активи: право на проваджен$
ня певного виду діяльності, використання економічних
та інших привілеїв, витрати на придбання сертифікатів
відкритих ключів електронного цифрового підпису
тощо [4].

У деяких випадках нематеріальні активи мають
більшу вартість, ніж усі матеріальні активи, наприклад,
у компаніях Facebook та Twitter здатність охопити
мільярди користувачів набагато цінніша за вартість їхніх
матеріальних активів.

Обліково$аналітична інформація є основою для
прийняття управлінських рішень (табл. 1).

На основі наведених документаційних джерел у таб$
лиці 1 проводять аналіз нематеріальних активів.

Основні завдання аналізу нематеріальних активів:
— встановлення структури та динаміки нематеріаль$

них активів;
— визначення рівня використання нематеріальних

активів і факторів, що на нього впливають;
— виявлення резервів підвищення ефективності ви$

користання нематеріальних активів.
Державна служба статистики України інформацію

про нематеріальні активи за 2010—2012 роки відоб$

ражала у складі необоротних активів разом з основ$
ними засобами, інвестиційною нерухомістю (за за$
лишковою вартістю) та довгостроковими біологічни$
ми активами, оскільки їх відокремити в самостійний
вид майна через нематеріальну основу не можливо.
Починаючи з 2013 року у статистичних щорічниках
інформація про нематеріальні активи була наведена
у сукупності з основними засобами, окремо за залиш$
ковою вартістю, і окремо сума зносу (на початок і
кінець звітного періоду).

Необоротні активи — це активи очікувана тривалість
використання яких понад один рік, або один операцій$
ний цикл, якщо він довший за рік.

Автори Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл виді$
ляють три основні риси необоротних активів і наводять
наступне визначення: "Необоротні активи — це засоби,
які:

1) мають термін корисного використання більше од$
ного року;

2) використовуються в діяльності підприємства;
3) не підлягають перепродажу покупцям" (3, с. 196).
У фінансовій звітності необоротні активи відобра$

жають у бухгалтерському Балансі (Звіті про фінансо$

Джерело 
інформації Перелік документів 

Первинні 
документи з руху 
нематеріальних 
активів 

Акт уведення в господарський оборот об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів (типова форма № НА-1), 
Інвентарна картка обліку об’єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів (типова форма № НА-2), Акт вибуття 
(ліквідації) об’єкта права інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів (типова 
форма № НА-3), Інвентаризаційний опис об’єктів 
права інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів (типова форма № НА-4) 
[5] 

Фінансова 
звітність 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів 
(форма № 3), Звіт про власний капітал (форма 
№ 4), Примітки до річної фінансової звітності 
(форма № 5) 

Інша інформація Ліцензії, програмне забезпечення, бази даних та 
інші джерела інформації 

Таблиця 1. Джерела інформації для управління нематеріальними активами

Таблиця 2. Склад та структура необоротних активів підприємств України за 2010—2019 роки, тис. грн

Примітка: 1 — починаючи з 2013 року у статистичних щорічниках інформація про нематеріальні активи наведена у сукупності
з основними засобами.

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7].
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2010 1832922810,2 1184773067,2 64,6 221718959,3 12,1 334246711,8 18,2 92184071,9 5,0 
2011 2050959586,3 1309947420,2 63,9 251763856 12,3 382928037 18,7 106320272,8 5,2 
2012 2456015128,2 1687052658,5 68,7 259147520,3 10,6 396996229,5 16,2 112818719,9 4,6 
2013 2639813169,3 1791961886 67,9 270041785,1 10,2 447181052 16,9 130628446,2 4,9 
2014 2717620345,2 1834241495 67,5 253146988,8 9,3 469342717,2 17,3 160889144,3 5,9 
2015 3960148877,9 2717801375 68,6 271716430,8 6,9 806295413,6 20,4 164335658,3 4,1 
2016 4212813136,0 2829946219 67,2 315736688,2 7,5 889612880,8 21,1 177517347,8 4,2 
2017 4303282789,2 2833613751 65,8 389531018,4 9,1 872238817,2 20,3 207899203 4,8 
2018 4584315559,2 3056989756 66,7 481724167 10,5 814802660,4 17,8 230798975,7 5,0 
2019 4844512941,6 3361497352,7 69,4 487222935,6 10,0 755972169,2 15,6 239820484,1 5,0 
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вий стан), а більш детально — у Примітках до річної
фінансової звітності.

Вкладення у нематеріальні активи залишаються
мало пріоритетним напрямом інвестування в Україні,
тоді як вони виступають ключовим економічним ре$
сурсом розвитку економіки країни, вони репрезенту$
ють наявний інтелектуально$інформаційний потен$

ціал підприємства, за допомогою якого запроваджу$
ються технологічні зміни виробничого процесу, мар$
кетингові, організаційні та інші нововведення відпов$
ідно до вимог нової інноваційної моделі економіки.
Нематеріальні активи забезпечують підвищення рин$
кової капіталізації та ділової репутації вітчизняних
підприємств.
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Рис. 1. Динаміка необоротних активів підприємств України за 2010—2019 роки, тис. грн

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [7].
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Рис. 2. Відсоткове значення вартості основних засобів та нематеріальних активів (залишкова вартість) у їх загальній
вартості за регіонами України станом на кінець 2019 року, тис. грн

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [6; 7].
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Динаміку складу та структури необоротних активів
підприємств України за 2010—2019 роки наведено у таб$
лиці 2.

За досліджуваний період (2010—2019 роки) у складі
нематеріальних активів найбільшу питому вагу займа$
ють основні засоби, нематеріальні активи, інвестиційна
нерухомість та довгострокові біологічні активи, вели$
чина якої знаходиться в межах 63,9—69,4 %. Найменше
відсоткове значення займають інші необоротні активи,
в межах 4,1—5,9 %. Загалом вартість необоротних ак$
тивів має тенденцію до зростання, в тому числі й вартість
нематеріальних активів.

Динаміка довгострокових фінансових інвестицій має
позитивний характер, вартісна величина даного показ$
ника з 2015 року зросла в 1,5 рази. За останні два досл$
іджувані роки змінилася тенденція зростання на зни$
ження, зокрема, станом на кінець 2019 року у структурі
необоротних активів їх відсоткове значення скороти$
лося до 15,6 %.

Ілюстративне відображення динаміки необоротних
активів підприємств України наочно представлено на
рисунку 1.

Проаналізуємо відсоткове значення основних за$
собів та нематеріальних активів за регіонами України
у їх загальній вартості станом на кінець 2019 року
(рис. 2).

Залишкова вартість основних засобів та немате$
ріальних активів по Україні станом на кінець року склала
3271396950 тис. грн, тобто 100 %. Найбільша питома вага
основних засобів та нематеріальних активів зосередже$
на в: м. Києві — 41,9 % або 1371881436,5 тис. грн, Дніпро$
петровській області — 9,4 % або 307151877,4 тис. грн,
Київській області — 6,3 % або 204711001,9 тис. грн Най$
менша питома вага основних засобів та нематеріальних
активів характерна для Чернівецької області — 0,4 % або
14231731,9 тис. грн та Луганської області — 0,6 % або
18428707,3 тис. грн.

Структура основних засобів та нематеріальних ак$
тивів у їх загальній вартості в розрізі регіонів (облас$
тей) України засвідчує про необхідність зростання вкла$
день у дані активи, оскільки зростає потреба в нематер$
іальних ресурсах в умовах інформаційного середовища
управління підприємством.

Державна служба статистики України не оприлюд$
нює окремо дані про нематеріальні активи, що усклад$
нює процес отримання інформації саме про ці активи.

Головним управлінням статистики у м. Києві за за$
питом авторів було надано інформацію про нематері$
альні активи загалом та за їх окремими видами за до$
сліджуваний період. Динаміку капітальних інвестицій у
нематеріальні активи по м. Києву за 2010—2019 роки на$
ведено у таблиції 3.

у тому числі в окремі види нематеріальних активів 
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2010 4623252 2120868 45,9 1693539 36,6 
2011 5390563 2424057 45,0 1729917 32,1 
2012 6360420 2443676 38,4 3043034 47,8 
2013 5524351 2262223 41,0 2666862 48,3 
2014 5093204 2100043 41,2 2100474 41,2 
2015 15040481 3312709 22,0 11258782 74,9 
2016 7379896 4389031 59,5 2388994 32,4 
2017 11333871 6564100 57,9 3712972 32,8 
2018 28848935 7155998 24,8 20624221 71,5 
2019 14082199 3577825 25,4 7456253 53,0 

Таблиця 3. Динаміка капітальних інвестицій у нематеріальні активи у м. Києві за 2010—2019 роки, тис. грн

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Головного управління статистики у м. Києві [6].

Рис. 3. Відсоткове співвідношення капітальних інвестицій в окремі види нематеріальних активів
у м. Києві за 2010—2019 роки

Джерело: складено та розраховано авторами за даними Головного управління статистики у м. Києві [6].
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Наведена динаміка та структура капітальних інвес$
тицій у нематеріальні активи в розрізі груп за окремими
ознаками за дев'ять років на прикладі м. Київ дає мож$
ливість стверджувати, що вкладення в дані активи на$
бирають обертів. Аналіз складу нематеріальних активів
за видами має інноваційний характер та визначає стра$
тегію капітальних вкладень за їх видами на майбутнє.

Побудувавши наступний графік (рис. 3), цікавим
фактом є те, що у відсотковому співвідношенні сума
капітальних інвестицій у нематеріальні активи (зокре$
ма, в програмне забезпечення та бази даних, права на
комерційні позначення, об'єкти промислової власності,
авторські й суміжні права, патенти, ліцензії, концесії
тощо) за роками має різке зростання у 2015 та 2018 ро$
ках, що пов'язано з розвитком цифрових та інформа$
ційних технологій.

Дані, наведені на рисунку 3, підтверджують, що по$
кращується забезпеченість програмним оснащенням і
розвивається сфера формування баз даних за різними
напрямками, зросли витрати на придбання прав корис$
тування комп'ютерними програмами та на придбання
сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових
підписів.

Високу та зростаючу питому вагу мають інвестиційні
активи у групі нематеріальних активів щодо прав на ко$
мерційні позначення, об'єкти промислової власності, ав$
торські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії
тощо.

На основі даних проведеного аналізу виникає потре$
ба в поглибленні стратегічного розвитку щодо напря$
мів довготермінових капітальних вкладень у немате$
ріальні активи.

У сучасних умовах набуває поширення перетворен$
ня будь$якого виду інформації у цифрову — діджита$
лізація даних.

Клаус Шваб визначив переваги діджиталізації:
1. Безпрецедентне зростання інновацій, стосується

їх швидкості, об'єму та впливу, що забезпечить значне
покращення в ефективності, продуктивності та скоро$
ченні витрат.

2. Безпрецедентне зростання даних та можливостей
їх використання для нових технологій сприяє більшому
залученню різних верств розробників$користувачів$
клієнтів.

3. Штучний інтелект стає реальністю, конкретні при$
клади можна побачити від масової роботизації й до біо$
технологій [8].

Перехід від паперового документування до оциф$
рування даних сприяє розвитку інновацій, заснованих
на комбінаціях технологій та змушує підприємства пе$
реглядати порядок ведення бізнесу. Керівники бізнесу
і керівники вищої ланки повинні забезпечити розвиток
інновацій за рахунок діджиталізації даних, що значно
прискорить отримання даних виконавцями у підрозді$
лах, не чекаючи паперового варіанту відповідного до$
кументу.

Мінливість зовнішнього середовища вимагає від
підприємства налагодження системи швидкого отриман$
ня даних та визначення стратегічних рішень на перспек$
тиву, а також розвитку "хмарних" технологій.

У перекладі з англійської термін "cloud" означає не
тільки "хмара", але має й інше значення — "розсіяний",
саме це значення було в основі терміну на початковому
етапі розвитку "хмарних" технологій.

Під час використання хмарних технологій комп'ю$
терні ресурси та потужності надаються користувачеві
через мережу Інтернет як Інтернет$сервіс. Розподіле$
на обробка даних становить "розсіяну" технологію.

Сутність "хмарних" обчислень зводиться до того, що
замість придбання та використання власної обчислю$
вальної техніки (і/чи не тільки обчислювальної техні$
ки) здійснюється її оренда в компанії, що надає послу$
ги на основі "хмарних" технологій — у провайдера.
"Хмари" фактично заміняють користувачам їхню влас$

ну інформаційну інфраструктуру чи конкретну програм$
но$апаратну платформу або програмне забезпечення.
Користувачі користуються орендованими потужностя$
ми через Інтернет і при і цьому оплачують тільки фак$
тичне їх використання.

Термін "хмарні" обчислення на практиці часто ви$
користовують для позначення будь$яких послуг, які
надаються через мережу Інтернет, хоча це надто роз$
ширене трактування. На сучасному етапі сукупність
"хмарних" сервісів розподіляють на три основні кате$
горії, котрі своєю чергою, можуть поділятися на менші
групи:

— інфраструктури як сервіс (Infrastructure as a
Service — laaS);

— платформа як сервіс (Platform as а Service — PaaS);
— програмне забезпечення як сервіс (Software as a

service — SaaS).
Інфраструктура як сервіс означає передання в орен$

ду обчислювальних потужностей, але не фізично, а
віртуально. Користувачеві надають віртуальний сервер
з унікальною ІР$адресою (чи набором адрес), структу$
ру для зберігання даних і можливість керувати цим ком$
плексом.

Платформа як сервіс (PaaS) складається з одного чи
кількох віртуальних серверів зі встановленими опера$
ційними системами та спеціалізованими додатками,
котрі добирають згідно з інтересами користувача.

Програмне забезпечення як сервіс (SaaS) надає мож$
ливість користуватися програмним забезпеченням про$
вайдера, що здійснює "хмарні" обчислення віддалено,
через Інтернет. Такий сервіс дає змогу не купувати про$
грамне забезпечення, а користуватися ним за необхід$
ності за допомогою різноманітних клієнтських при$
строїв. Одночасно контроль і управління віртуальною
структурою "хмари", зокрема мережі, серверів, опера$
ційних систем, систем зберігання здійснює "хмарний"
провайдер [1, с. 33].

Важливою є послуга резервного копіювання та збе$
рігання архівів, яку може надавати "хмарний" провай$
дер. Передаючи "хмарному" провайдеру дані функції,
споживач звільняє себе й від необхідності виконувати
певні супутні процедури (наприклад, оновлення про$
грамного забезпечення).

У "хмарних" технологіях передбачена плата за фак$
тичне використання обчислювальних ресурсів, тобто
користувач оплачує тільки той обсяг, який ним дійсно
був використаний за певний проміжок часу.

Ще один важливий момент — використання ресурсів
у будь$якому місці та в необхідному обсязі, що немож$
ливо забезпечити у разі використання власного комп'ю$
тера чи ноутбука.

Водночас "хмарні" обчислення мають і серйозні не$
доліки, які пов'язані насамперед з передаванням низки
функцій "хмарному" провайдеру та, як наслідок, втра$
тою контролю над власними даними.

Користувач не має достатньо достовірної інфор$
мації, щоб оцінити безпечність використовуваних про$
вайдером "хмарних" технологій, гарантії збереження
своєї інформації, а має доступ лише до власних даних і
можливість роботи з ними.

Вибір варіантів формування та зберігання даних за$
лежить від масштабів діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Нематеріальні активи для підприємства — важли$
ве джерело розширення горизонту розвитку інновац$
ійної діяльності та підвищення його конкурентоспро$
можності. Саме нематеріальні активи визначають
рівень забезпеченості підприємства програмними про$
дуктами, торговими знаками, патентами, ліцензіями,
дозволами, які визначають рівень конкурентоздатності
підприємства. Українським підприємствам, що збира$
ються успішно конкурувати за законами сучасного
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міжнародного бізнесу, доцільно першочергову увагу
звернути саме на нематеріальні активи, особливо на
здатність генерувати нові знання. Практичне викори$
стання нематеріальних активів у діяльності
підприємств — це процес комерціалізації інноваційної
сфери, який повинен передбачати ефективне управлі$
ння ними.

Управління нематеріальними активами — це процес
прийняття рішень з їх придбання (створення) і введен$
ня в господарський оборот з метою отримання макси$
мального прибутку.

Джерелами інформації при здійсненні управління
нематеріальними активами на рівні підприємства слугу$
ють первинні документи з руху нематеріальних активів
та його фінансова звітність.

На основі отриманої інформації за запитами від
Державної служби статистики України та Головного
управління статистики в м. Києві встановлено динамі$
ку розвитку нематеріальних активів за 2010 — 2019
роки. Результати проведеного економічного аналізу
свідчать про зростання вартості нематеріальних ак$
тивів з кожним роком, що зумовлено швидкими тем$
пами впровадження програмних продуктів та техно$
логій.

Здійснення ефективного управління нематеріальни$
ми активами, як на рівні підприємства, так і на рівні Ук$
раїни, забезпечує отримання оперативної інформації
про їх склад, класифікаційні групи, динаміку змін та
пошук шляхів щодо удосконалення їх використання й
оновлення з метою прийняття ефективних управлінсь$
ких рішень.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДИНАМІКУ ЦІН
НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Поскольку ценовые диспропорции в мировом экономическом пространстве остаются актуальной проB

блемой, автор также рассматривает эти аспекты на уровне помощи потребительскому рынку в сельскоB

хозяйственном секторе Азербайджана. Сельскохозяйственный сектор страны сильно зависит от импорB

та удобрений. Перед тем, как приступить к анализу динамики цен на аграрном потребительском рынке

Азербайджанской Республики, был уточнен еще один момент. Так, одним из важных вопросов при анаB

лизе изменения цен было точное определение базового периода. В ходе исследования были приняты проB

цессы, происходящие в мировой экономике, и основные изменения в истории развития Азербайджана за

последние 24 года, а 2005 год был принят в качестве базового периода для анализа.

С целью определения влияния изменения цен на сельскохозяйственную продукцию на привлекательB

ность аграрного сектора в целом и рост доходов сельскохозяйственного предпринимательства была изуB

чена динамика расходов при проведении сметных расчетов, в анализе со ссылкой на показатели сельB

хозпредприятий больше наблюдались изменения цен на материалы, как топлива, минеральных удобреB

ний и т. д. Помимо изучения аграрных цен, в исследовании также были изучены другие важные фактоB

ры, влияющие на формирование этих цен, в частности, колебания цен на минеральные удобрения и топB

ливо. Понятно, что цена на топливо на мировом рынке не сразу сказывается на аграрном секторе страB

ны. Кроме того, хотя в Азербайджане эти цены напрямую регулируются государством, цены на удобреB

ния, используемые в сельском хозяйстве, напрямую зависят от мировых цен. Поэтому анализ изменения

мировых цен на удобрения стал важным в исследовании.

В данной статье исследуются положительные и отрицательные эффекты существующей ценовой поB

литики в аграрном секторе на развитие этого направления. С этой целью была детально проанализироB

вана динамика цен в аграрной сфере на мировом и местном рынках, определена ситуация с точки зрения

диспаритет цен и изучены важные факторы, влияющие на формирования цен, в частности колебания

цен на минеральные удобрения и топливо, и их влияние на агропродовольственный рынок.

Since price imbalances in the global economic space remain an urgent problem, author also considers these

aspects at the level of assistance to the consumer market in the agricultural sector of Azerbaijan. The country's

agricultural sector is heavily dependent on imports of fertilizers. Before proceeding to the analysis of the dynamics

of prices in the agrarian consumer market of the Republic of Azerbaijan, one more point was clarified. So, one of

the important issues in the analysis of price changes was the exact definition of the base period. In the course of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Создает ли нынешняя ценовая политика в аграрной

сфере основу для динамичного развития этой сферы и
аграрного предпринимательства? Несомненно, правиль$
ный ответ на этот вопрос может быть определен путем
детального анализа динамики цен в этой области, рас$
крытия ситуации с точки зрения отклонения цен. При
этом следует учитывать, что цены в аграрном секторе
страны определяются рядом факторов, в том числе ко$
лебаниями цен в глобальном экономическом простран$
стве — мировом рынке. Поэтому целесообразно начи$
нать анализ с отслеживания динамики цен на мировом
рынке.

the study, the processes taking place in the world economy and the main changes in the history of Azerbaijan's

development over the past 24 years were adopted, and 2005 was taken as the baseline period for analysis.

In order to determine the impact of changes in prices for agricultural products on the attractiveness of the

agricultural sector as a whole and the growth of incomes of agricultural entrepreneurship, the dynamics of

expenses was studied when carrying out estimated calculations, in the analysis with reference to the indicators

of agricultural enterprises, there were more changes in prices for materials such as fuel, mineral fertilizers, etc. In

addition to studying agricultural prices, the study also examined other important factors influencing the formation

of these prices, in particular, fluctuations in the prices of mineral fertilizers and fuel. It is clear that the price of

fuel on the world market does not immediately affect the country's agricultural sector. In addition, although in

Azerbaijan these prices are directly regulated by the state, the prices for fertilizers used in agriculture are directly

dependent on world prices. Therefore, the analysis of changes in world prices for fertilizers has become important

in the study.

This article examines the positive and negative effects of the existing pricing policy in the agricultural sector

on the development of this direction. For this purpose, the dynamics of prices in the agricultural sector on the

world and local markets was analyzed in detail, the situation in terms of price disparity was determined and

important factors influencing the formation of prices were studied, in particular, fluctuations in prices for mineral

fertilizers and fuel, and their impact on the agriBfood market.

Оскільки цінові диспропорції в світовому економічному просторі залишаються актуальною проблеB

мою, автор також розглядає ці аспекти на рівні допомоги споживчому ринку в сільськогосподарському

секторі Азербайджану. Сільськогосподарський сектор країни сильно залежить від імпорту добрив. ПеB

ред тим, як приступити до аналізу динаміки цін на аграрному споживчому ринку Азербайджанської РесB

публіки, було уточнено ще один момент. Так, одним з важливих питань під час аналізу зміни цін було

точне визначення базового періоду. В ході дослідження були прийняті процеси, що відбуваються у світовій

економіці, і основні зміни в історії розвитку Азербайджану за останні 24 роки, а 2005 рік був прийнятий в

якості базового періоду для аналізу.

З метою визначення впливу зміни цін на сільськогосподарську продукцію на привабливість аграрноB

го сектора загалом і зростання доходів сільськогосподарського підприємництва було вивчено динаміку

витрат під час проведення кошторисних розрахунків, в аналізі з посиланням на показники сільгоспB

підприємств більше спостерігалися зміни цін на матеріали, як палива, мінеральних добрив і т. д. Крім

вивчення аграрних цін, у дослідженні також було вивчено інші важливі чинники, що впливають на форB

мування цих цін, зокрема, коливання цін на мінеральні добрива і паливо. Зрозуміло, що ціна на паливо

на світовому ринку не відразу позначається на аграрному секторі країни. Крім того, хоча в Азербайджані

ці ціни безпосередньо регулюються державою, ціни на добрива, що використовуються в сільському госB

подарстві, безпосередньо залежать від світових цін. Тому аналіз зміни світових цін на добрива став важB

ливим у дослідженні.

У статті досліджуються позитивні і негативні ефекти існуючої цінової політики в аграрному секторі

на розвиток цього напряму. З цією метою було детально проаналізовано динаміку цін в аграрній сфері на

світовому та місцевому ринках, визначено ситуація з точки зору диспаритет цін і вивчено важливі факB

тори, що впливають на формування цін, зокрема коливання цін на мінеральні добрива і паливо, і їх вплив

на агропродовольчий ринок.

Ключевые слова: аграрно"продовольственный рынок, аграрная сфера, ценовая диспропорция, минеральные
удобрения, динамика цен.

Key words: agrarian food market, agrarian sector, price imbalance, mineral fertilizers, price dynamics.
Ключові слова: аграрно"продовольчий ринок, аграрна сфера, цінова диспропорція, мінеральні добрива, ди"

наміка цін.

Следует отметить, что в этом плане изучение цен
на сельхозпродукцию само по себе было бы некоррек$
тным, и, конечно, необходимо изучить другие важные
факторы, влияющие на формирование этих цен, в час$
тности, колебания цен на минеральные удобрения и
топливо. Это правда, что текущие колебания цен на
топливо на мировом рынке не имеют немедленного и
прямого воздействия на сельскохозяйственный сектор
Азербайджана. Известно, что в Азербайджане эти
цены напрямую регулируются государством и относи$
тельно стабильны в течение среднего периода 3—5 лет.
Но цена удобрений, используемых в сельском хозяй$
стве Азербайджана, зависит от мировых цен. Кроме
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того, 49,7% расходов в аграрном секторе приходится
на долю материальных затрат, причем в структуре этих
затрат доля затрат на минеральные удобрения состав$
ляет 15,6% [1].

Итак, как изменились цены на мировом сельскохо$
зяйственном рынке за последние годы? По данным FAO
(Всемирная продовольственная организация), измене$
ния в основных сельскохозяйственных продуктах были
следующими:

Согласно таблице 1, можно утверждать, что цены
на сельскохозяйственную продукцию динамично рос$
ли в первое десятилетие 21 века. В то же время можно
утверждать, что этот период был благоприятным для
развития аграрной сферы и аграрного предпринима$
тельства в начале 2000$х годов.

Другие индикаторы также дают основание для та$
кого вывода. Так, в 1995 году мировой экспорт продо$
вольствия составил всего 360,3 миллиарда долларов, в
2005 году — 536,7 миллиарда долларов, в 2012 году —
869,9 миллиарда долларов, в 2015 году — 1050,7 мил$
лиарда долларов, в 2016 году — 1084,9 млрд долларов
[2]. За этот период объем производства в мировом аг$
рарном секторе значительно увеличился.

В целом наибольший прирост сельскохозяйственно$
го производства, особенно зерна, пришелся на 2008—
2010 годы. Так, в 2008—2009 годах производство молоч$
ных продуктов увеличилось на 35%, зерновых — на 32%,
масла — на 29%. В 2009—2010 гг. производство молоч$
ных продуктов увеличилось на 49%, зерновых — на 80%,
масла — на 94% [2].

Несомненно, этот рост производства должен был
сопровождаться увеличением материальных затрат на
сельскохозяйственное производство, особенно удобре$
ний, и в целом с 2001 по 2012 год спрос на азотные удоб$
рения увеличивался на 11% в год, фосфор на 13% и ка$
лий на 17% [3]. В результате этих процессов мировые
цены на удобрения в 2009 г. выросли на 200% [4]. Не$
сомненно, этот рост уже ограничил резкий рост сельс$
кохозяйственных доходов.

Расширение производства биотоплива привело к
росту цен на кукурузу больше, чем на другие сельско$
хозяйственные продукты. По данным FАО, в насто$
ящее время ежегодно производится 100 миллионов
тонн кукурузы и биотоплива, а на производство этано$
ла в Соединенных Штатах приходится одна треть роста
цен на кукурузу [5].

Таким образом, из различных фактов и индикато$
ров, упомянутых ранее, ясно одно. Рост цен на сельс$
кохозяйственную продукцию на мировом рынке не уве$
личивает привлекательность аграрного сектора и не
приводит к значительному увеличению доходов ферме$
ров. Еще одним серьезным препятствием для роста до$
ходов фермерских хозяйств стал рост цен на энерго$
носители. Так, средняя цена барреля нефти в 2005 г.
составляла 50,67 долл., У 2006 г. — 61,80 долл., В 2007 г. —
69,33 долл., а в 2010 г. — 97,10 долл. [6].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблемы развития ценового механизма, сформи$
ровавшегося на потребительском рынке аграрного сек$
тора Азербайджана в связи с влиянием на рынок в це$
лом, обсудили местные экономисты.Он изучался в ра$
ботах из ученых, как Б.Х. Аташова [7], И.Г. Алиева [8],
И.Х. Ибрагимова [9], Э.А. Гулиева [10], С.В. Салахова
[11], В.Х. Аббасова [12], Ф. Фикратзаде [13], Ш.Т. Алиева
[14], Р.З. Гусейна [15], Ш.М. Ибрагимова [16], А.Х. Али$
евой [17], А.А. Гурбанзаде [18], Р.К. Ахмедова [19] и
ряда других.

Работы этих авторов составили теоретико$практи$
ческую основу настоящего исследования. В то же вре$
мя ряд теоретических, методологических и научно$
практических вопросов по формированию эффективно$
го механизма ценообразования, отвечающего требова$
ниям современных экономических условий и устойчи$
вого развития аграрного сектора Азербайджана, оста$
ются недостаточно изученными, что привело к выбору
тема текущего исследования.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью исследования является разработка теорети$

ко$практических рекомендаций по устранению суще$
ствующей диспропорции цен на сельскохозяйственную
продукцию на потребительском рынке аграрного сек$
тора страны.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, диспаритетцен в мировом экономи$
ческом пространстве в целом остаются актуальной про$
блемой, и, безусловно, эти аспекты должны быть при$
няты во внимание в оценках аграрного сектора Азер$
байджана. Как упоминалось ранее, по крайней мере,
сельскохозяйственный сектор страны сильно зависит от
импортируемых ресурсов удобрений. Прежде чем при$
ступить к анализу динамики цен на аграрном рынке
Азербайджанской Республики, следует уточнить один
момент. Необходимо отметить, что одним из важных
вопросов при анализе изменения цен является точное
определение базового периода. На наш взгляд, учиты$
вая происходящие в мировой экономике процессы и
кардинальные изменения в развитии Азербайджана за
последние 24 года, в качестве базового периода для ана$
лиза целесообразно принять 2005 год.

Для того чтобы определить влияние изменения цен
на сельскохозяйственную продукцию на привлекатель$
ность аграрного сектора в целом и рост доходов аграр$
ного предпринимательства, безусловно, необходимо
изучить динамику затрат. В этой связи важно отметить
некоторые моменты. Во$первых, смета расходов будет
сосредоточена на результатах деятельности сельскохо$
зяйственных предприятий. Потому что невозможно
собрать относительно точную статистику более чем в

Таблица 1. Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, в %

Источник: составлено автором на основе: [2].

Годы Всего 
продуктов 

Мясные 
продукты 

Молочные 
продукты Зерно Растительные 

масла 
Сахарная 
свекла 

2000 91,1 96,5 95,3 85,8 69,5 116,1 
2005 118,0 123,7 135,2 101,3 102,7 140,3 
2006 127,2 120,9 129,7 118,9 112,7 209,6 
2007 161,4 130,8 219,1 163,4 172,0 140,3 
2010 201,4 160,7 223,1 232,1 227,1 181,6 
2011 160,3 141,3 148,6 170,2 152,8 257,3 
2012 188,0 158,3 206,6 179,2 197,4 302,0 
2013 229,9 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9 
2014 213,3 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7 
2015 209,8 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0 
2016 201,8 198,3 224,1 191,9 191,1 241,2 
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800 тысяч семейных ферм. Во$вторых, боль$
ше внимания будет уделено минеральным
удобрениям и т. д. цены на материалы будут
контролироваться. Потому что эти затраты
составляют большую долю в структуре зат$
рат на сельскохозяйственную продукцию.
Показатели таблицы также подтверждают
это.

Из таблицы видно, что в основе затрат
лежат материальные затраты. Следует отме$
тить, что основная доля материальных затрат —
18—27% приходится на семена и посадочный
материал, минеральные удобрения (10—20%),
оплату услуг (25—32%). Таким образом, были
определены необходимые моменты, чтобы
прояснить реальную картину диспаритет цен
на сельскохозяйственные рыночные продук$
ты, и в принципе можно приступать к анализу. Но сна$
чала проясним еще один момент.

Анализ показывает, что в любой год цены произво$
дителей на сельскохозяйственную продукцию повыша$
лись довольно медленно по сравнению с их отпускны$
ми ценами. При отсутствии торговых кооперативов,
формировании торговых сетей крупных производите$
лей, "торгах" на аграрном рынке, своеобразной моно$
полии неорганизованной торговли могут осложняться
отношения "производитель$потребитель". Такая ситуа$
ция также оказывает определенное влияние на форми$
рование ценовых дисбалансов. Но серьезным фактором
является проблема, о которой мы говорили ранее, а точ$
нее, монопольное положение производителей продук$
ции, используемой в аграрном секторе.

Следует отметить, что наличие государственной мо$
нополии на энергоресурсы, что является одной из важ$
нейших материальных затрат для аграрного сектора, в
принципе не нанесло ему серьезного ущерба, и в этом
отношении периодические утверждения о стоимости
энергоресурсов можно считать ошибочными. Таким
образом, только один раз в 2005—2020 годах в стране
наблюдался значительный рост цен на электрои тепло
энергию — в 2007 году было повышение цен на электро$
энергию на 253,8% и повышение цен на тепло на 214%, и
это повышение серьезно сказалось на сельскохозяйствен$
ном производстве. не показывал. Наиболее широко ис$
пользуемое в сельском хозяйстве дизельное топливо по$
дорожало на 12,7% в 2007 году и на 33,3% в 2020 году.

Следует отметить, что цена барреля нефти на ми$
ровом рынке в 2005 году составляла 64 доллара, а на
начало 2010 года — 97,9 доллара. Хотя цена упала до
35,1 доллара в начале 2015 года, она выросла до 82,7 дол$
лара в начале 2016 года, до 88 долларов в начале 2017 года
и до 101,6 доллара в начале 2018 года [20]. То есть, по
сути, и внутренний рынок Азербайджана, и аграрный
сектор фактически далеки от больших колебаний ми$
рового энергетического рынка. Однако ситуация на
рынке негосударственных минеральных удобрений пол$

ностью изменилась. На этом зависящем от импорта рын$
ке цены росли быстрее, чем динамика мирового рынка.
Это подтверждают расчеты по показателям внешней
торговли страны.

Итак, можно приступить к анализу. Известно, что
один из методов, используемых для определения дис$
паритет цен, — это соотношение между повышением цен
на сельскохозяйственную продукцию и повышением цен
на отдельные ресурсы. То есть

(1).

Несомненно, общие расчеты по аграрному сектору
дают достаточно общую картину реальной ситуации.
Более точным подходом в этом отношении было бы оп$
ределение ситуации по отдельным ключевым сельско$
хозяйственным продуктам. Кроме того, при определе$
нии общей ситуации для отдельных продуктов не будет

Годы Зерновые 
растение Говядина Птица Молочные 

продукты Овощи Картофель Всего 

2000 66,7 63,6 80,9 83,5 94,1 117,8 - 
2005 100 100 100 100 100 100 100 
2010 184,7 154,9 154,4 143,6 221,3 320,7 141 
2011 123,2 149, 147,7 154,3 239,7 309,7 138,8 
2012 182,8 153,3 151,5 162,4 329,7 350,5 144,7 
2013 194,7 161,4 157,6 176,7 323,1 357,4 159,6 
2014 181,8 141,6 137,6 189,7 209,2 211,8 158,7 
2015 189,4 150,5 143,2 187,8 215,6 201,2 163,7 
2016 194,7 148,5 147,6 193,6 218,6 214,9 167,4 
2017 195,1 149,0 144,9 194,6 205,3 215,7 167,6 
2018 201,7 185,9 218,4 177,7 238,5 369,5 232,0 
2019 228,8 202,4 152,2 209,6 225,3 375,4 232,3 

Таблица 2. Изменение продажных цен на некоторые продукты питания, в % (2005 г. = 100%)

Источник: составлено автором на основе: [1].

Годы Суммарные 
затраты Зарплата Материал Амортизация Страховые выплаты Прочие

2005 100 29,5 59,1 9,3 0,3 1,8 
2010 100 30,2 49,3 4,1 0,2 6,2 
2011 100 29,6 46,2 4,6 0,2 19,4 
2012 100 24,4 50,4 5,9 0,3 19,0 
2013 100 30,9 55,3 4,6 0,1 9,1 
2014 100 26,7 50,4 3,9 0,5 18,5 
2015 100 33,0 49,7 3,9 0,3 13,1 
2016 100 29,4 36,5 4,4 0,5 29,2 
2017 100 29,9 44,3 3,9 0,4 21,0 
2018 100 32,5 45,7 4,5 0,3 17,0 
2019 100 31,8 47,5 4,4 0,5 15,8 

Таблица 3. Структура затрат на производство сельхозпродукции

Источник: составлено автором на основе: [1].

Годы 
Цена за 
тонну, 
долл. 

Изменение в %-ах, 
2005 = 100% 

2005 185 100 
2006 197,2 106,9 
2007 223,2 120,5 
2010 492,1 266,0 
2011 337,1 182,2 
2012 404,4 218,6 
2013 472,8 255,6 
2014 484,9 262,1 
2015 517,9 279,9 
2016 486,8 263,1 
2017 452,4 244,5 
2018 410,4 221,8 
2019 340,2 183,9 

Источник: составлено автором на основе: [1].

Таблица 4. Динамика цен на импортируемые в страну
минеральные удобрения
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ошибкой использовать стоимость продукта вместо от$
слеживания изменений цен для каждого ресурса. При$
нимая во внимание эти аспекты, прежде всего, произ$
ведем необходимые расчеты для одного из основных
сельскохозяйственных продуктов — зерновых.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что
в рассматриваемом периоде существует диспаритет в це$
нах на зерновые, и следует отметить, что в текущей ры$
ночной ситуации производство зерновых культурне
привлекательно для предпринимателя. То есть необхо$
дима активная государственная поддержка.

Расчеты по другим культурам показывают пример$
но аналогичную картину. Например, результаты расче$
тов по изменению продажной цены и себестоимости
овощей следующие: (табл. 6).

В области производства картофеля ситуация была
относительно иной: (табл. 7).

Как видно, ценовой диспаритет не очень резкий
только в сфере производства картофеля, и даже через
2 года — в 2011—2012 годах паритет цен достигается.
Однако, во многих случаях "массовое поведение" сель$
хозпроизводителей вызывает серьезные колебания цен
на определенные товары.

Таким образом, анализ некоторых видов продукции
растениеводства показал, что в целом существует про$
блема диспропорций цен. В другом важном сегменте
аграрного рынка ситуация с животноводством не отли$
чается, и это видно из приведенной ниже таблицы 8.

Из таблицы видно, что ситуация в животноводстве
более удовлетворительна, чем в растениеводстве, и в
принципе более привлекательна для предпринимателей.
Поэтому любой "климатический фактор" при производ$
стве животноводческой продукции и т. д. за счет изме$
нений не происходит. С 2005 по 2019 год производство
говядины стабильно росло — с 98 тысячи тонн до 500 ты$
сячи тонн.

Отдельно стоит отметить один момент, связанный
с указанными выше показателями. Согласно статисти$
ке, в 2012 году фермеры продавали килограмм говяди$
ны за 3,22 маната. Несомненно, существующая система
розницы позволяет относительно дешево покупать про$
дукцию у производителей, но разница розничных цен
от цен производителей в 2,5 раза не кажется убедитель$
ной. Однако следует отметить, что отпускные цены про$
изводителя на многие товары во много раз ниже реаль$
ных розничных цен. Так, по статистике, в 2014 г. насе$
лению был продан 1 литр молока за 95 копеек, и эта циф$
ра не вызывает сомнений [21, с. 119].

На тот момент продажная цена производителя со$
ставляла всего 50 копеек, что вполне реально.

В целом эти моменты следует изучать отдельно и
подробно, а потому, чтобы не отклоняться от основной
темы, давайте проясним ситуацию с паритетом цен на
рынке молочных продуктов (табл. 9).

Продолжая анализ диспаритет цен на сельскохозяй$
ственную продукцию на рынке страны, необходимо упо$
мянуть одну проблему — проблему, которая в некото$
рой степени была выявлена ранее. Многие экономисты
также предлагают использовать показатель норматив$
ных затрат при определении диспаритет цен. В этой свя$
зи следует отметить, что универсальных нормативов
потребления ресурсов для производства многих сельс$
кохозяйственных продуктов не существует. Количество
удобрений, вносимых в почву, зависит от многих фак$
торов, в том числе от природных свойств почвы.

Или затраты на рабочую силу на единицу продук$
ции также зависят от ряда факторов, включая уровень
обслуживания, который не может быть определен уни$
версальными стандартами. С этой точки зрения слож$
но определить саму нормативную стоимость, да и ис$
пользовать этот показатель нецелесообразно. Однако
диспаритет цен не определяется только описанным
выше методом. Ранее мы упоминали, что одним из ме$
тодов определения паритета цен является метод, осно$

Годы 
Зерновые кул. 
себестоимость 

1 ц. 

продажная 
цена 1 ц.   

2005 6,52 13,24 - 2,03 - 
2010 10,31 16,55 1,6 2,03 0,79 
2012 17,46 22,80 1,3 2,03 0,64 
2013 17,37 23,90 1,4 2,03 0,69 
2014 17,66 21,20 1,5 2,03 0,74 
2015 12,86 20,40 1,6 2,03 0,79 
2016 13,86 23,28 1,7 2,03 0,84 
2017 12,40 26,27 2,1 2,03 1,03 
2018 12,82 27,47 2,1 2,03 1,03 
2019 15,53 31,83 2,05 2,03 1,01 

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фер�
мерским хозяйствам.

Источник: составлено автором на основе: [1].

Таблица 5. Паритет цен на производство зерна,
2005 г. = 100%

Годы 
Овощи 

себестоимость 
1 ц. 

продажная 
цена 1 ц.   

2005 3,49 12,96 - 3,71 - 
2010 9,69 28,40 2,58 3,71 0,70 
2012 11,30 28,50 2,52 3,71 0,68 
2013 12,48 26,50 2,12 3,71 0,57 
2014 10,12 24,10 2,38 3,71 0,64 
2015 15,30 32,25 2,11 3,71 0,57 
2016 14,18 30,88 2,18 3,71 0,59 
2017 16,87 33,31 1,98 3,71 0,53 
2018 15,81 29,43 1,86 3,71 0,50 
2019 18,74 34,58 1,85 3,71 0,50 

Таблица 6. Паритет цен на производство овощей,
2005 г. = 100%

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фер�
мерским хозяйствам.

Источник: составлено автором на основе: [1].

Годы 
Картофель 

себестоимость 
1 ц. 

продажная 
цена 1 ц.   

 

2005 9,04 18,29 - 2,02 - 
2010 15,13 50,80 3,36 2,02 1,66 
2012 22,68 51,00 2,25 2,02 1,11 
2013 26,73 49,90 1,87 2,02 0,93 
2014 25,31 41,00 1,62 2,02 0,80 
2015 24,80 43,88 1,77 2,02 0,88 
2016 27,38 46,24 1,69 2,02 0,84 
2017 35,78 46,33 1,30 2,02 0,64 
2018 31,07 50,32 1,62 2,02 0,80 
2019 65,23 54,68 0,84 2,02 0,42 

Таблица 7. Паритет цен на производство картофеля,
2005 г. = 100%

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фер�
мерским хозяйствам.

Источник: составлено автором на основе: [1].

Годы 
себестоимость 

1 центнера 
набора веса 

продажная 
цена 1 ц.   

İ paritet

2005 99,41 159,99 - 1,61  
2010 177,40 252,21 1,42 1,61 0,88 
2012 186,92 266,20 1,42 1,61 0,88 
2013 199,52 296,10 1,48 1,61 0,92 
2014 209,72 320,0 1,53 1,61 0,95 
2015 211,69 322.6 1,53 1,61 0,95 
2016 233,16 341,18 1,46 1.61 0,91 
2017 237,70 408,31 1,72 1,61 1,07 
2018 210,98 434,99 2,06 1.61 1,28 
2019 270,18 451,13 1,67 1,61 1,04 

Таблица 8. Паритет цен в животноводстве (крупный
рогатый скот, 2005 г. = 100%)

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фер�
мерским хозяйствам.

Источник: составлено автором на основе: [1].
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ванный на концепции защиты покупательной способно$
сти сельскохозяйственных производителейи в это вре$
мя определяется последущей формуле:

 (2).

То есть паритет определяется ценой на сельскохо$
зяйственную продукцию в базисном и отчетном перио$
де и производства в базовом периоде, а также ценой
ресурса и стоимостью в базовом периоде. При анализе
этого метода следует учитывать некоторые моменты.
Во$первых, очень сложно определить как физическую
стоимость, так и стоимость многих ресурсов в сельско$
хозяйственном секторе Азербайджана. Так, предостав$
ление ссуды на удобрения и топливо создает стимул для
более точного учета затрат на эти ресурсы. Однако по$
лучить точную информацию о потреблении многих ре$
сурсов невозможно. С другой стороны, цены на удоб$
рения и топливо почти очевидны, но нет никаких реаль$
ных, надежных данных о других ресурсах, включая ра$
бочую силу.

В то же время мы можем утверждать, что в прин$
ципе и в этом случае можно использовать индикатор
затрат и индикатор отпускной цены, и в этом случае
фактически будут производиться предыдущие расче$
ты. С этой точки зрения на основе данного метода
можно произвести соответствующий расчет ресурса
удобрений в растениеводстве. Однако в этом случае
лучше полагаться на метод Пааше, чем на ранее упо$
мянутый метод на основе Лайспейреса. Потому что
уровень использования многих необходимых ресур$
сов в аграрном секторе страны — в частности, мине$
ральных удобрений — динамично рос с годами, но все
еще не находится на необходимом уровне. Другими
словами, не следует считать приемлемым потребле$
ние 77,3 тысяч тонн удобрений в 2005 году по цене 185
долларов за тонну.

Или не стоит думать, что использование 99,6 тыс.
тонн удобрений в 2014 году является бесполезным. По$
тому что даже в 2014 году удобряли только 61% посев$
ных площадей в стране (по данным Госкомстата). Та$
ким образом, учитывая, что потребление удобрений под
зерновые (без кукурузы) в 2012 году составило 23 ты$
сячи тонн, в 2013 году — 20 тысяч тонн, в 2014 году —
23 тысячи тонн, в 2015 году — 21 тысяча тонн, в 2016 году
— 51 тысяча тонн. тонн, 62 тысячи тонн в 2017 году,
86 тысяч тонн в 2018 году, 89 тысяч тонн в 2019 году,
произведем расчеты (табл. 10).

Сравнивая сделанные ранее расчеты, выявляется
одна проблема. За исключением 2014 и 2015 годов, рост

цен на минеральные удобрения не сыграл большой роли
в углублении ценовой диспаритет в другие годы. Так,
по предыдущим оценкам, разброс цен на рынке зерна в
2012—2013 гг. составлял от 0,64 до 0,69.

Таким образом, были получены определенные пред$
ставления о диспаритете цен на сельскохозяйственную
рыночную продукцию, и в принципе стало ясно, что та$
кая ситуация снижает доходы аграрного предпринима$
тельства. Какие потери несет аграрное предпринима$
тельство из$за разницы в ценах?

Более полную картину мы можем определить, ис$
пользуя следующий метод:

 (3).
Здесь Q — финансовые потери, возникающие из$за

диспаритета цен. Как и раньше, возьмем потребление
ресурсов исходя из стоимости и произведем расчеты.
Прежде всего, давайте проясним вопрос, касающийся
зерновым растениям. Понятно, что точное определение
как ценовых, так и стоимостных показателей различ$
ных ресурсов проблематично, и поэтому мы можем ча$
стично модифицировать метод и полагаться на Q$мо$
дель.

Считаем целесообразным использовать следующую
формулу для расчета финансовых потерь от диспари$
тета цен:
П

ф
 = [(С

расч
.: С

базис
 — SQ

расч
.: SQ

базис
): (SQ

расч
.: SQбазис)] x SQ

базис
 x Q

расч   
(4).

Здесь П
ф
 — финансовые потери из$за диспаритета

цен,
С

расч.
 vе С

базис
 — себестоимость 1 центнера продук$

ции в расчетном и базовом периодах в манатах;
SQ

расч.
 vе SQ

базис
 — отпускная цена 1 центнера про$

дукции в расчетном и базовом периодах в манатах;
Q

расч. 
— объем производства в натуральном выраже$

нии в расчетном периоде.

Годы 
себестоимость 

1 центнера 
набора веса 

продажная 
цена 1 ц.   

İ paritet

2005 11,94 22,24 - 1,86 - 
2010 25,25 45,40 1,80 1,86 0,97 
2012 27,70 45,80 1,65 1,86 0,89 
2013 27,50 45,50 1,66 1,86 0,89 
2014 27,45 48,90 1,78 1,86 0,96 
2015 28,30 50,66 1,79 1,86 0,96 
2016 31,25 53,36 1,71 1,86 0,92 
2017 29,40 50,58 1,72 1,86 0,93 
2018 30,97 54,11 1,75 1,86 0,94 
2019 29,41 55,53 1,89 1,86 1,02 

Таблица 9. Паритет цен на молоко (2005 г. = 100%)

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фер�
мерским хозяйствам.

Источник: составлено автором на основе: [1].

По зерновым растением По удобрениям, ввезенных в страну 

Годы продажная 
цена 1 ц. 

продажная 
цена 1 ц. в 

2005 г. 

Отношение 
отчетного 
года к 

базовому, % 

продажная 
цена  

1 тонна 

Цена 
продажи 
1 тонны в 

2005 г. 

Отношение 
отчетного 
года к 

базовому, % 

Ценовой 
паритет 

2010 22,80 13,24 1,72 404,4 185,8 2,18 0,79 
2012 23,90 13,24 1,81 472,8 185,8 2,55 0,71 
2013 21,20 13,24 1,60 484,9 185,8 2,61 0,61 
2014 21.7 13,24 1,64 517,9 185,8 2,79 0,59 
2015 24,17 13,24 1,83 486,8 185,8 2,62 0,70 
2016 25,3 13,24 1,91 452,4 185,8 2,44 0,78 
2017 27,91 13,24 2,11 309,2 185,8 1,66 1,68 
2018 26,68 13,24 2,02 295,8 185,8 1,59 1,27 
2019 30,27 13,24 2,29 276,1 185,8 1,49 1,54 

Таблица 10. Определение паритета цен на основе концепции защиты покупательной способности
сельхозпроизводителей

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фермерским хозяйствам.
Источник: составлено автором на основе: [1].
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Проблема становится яснее, если мы сравним убыт$
ки с фактическими доходами, чтобы лучше понять вли$
яние диспаритет цен на аграрный сектор и аграрное
предпринимательство. Так, в 2011 г. чистая прибыль от
зерновых в целом составила 18,1, в 2012 г. 10,4, в 2013 г.
15,6, в 2014 г. 18,2, в 2015 г. 15,5, 2016 г. Его можно оце$
нить в 15,4 миллиона манатов в 2017 году, 22,8 миллиона
манатов в 2017 году, 33,7 миллиона манатов в 2018 году и
39,45 миллиона манатов в 2019 году. Из расчетов выяс$

нилось, что диспаритет цен был немного меньше фак$
тических доходов в 2009 году, более 4 миллионов манатов
в 2010 году и близок к доходам в 2013, 2015 и 2016—
2019 годах. Понятно, что, несмотря на некоторые условия
в расчетах, сельскохозяйственная продукция на рынке стра$
ны сталкивается с очень серьезным диспаритетом цен.

Давайте проясним ситуацию в сфере животновод$
ства на основе соответствующей методики. Определим
потери в производстве мяса в стране. По производству

говядины (табл. 12).
В результате расчетов выяснилось, что

ситуация для аграрного предприниматель$
ства в производстве говядины относитель$
но удовлетворительна. Теперь произведем
соответствующие расчеты для сферы мо$
лочного производства (табл. 13).

ВЫВОДЫ
Таким образом, подытоживая анализ,

можно отметить, что на рынке страны су$
ществует диспаритет цен на сельскохо$
зяйственную продукцию, особенно про$
дукцию растениеводства. Решение заклю$
чается в предотвращении монополий во
многих областях, особенно в импорте и
некотором промышленном производстве,
улучшении организации торговли сельс$
кохозяйственной продукцией, особенно
розничной, а также в ускорении создания
торговых кооперативов и, наконец, в
усилении государственной помощи сель$
скохозяйственному сектору. С этой точ$

Таблица 11. Финансовые потери из;за диспаритета в ценах на производство зерна

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фермерским хозяйствам.
Источник: составлено автором на основе: [1].

По производству зерновых растений 

Годы 

Отношение 
стоимости  

1 центнера к 
базовому 
периоду 

Отношение 
отпускной 

цены  
1 центнера к 
базовому 
периоду 

Разница между 
изменением 
стоимости и 
изменением 

отпускной цены

Продажная 
цена 1 ц. 
в базовом 
периоде 

Объем 
производства, 

млн т. 

Общий 
финансовый 
убыток, млн 

манат 

2010 2,68 1,72 0,96 13,24 1,88 13,9 
2012 2,66 1,81 0,85 13,24 2,31 14,4 
2013 2,24 1,60 0,64 13,24 2,61 13,8 
2014 2,52 1,64 0,88 13,24 2,72 19,3 
2015 2,71 1,83 0,88 13,24 2,17 13,8 
2016 1,97 1,91 0,06 13,24 2,73 10,1 
2017 2,12 2,11 0,01 13,24 2,78 7,5 
2018 2,45 2,02 0,43 13,24 3,01 6,2 
2019 2,34 2,29 0,05 13,24 3,38 5,3 

Таблица 12. Финансовые потери из;за диспаритета в ценах на производство говядины

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фермерским хозяйствам.
Источник: составлено автором на основе: [1].

По производству зерновых растений 

Годы 

Отношение 
стоимости  
1 центнера 
прибавки в 
весе к 

базовому 
периоду 

Отношение 
отпускной 

цены  
1 центнера 
к базовому 
периоду 

Разница 
между 

изменением 
стоимости и 
изменением 
отпускной 

цены 

Продажная 
цена 1 ц. 
в базовом 
периоде 

Объем 
производства, 

млн т. 

Общий 
финансовый 
убыток,  
млн манат 

2010 1,88 1,66 0,22 159,99 221,6 4,7 
2012 2,01 1,85 0,16 159,99 223,4 3,1 
2013 2,11 2,00 0,11 159,99 227,2 2,0 
2014 2,13 2,02 0,11 159,99 230,2 2,0 
2015 2,22 2,02 0,20 159,99 225,4 3,6 
2016 2,25 2,01 0,24 159,99 237,7 4,5 
2017 2,35 2,13 0,22 159,99 246,6 4,1 
2018 2,10 2,01 0,09 159,99 265,3 4,3 
2019 2,69 2,66 0,03 159,99 281,4 3,9 

Таблица 13. Финансовые потери из;за диспаритета в ценах на
производство молока

Примечание: показатели относятся к индивидуальным фермерским хозяйствам.
Источник: составлено автором на основе: [1].

По производству молока 

Годы 
Отношение 
стоимости 
1 центнера 
к базовому 
периоду 

Отношение 
отпускной 

цены  
1 центнера 
к базовому 
периоду 

Разница 
между 

изменением 
стоимости и 
изменением 
отпускной 

цены 

Продажная 
цена 1 ц. 
в базовом 
периоде 

Объем 
производства, 

млн т. 

Общий 
финансовый 
убыток,  
млн манат 

2010 2,11 2,04 0,07 22,24 1,52 1,2 
2011 2,32 2,06 0,26 22,24 1,58 4,4 
2012 2,30 2,05 0,25 22,24 1,68 4,6 
2013 2,30 2,20 0,10 22,24 1,76 1,8 
2014 2,37 2,28 0,09 22,24 1,81 1,6 
2015 2,45 2,30 0,15 22,24 1,86 2,7 
2016 2,62 2,40 0,22 22,24 1,93 3,9 
2017 2,55 2,32 0,23 22,24 1,88 2,6 
2018 2,41 2,28 0,13 22,24 1,81 3,7 
2019 2,64 2,42 0,22 22,24 1,96 2,2 
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ки зрения еще важнее научно обоснованное осуществ$
ление государственной помощи аграрной сфере.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА СОЦІАЛЬНОB
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Налоговая система — важнейший действенный инструмент регулирования социальноBэкономичесB

кого развития страны и обеспечения государственных доходов. В то же время принципы, используемые

в налоговой реформе, не только многогранны, но и могут иметь негативные последствия. Основные фунB

кции налоговой системы также могут действовать на фоне множества внутренних противоречий. С этой

точки зрения сложно уточнить принципы налоговой системы, которые будут применяться при реализаB

ции налоговых реформ в целом, для реализации целевых направлений регулирования. В современной

научной литературе выбор принципов, используемых при проведении налоговых реформ в АзербайдB

жанской Республике, предлагается в соответствии с лучшей международной практикой. Однако отсутB

ствует комплексный подход, нет четкого набора принципов, зависящих от цели и уровня отбора, и больB

шинство из этих вариантов в значительной степени зависит от собственных оценок налоговых органов.

Следовательно, учитывая противоречивость регулирующего воздействия налоговых инструментов, неB

обходимо совершенствовать существующие подходы к выбору принципов налоговой реформы. В этом

актуальность исследования, представленного на обсуждение. Методология исследования включает анаB

лиз, синтез, логический и систематический подходы.

В представленной статье рассматриваются рыночные принципы формирования усовершенствованB

ной налоговой системы, обосновывается роль налоговых доходов в формировании государственного

бюджета в Азербайджане, комментируются основные особенности нефтяного контракта в налоговом

механизме страны. Автором статьи выявлены проблемы, возникающие в зависимости от своевременноB

сти изменений в системе налогообложения, определены особенности национального налогообложения

в зависимости от предпочтения того или иного налога, а также исходя из опыта развитых стран обосноB

ваны принципы налоговых реформ в Азербайджане.

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.5.70
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Налоговые реформы в Азербайджанской Республике должны учитывать специфику общественноB

политической ситуации в стране, найти наименее болезненные формы государственного налогового вмеB

шательства в экономику, таким образом, следует ужесточить налоговые санкции за нарушение государB

ственного налогового контроля и налогового законодательства, а также должны быть изысканы необхоB

димые финансовые ресурсы. Автор считает, что соблюдение этих принципов при проведении налоговых

реформ является обязательным условием достижения ожидаемых выгод. Совершенство национальной

налоговой системы определяется, прежде всего, характеристиками национального налогообложения и

зависит от научного обоснования включения определенных налогов, определения их исчисления и упB

латы, а также определения налоговой ответственности за нарушения налогового законодательства.

The tax system is the most important effective tool for regulating the socioBeconomic development of the

country and ensuring state revenues. At the same time, the principles used in tax reform are not only multifaceted,

but can also have negative consequences. The main functions of the tax system can also operate against the

background of many internal contradictions. From this point of view, it is difficult to clarify the principles of the

tax system that will be applied in the implementation of tax reforms in general, for the implementation of target

areas of regulation. In the modern scientific literature, the choice of principles used in the implementation of tax

reforms in the Republic of Azerbaijan is proposed in accordance with the best international practice. However,

there is no comprehensive approach, no clear set of principles depending on the purpose and level of selection,

and most of these options largely depend on the tax authorities' own assessments. Therefore, given the

contradictory regulatory impact of tax instruments, it is necessary to improve the existing approaches to the

choice of the principles of tax reform. This is the relevance of the research presented for discussion. Research

methodology includes analysis, synthesis, logical and systematic approaches.

The presented article examines the market principles of the formation of an improved tax system,

substantiates the role of tax revenues in the formation of the state budget in Azerbaijan, comments on the main

features of the oil contract in the tax mechanism of the country. The author of the article identifies the problems

that arise depending on the timeliness of changes in the taxation system, defines the features of national taxation

depending on the preference of a particular tax, and also based on the experience of developed countries

substantiated the principles of tax reforms in Azerbaijan.

Tax reforms in the Republic of Azerbaijan should take into account the specifics of the country's socioB

political situation, find the least painful forms of state tax intervention in the economy, tighten tax sanctions for

violations of state tax control and tax legislation, as well as seek the necessary financial resources. The author

believes that adherence to these principles in the implementation of tax reforms is a prerequisite for achieving

the expected benefits. The perfection of the national tax system is determined, above all, by the characteristics

of national taxation and depends on the scientific justification of the inclusion of certain taxes, the definition of

their calculation and payment, as well as the definition of tax liability for violations of tax legislation.

Податкова система — найважливіший дієвий інструмент регулювання соціальноBекономічного розB

витку країни і забезпечення державних доходів. Водночас принципи, які використовуються в податковій

реформі, не тільки багатогранні, але і можуть мати негативні наслідки. Основні функції податкової сисB

теми також можуть діяти на тлі безлічі внутрішніх протиріч. З цієї точки зору складно уточнити принциB

пи податкової системи, які будуть застосовуватися під час реалізації податкових реформ загалом, для

реалізації цільових направлень регулювання. У сучасній науковій літературі вибір принципів, викорисB

товуваних при проведенні податкових реформ в Азербайджанській Республіці, пропонується відповідно

до кращої міжнародної практики. Однак відсутній комплексний підхід, немає чіткого набору принципів,

що залежать від мети і рівня відбору, і більшість з цих варіантів в значній мірі залежить від власних

оцінок податкових органів. Отже, з огляду на суперечливість регулюючого впливу податкових інструB

ментів, необхідно вдосконалювати існуючі підходи до вибору принципів податкової реформи. У цьому

актуальність дослідження, представленого на обсужденіе. Методологія дослідження включає аналіз,

синтез, логічний і систематичний підходи.

У представленій статті розглядаються ринкові принципи формування вдосконаленої податкової сисB

теми, обгрунтовується роль податкових доходів у формуванні державного бюджету в Азербайджані, коB

ментуються основні особливості нафтового контракту в податковому механізмі країни. Автором статті

виявлено проблеми, що виникають у залежності від своєчасності змін в системі оподаткування, визначеB

но особливості національного оподаткування в залежності від переваги того чи іншого податку, а також

виходячи з досвіду розвинених країн обгрунтовані принципи податкових реформ в Азербайджані.

Податкові реформи в Азербайджанській Республіці повинні враховувати специфіку суспільноBполіB

тичної ситуації в країні, знайти найменш хворобливі форми державного податкового втручання в еконоB

міку, таким чином, слід посилити податкові санкції за порушення державного податкового контролю та

податкового законодавства, а також повинні бути знайдені необхідні фінансові ресурси. Автор вважає,

що дотримання цих принципів при проведенні податкових реформ є обов'язковою умовою досягнення
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Налоговая система — важнейший атрибут любого

государства и экономики, и от степени ее совершенства
зависит решение социальных проблем. С переходом
Азербайджанской Республики к рыночным отношениям
была создана адекватная налоговая система, сочетаю$
щая в себе многие элементы налоговых систем разви$
тых стран с рыночной экономикой. С момента созда$
ния он много раз изменялся и улучшался, но он все еще
далек от требований, установленных на данном этапе.

Налоговая система является важнейшим админист$
ративным и экономическим рычагом в руках государ$
ства, который может влиять на экономические и со$
циальные процессы в стране. С помощью налоговой сис$
темы государство может замедлить или, наоборот, со$
здать благоприятные предпосылки для развития хозяй$
ствующих субъектов и решения социальных проблем
общества. В современных условиях важнейшей задачей
на макроуровне является обеспечение возможных
устойчивых темпов роста национальной экономики за
счет совершенствования налоговой системы страны.

Следует отметить, что отношение государства и на$
логоплательщиков к налоговой системе разное. Госу$
дарство заинтересовано в максимальном сборе налого$
вых платежей, а налогоплательщики — в минимизации.
Чем более сбалансированы интересы государства и на$
логоплательщиков, тем совершеннее налоговая систе$
ма.

Для построения совершенной налоговой системы
необходимо оценить механизм воздействия налоговой
системы социально$экономическое развитие страны.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Отечественные ученыеА.Ф. Мусаев, Ю.А. Калбиев,
З.Х. Рзаев [1], Ю.А. Калбиев [2], А.А. Алекбаров [3],
А. Мамедов и И. Сейфуллаев [4], П. Рзаев [5], И. Валиев
[6], Ф.А. Мамедов и А.Ф. Мусаев [7], С.С. Гасанов [8],
А. Мамедов, К. Юсифов и И. Сейфуллаев [9] в своих
учебниках, учебных пособиях и монографиях предос$
тавили широкий спектр материалов о государственной
налоговой системе, налоговой политике, налоговом ме$
ханизме и методах определения налоговой нагрузки. В
последние годы в этом направлении защищен ряд дис$
сертаций [10—12].

В то же время в Концепции развития "Азербайджан
2020: взгляд на будущее", утвержденной Указом Пре$
зидента Азербайджанской Республики от 29 декабря
2012 года [13], в Стратегических дорожных картах пер$
спектив национальной экономики Азербайджанской

очікуваних вигод. Досконалість національної податкової системи визначається, передусім характерисB

тиками національного оподаткування і залежить від наукового обгрунтування включення певних поB

датків, визначення їх обчислення і сплати, а також визначення податкової відповідальності за порушенB

ня податкового законодавства.

Ключевые слова: налоговая система, государственный бюджет, налоговые поступления, налоговые рефор"
мы, социально"экономическое развитие.

Key words: tax system, state budget, tax revenues, tax reforms, socio"economic development.
Ключові слова: податкова система, державний бюджет, податкові надходження, податкові реформи, соц"

іально"економічний розвиток.

Республики, утвержденных Указом Президента Азер$
байджанской Республики от 6 декабря 2016 года [14]
отражены перспективы развития финансового сектора,
налоговой системы и налоговой политики в стране.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Цель исследования — уточнить рыночные принци$

пы формирования усовершенствованной налоговой си$
стемы, выявить перспективы развития национальной
налоговой системы в контексте повышения активности
современных принципов и функций налогообложения
иопределить и обосновать принципы налогообложение
в Азербайджане на основе международного опыта.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Нынешняя налоговая система в стране учитывает
приоритет внутренних источников в сфере инвестиций.
При этом учитываются три основные позиции. Во$пер$
вых, особенности социально$политического развития
Азербайджана, то, что его экономика находится на на$
чальной стадии формирования на основе рыночных
принципов, чрезмерная концентрация финансовых ре$
сурсов в государственном бюджете и так далее. Во$вто$
рых, необходимо четко определить отношение к соб$
ственности. Без этого невозможно определить стабиль$
ную стратегию экономического развития страны, про$
водить реформы во всех сферах производства, особен$
но в налоговой системе. В$третьих, необходимо обра$
тить серьезное внимание на эффективность государ$
ственных расходов в рыночной экономике.

Правительство проводит разумную фискальную
политику с целью формирования в стране гибкой нало$
говой системы в соответствии с требованиями рыноч$
ной экономики, включая оптимальное соотношение до$
ходов бюджета и эффективных направлений бюджет$
ных расходов. Опыт показывает, что одним из важней$
ших условий проведения налоговой реформы в правиль$
ной тактике и стратегии является четкое определение
ее принципов.

Доходы государственного бюджета отражают эко$
номические отношения между государством, предпри$
ятиями, организациями и населением в процессе фор$
мирования бюджетного фонда страны.

Доходы государственного бюджета формируются
за счет налогов, сборов, других платежей и поступле$
ний, установленных законодательством Азербайджан$
ской Республики.

Распределение поступлений по платежам, установ$
ленным законодательством Азербайджанской Респуб$
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лики, между государственным бюджетом и другими
бюджетами регулируется ежегодно принимаемым зако$
ном о государственном бюджете с учетом программ
развития регионов.

Налоги являются основным источником доходов
государственного бюджета. Доля налогов в структуре
доходов государственного бюджета страны колеблет$
ся в пределах 66—75% [15].

Одним из основных условий создания в стране не$
зависимой налоговой системы в короткие сроки стало
формирование доходной части бюджета в результате
обретения Азербайджаном независимости в 1991 году.
Однако отсутствие опыта правового регулирования на$
логовых отношений в этот период, ограниченность вре$
мени, отведенного на подготовку законодательства, по$
литический, экономический и социальный кризис в стра$
не оказали прямое негативное влияние на формирова$
ние налоговой службы.

Динамика доли налоговых поступлений в доходах
государственного бюджета представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы, доля налоговых поступлений
в доходах бюджета составляла 71,7% в 2000 г., 50,8% в
2015 г., 56,7,7% в 2017 г. и снизилась в последующие годы
до 48,2% в 2019 г. Это показывает важность роли нало$
гов в формировании доходов бюджета.

Снижение доходов бюджета Азербайджана в 2014—
2015 годах произошло, прежде всего, из$за снижения
цен на нефть на мировом рынке (в среднем в 2 раза по
сравнению с 2014 годом), а во$вторых, девальвации на$
циональных валют в регионе и соседних странах, кото$
рые являются основными для Азербайджана. торговые

партнеры — это удешевление экспорта Азербайджана
за границу в условиях конкуренции.

В структуре налоговых поступлений наибольшая
доля принадлежит НДС (44,1%). Его доля (в 2015—
2019 гг.) составляла около 39—44,1%. Хотя основным
фактором снижения доли налога на прибыль было
снижение налога на прибыль в нефтегазовом секторе
(включая иностранные нефтяные компании), сниже$
ние ставок налога на прибыль также сыграло свою
роль.

Одним из важнейших вопросов сегодня в Азербай$
джане является создание налоговой системы, направ$
ленной на экономическое развитие и рост ВВП, уста$
новление надежных отношений между налогоплатель$
щиками и налоговыми органами путем проведения пос$
ледовательных налоговых реформ в соответствии с те$
кущим состоянием экономики. В настоящее время од$
ной из основных задач государства является формиро$
вание налоговой системы, стимулирующей общее эко$
номическое развитие страны, особенноразвитие произ$
водственных отраслей. В настоящее время, в зависимо$
сти от целей, поставленных государственной политикой
в области экономического развития и налоговых отно$
шений, совершенствование налогового администриро$
вания рассматривается как инструмент снижения нало$
говой нагрузки [16, s. 23—31].

Поскольку нашей целью является оценка эффектив$
ности налогов, уплачиваемых в государственный бюд$
жет налоговыми органами, в исследовании принималось
отношение налогов, собираемых этими органами к ВВП,
в качестве налогового бремени.

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Доходы бюджета 3561,7 10276 11403,0 17498,0 17505,7 16516,7 22508,9 24398,5 
Налоговые 
поступления 

2552,0 7137.0 5266,8 8891,3 9031,0 9356,2 10587,3 11755,1 

Доля налоговых 
доходов в 
доходах бюджета, 
в % 

71,7 69.5 46,2 50,8 51,6 56,7 47,0 48,2 

Таблица 1. Динамика доли налоговых поступлений в доходах
государственного бюджета (млн манатов)

Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата Азербайджанской Республики.

Виды налогов 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. к 
2010 г., % 

Валовый внутренний 
продукт 

42465,0 54380,0 60425,2 70135,1 80092,0 81681,0 192,3 

Доходы 
государственного 
бюджета 

11403,0 17498,0 17505,7 16516,7 22508,9 24398,5 214,0 

Налоговые 
поступления в 
государственный 
бюджет 

5266,8 8891,3 9031,0 9356,2 10587,3 11755,1 223,2 

в т.ч. НДС 2082,5 3554,7 3623,5  3668,6 4287,6 5185,1 249,0 
Налоговая нагрузка, в 
процентах 

12,4 16,4 15,0 13,3 13,2 14,4 x 

Доля налоговых 
поступлений в доходах 
государственного 
бюджета, в процентах 

46,2 50,8 51,6 56,7 47,0 48,2 x 

в том числе доля НДС 
в доходах 
государственного 
бюджета, в процентах 

18,3 20,3 20,7 22,2 19,1 21,3 x 

в т.ч. доля НДС в 
налоговых 
поступлениях, в 
процентах 

39,5 40,0 40,1 39,2 40,5 44,1 x 

Таблица 2. Динамика некоторых показателей налоговой системы Азербайджанской Республики
в 2010—2019 гг. (млн манатов)

Источник: составлено автором на основании данных Госкомстата АзербайджанскойРеспублики.
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Успешная реализация нефтяной стратегии привела
к увеличению экономического потенциала страны, ре$
шению многих социальных проблем, увеличению заня$
тости и быстрому развитию рынка услуг. Вступая в пер$
вое десятилетие государственной независимости, Азер$
байджан уже начал получать первые доходы от нефти.
Валютные резервы страны росли, и начинали поступать
нефтяные доллары [17].

Следует отметить, что налоговая политика, прово$
димая при реализации нефтяных контрактов, всегда
была гибкой. И механизм налогообложения по согла$
шениям, и гибкая политика, проводимая государством
при реализации проекта, всегда служат одной цели —
продвижению проекта в интересах Азербайджана [18].

Некоторые эксперты предполагают, что экономика
страны будет развиваться в одностороннем порядке,
иными словами, экономика пострадает от "голландской
болезни". Такие предположения, конечно, самые бла$
гие намерения, но жизнь доказывает, что они совершен$
но необоснованны. В результате целенаправленной эко$
номической политики, проводимой государством, про$
исходит параллельное развитие многих секторов эко$
номики, а не спиральное развитие ведущей отрасли стра$
ны — нефтяной. Можно сказать, что при нынешней эко$
номической политике нефтяная промышленность дей$
ствует как своего рода локомотив, доставляющий так
называемый "экономичный" поезд до конечного пунк$
та назначения.

Кроме того, давайте еще раз рассмотрим ряд осо$
бенностей нефтяного контракта в механизме налогооб$
ложения. Таким образом, подрядчики несут ответствен$
ность только по налогам, указанным в контракте, и каж$
дая договаривающаяся сторона несет ответственность
отдельно. Существующие соглашения об избежании
двойного налогообложения могут применяться для пре$
доставления налоговых льгот; в случае несоблюдения
любых других законодательных актов страны, условия
договора имеют преимущественную силу; подрядчики
несут ответственность за уплату налогов на свою дея$
тельность в области неуглеводородов в рамках нацио$
нального законодательства; подрядчик, операционная
компания и иностранные субподрядчики платят соот$
ветствующие суммы в фонды социального обеспечения,
занятости и пенсионные фонды [18].

Как видно, налоговая политика в отношении угле$
водородной деятельности отличается своими характе$
ристиками. В стратегических интересах страны привлечь
огромные инвестиции в нефтяной сектор Азербайджа$
на, оптимизировать налоговую политику и использовать
ее в качестве гибкого экономического инструмента для
реализации инвестиционных программ мирового уров$
ня.

Одним из главных стимулов налоговой реформы
всегда была необходимость упрощения налоговой сис$
темы. Это связано с тем, что многочисленные дополне$
ния и изменения, внесенные в налоговое законодатель$
ство соответствующими органами исполнительной вла$
сти в межреформенный период, значительно его услож$
няют.

Сложность налоговой системы приводит к увеличе$
нию административных расходов, повышая уверенность
в том, что налоговое бремя неравномерно распределя$
ется между различными группами налогоплательщиков.
Таким образом, классические стимулы налоговой ре$
формы реализуются в пределах установленных эконо$
мических возможностей страны.

Чтобы обеспечить эффективный контроль над на$
логоплательщиками, правительство обязывает работо$
дателей раскрывать весь выплачиваемый ими доход.
Однако масштабы уклонения от уплаты налогов от ре$
формы к реформе расширяются, объем скрытых дохо$
дов увеличивается.

Даже при использовании всех предусмотренных за$
коном методов налогового контроля ни один налого$

вый орган не может выявить все денежные потоки и
контролировать все коммерческие операции. В резуль$
тате возникает необходимость в налоговой реформе с
определенного периода. Считается, что фундаменталь$
ные налоговые реформы следует проводить каждые 5—
7 лет, а углубленный анализ эффективности действую$
щих налоговых норм — каждые 2—3 года. Если такой
анализ приводит к отрицательному выводу, то рефор$
мы необходимо проводить без промедления. Эта тен$
денция в основном характерна для экономически раз$
витых стран [18].

В развивающихся странах налоговые реформы про$
водятся постепенно, переходя от одного эксперимента
к другому. Результаты эксперимента проанализируют$
ся глубоко и всесторонне. Успех таких экспериментов
подтверждается достижением двух основных целей. Во$
первых, нельзя нарушать баланс экономических инте$
ресов всех собственников, а во$вторых, все налоги,
включенные в налоговую систему страны по закону,
должны образовывать между собой логическое един$
ство.

Для вступления в силу изменений в налоговом за$
конодательстве требуется достаточно времени. Невер$
но ожидать, что эти изменения сработают в краткос$
рочной перспективе. В связи с этим реформаторы, ко$
торым поручено оптимизировать налогообложение,
должны учитывать все эти факты.

Для стран, которые хотят принять эффективные
меры по стабилизации экономики с помощью налого$
вой реформы, важно не только содержание налогового
эксперимента, но и его своевременное и быстрое про$
ведение. Промедление ведет к углублению кризиса в
экономике, и эксперимент не дает желаемых результа$
тов.

Проблемы, возникающие в зависимости от своевре$
менности изменений в системе налогообложения, мож$
но сгруппировать в следующие пять групп:

— несвоевременное изменение налоговой полити$
ки;

— задержки в проведении налогового эксперимен$
та;

— неправильное определение направления и содер$
жания налогового эксперимента и несвоевременное вне$
сение изменений в ходе эксперимента;

— несвоевременное достижение ожидаемых выгод
от налоговых реформ;

— неверная оценка реальности и неверные коррек$
тировки других финансово$экономических норм, свя$
занных с налогами.

Немедленная реакция правительства на негативные
симптомы налогового законодательства зависит от ряда
факторов. Два из этих факторов более важны:

— профессиональная готовность реформаторов к
проведению экономически необходимых налоговых ре$
форм;

— готовность экономики принять эти изменения.
Заранее определить, как экономика отреагирует на

изменения налогового законодательства, — очень
сложный процесс. Возможны две взаимоисключающие
реакции:

— первая реакция: экономика принимает предло$
женные налоговые льготы и санкции. При этом увели$
чится объем инвестиций в экономику, увеличится пере$
ток капитала из теневой экономики в легальную.

— вторая реакция: бизнес скоро заменит одно на$
логовое убежище другим, что не запрещено законом.

Ни одно государство пока не смогло полностью ре$
шить эту дилемму.

Успех налоговой реформы обычно измеряется не$
большой суммой потерь, связанных с ее реализацией.
Еще один критерий оценки — это степень достижения
целей, поставленных при принятии закона. Поэтому
каждая новая налоговая реформа — это начало движе$
ния к следующей реформе.
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Развивающиеся страны сталкиваются с более серьез$
ными проблемами во время реформ. Растущая потреб$
ность в налоговой реформе в первую очередь связана с
тем, что экономика страны находится в глубоком кри$
зисе при переходе к рыночной экономике. Производ$
ство, основной источник государственных доходов, со$
кращается. Когда доходы населения низкие, уровень
платежей в бюджет низкий. Таким образом, перед го$
сударством стоит проблема поиска финансовых ресур$
сов для восстановления экономики без повышения на$
логов.

Поэтому при проведении налоговых реформ в та$
ких странах, в том числе в Азербайджанской Республи$
ке, необходимо учитывать 3 основных принципа:

— учет специфики страны исходя из общественно$
политической ситуации;

— поиск наименее болезненных форм государствен$
ного налогового вмешательства в экономику (в этом
случае следует ужесточить налоговые санкции за нару$
шение государственного налогового контроля и нало$
гового законодательства);

— поиск финансовых ресурсов.
Соблюдение этих принципов при проведении нало$

говой реформы является предпосылкой для достиже$
ния ожидаемых выгод.

В зависимости от предпочтения того или иного на$
лога определяются особенности национального нало$
гообложения. Научное обоснование включения тех или
иных налогов, определение сроков их исчисления и
уплаты, определение налоговой ответственности за на$
рушения налогового законодательства характеризуют
совершенство национальной налоговой системы.

Исходя из опыта развитых стран, можно сказать,
что налоговые реформы в этих странах основывались
на следующих принципах:

1. Создание налоговой системы нижнего уровня.
Экономические исследования показали, что все изме$
нения в налоговой системе связаны с величиной предель$
ного уровня налоговых ставок.

2. Различные схемы уклонения от уплаты налогов в
основном связаны с изменением шкалы налогов и учас$
тием капитала в налогообложении по разным ставкам.
По мнению реформаторов, снижение максимального
уровня налоговых ставок снижает привлекательность
уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты
налогов в целом.

Ослабление различных режимов налогообложения
доходов предотвращает серьезные нарушения налого$
вого законодательства и значительно снижает количе$
ство связанных с ними штрафных санкций. Таким обра$
зом, усилия по легализации доходов растут, создавая
благоприятный инвестиционный климат.

3. Формирование налоговой системы из налогов, счи$
тающихся "хорошим". "Хороший" налог означает, что в
конце концов заранее известно, кто будет платить этот
налог. В Соединенных Штатах, например, корпоратив$
ный подоходный налог определяется как "плохой" налог.
Поскольку бремя этого налога ложится на потребите$
лей и акционеров, он препятствует накоплению капита$
ла и инвестиционной деятельности. В случаях, когда уро$
вень доходов предприятий низкий, нецелесообразно взи$
мать с них этот налог. Если этот налог считается плохим
в экономически развитой стране, то он вообще неприем$
лем для стран с переходной экономикой.

4. Суть изменений в налоговой системе должна быть
понятна рядовому налогоплательщику. Из$за сложно$
сти Налогового кодекса внесение в него необходимых
поправок создает определенные трудности для налого$
плательщиков. Они хотят знать, что соблюдают закон
и что их действия правильные. Поэтому одним из основ$
ных принципов налоговой реформы является ее про$
зрачная реализация и проведение обширной разъяс$
нительной работы в этом направлении среди налогопла$
тельщиков.

5. Уведомление о налоговых реформах. Иногда
предпринимателей уведомляют об изменениях в нало$
говом законодательстве в течение текущего финансо$
вого года после размещения капитала в определенных
сферах и заключения финансовых и торговых сделок.
Ущерб от таких налоговых реформ отражается не толь$
ко на бизнесе, но и на размере налоговых поступлений
в бюджет. Потери бизнеса — это потери бюджета. На$
логовые реформы должны носить конфискационный
характер, поскольку контракты, заключаемые пред$
принимателями, обычно длятся несколько лет.

6. Не стоит ставить большое количество задач при
проведении налоговых реформ. Например, введение
жестких налоговых требований в налоговую систему и
параллельно стимулирование деловой активности, уве$
личение доходов, предотвращение уклонения от упла$
ты налогов, создание благоприятной среды для мест$
ных производителей и так далее. Наложение таких за$
дач в конечном итоге приведет к тому, что ни одна из
этих задач не будет достигнута ни на каком уровне.

7. В начале следующей налоговой реформы необхо$
димо заранее иметь четкое представление о выгодах,
которые будут получены в результате этих реформ, что$
бы определить оптимальные условия для задач, стоящих
перед реформами.

Предлагаемые концепции налоговой реформы су$
щественно отличаются. В этом случае главная задача
впереди — определиться, что делать при формулирова$
нии той или иной налоговой концепции. Можно взять
за основу существующую налоговую систему и внести
некоторые изменения в ее подсистемы. В этом случае
имущественные отношения страны, принципы государ$
ственного устройства, система распределения мате$
риальных и финансовых ресурсов останутся практичес$
ки неизменными.

ВЫВОДЫ
Для достижения главной цели налоговой реформы —

достижения максимально возможного баланса интере$
сов собственников и государства — необходимо не толь$
ко совершенствовать организационно$экономические
принципы налоговой системы, но и совершенствовать
механизм управления налоговой системой, а также
улучшить методика расчета каждого налога в отдель$
ности.

Проведение рыночных реформ в экономике невоз$
можно без создания эффективной системы налогооб$
ложения. Эта система является основным носителем
государственных интересов в регулировании экономи$
ки, формировании доходов бюджета, предотвращении
инфляции и ограничении роста цен во всех странах с
социально ориентированной экономикой. Налоговая
система, выражая интересы участников воспроизвод$
ственного процесса, обеспечивает их сбалансирован$
ность и социальный прогресс.

Таким образом, улучшение налогообложения тес$
но связано с созданием прочной экономической базы и
достижением устойчивого социального развития.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
ЗАХОДУ ТА АЗІАТСЬКОBТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

В статье проанализировано современное состояние процесса инновационного развития реального

сектора национальной экономики Азербайджана в современных условиях. Проведено исследование межB

дународного опыта в сфере инновационного развития и его различные модели, специфики развития наB

циональных инновационных систем в зарубежных странах и их сравнительный анализ.

В Азербайджане после системного кризиса с конца XX в. идет активный поиск основанного на рыB

ночных принципах эффективного экономического механизма функционирования национальной инноB

вационной системы (НИС), способного обеспечить интенсивное технологическое обновление страны и

повышение ее конкурентоспособности на глобальном экономическом пространстве. Развернувшаяся в

научной среде острая полемика к настоящему времени не дала исчерпывающие ответы на многие клюB

чевые вопросы. Так и не сложилось общепризнанное определение понятий "национальная инновационB

ная система" и "экономический механизм НИС", не сформировалось согласованное понимание концепB

ции развития экономического механизма функционирования инновационной системы страны, а также

единая методология ее исследования.

Результатом незавершенности теоретической и методологической базы, раскрывающей специфику

инновационной системы Азербайджана и указывающей эффективный путь ее развития, явилось копиB

рование, оправдавших себя в развитых странах мира, аналогов элементов НИС. Уже сегодня в АзербайдB

жане, по общему мнению, создан достаточно развитый организационный каркас инновационной систеB

мы: государственные корпорации инновационной направленности, исследовательские университеты и

научноBисследовательские центры, научноBтехнологические парки, бизнесBинкубаторы, структуры предB

посевных и посевных инвестиций, частные венчурные фонды и другие.

К сожалению, отсутствие механизмов определения приоритетов относительно научноBтехнологичесB

кого развития со стороны государства, а также отсутствие критериев для объективной оценки деятельB

ности различных научных организаций не дают возможность направить ресурсы на поддержание ведуB

щих университетов и институтов, а также других организаций, занимающихся инновационной деятельB

ностью. Поэтому сегодня очень важно проводить государственную политику, нацеленную на решение

проблем инновационного роста национальной экономики, способствуя организации инновационного

процесса на микроуровне.
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The article analyzes the current state of the innovative development of the real sector of the national economy

of Azerbaijan in modern conditions. A study of international experience in the field of innovative development

and its various models, the specifics of the development of national innovative systems in foreign countries and

their comparative analysis.

In Azerbaijan, after the systemic crisis, since the end of the 20th century, an active search based on the market

principles of the effective economic mechanism of the functioning of the National Innovation System (NIS),

capable of providing intensive technological renewal of the country and increasing its competitiveness on the

global economic space. The acute controversy unfolded in the scientific environment did not give exhaustive

answers to many key questions. There was not a generally accepted definition of the concepts of "National

Innovation System" and the "Economic Mechanism of the NIS", did not form a coordinated understanding of the

concept of the development of the economic mechanism of the functioning of the innovative system of the country,

as well as a single methodology of its research.

The result of the incompleteness of the theoretical and methodological base, which reveals the specifics of

the innovative system of Azerbaijan and indicating the effective path of its development, was the copying of

themselves in developed countries of the world, analogues of NIS elements. Already today in Azerbaijan, by the

general opinion, a fairly developed organizational framework of an innovative system has been created: stateB

owned corporations of innovation, research universities and research centers, scientific and technological parks,

business incubators, structures of preBsowing and sowing investment, private venture funds and etc.

Unfortunately, the lack of mechanisms for determining priorities regarding scientific and technological

development by the state, as well as the lack of criteria for an objective assessment of the activities of various

scientific organizations, do not allow to send resources to maintain leading universities and institutions, as well

as other innovation organizations. Therefore, it is very important today to hold state policy aimed at solving the

problems of innovative growth of the national economy, contributing to the organization of the innovation process

at the micro level.

У статті проаналізовано сучасний стан процесу інноваційного розвитку реального сектора національB

ної економіки Азербайджану в сучасних умовах. Проведено дослідження міжнародного досвіду в сфері

інноваційного розвитку та його різні моделі, специфіки розвитку національних інноваційних систем в

зарубіжних країнах і їх порівняльний аналіз.

В Азербайджані після системної кризи з кінця XX ст. йде активний пошук заснованого на ринкових

принципах ефективного економічного механізму функціонування національної інноваційної системи

(НІС), здатного забезпечити інтенсивне технологічне оновлення країни і підвищення її конкурентоспроB

можності на глобальному економічному просторі. Розгорнулася в науковому середовищі гостра полеміB

ка дотепер не дала вичерпні відповіді на багато ключових питань. Так і не склалося загальновизнаного

визначення понять "національна інноваційна система" і "економічний механізм НІС", не сформувалося

розуміння останніх концепції розвитку економічного механізму функціонування інноваційної системи

країни, а також єдиної методології її дослідження.

Результатом незавершеності теоретичної і методологічної бази, яка розкриває специфіку інноваційB

ної системи Азербайджану і вказує ефективний шлях її розвитку, стало копіювання, виправдали себе в

розвинених країнах світу, аналогів елементів НІС. Уже сьогодні в Азербайджані, на загальну думку, ствоB

рено досить розвинений організаційний каркас інноваційної системи: державні корпорації інноваційної

спрямованості, дослідницькі університети і науковоBдослідні центри, науковоBтехнологічні парки, бізнесB

інкубатори, структури передпосівних і посівних інвестицій, приватні венчурні фонди та інші.

На жаль, відсутність механізмів визначення пріоритетів щодо науковоBтехнологічного розвитку з боку

держави, а також відсутність критеріїв для об'єктивної оцінки діяльності різних наукових організацій не

дають можливість направити ресурси на підтримку провідних університетів та інститутів, а також інших

організацій, що займаються інноваційною діяльністю. Тому сьогодні дуже важливо проводити державну

політику, націлену на рішення проблем інноваційного зростання національної економіки, сприяючи

організації інноваційного процесу на мікрорівні.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В процессе экономических реформ, проводимых в

республике, коренным образом изменились принципы
инновационного развития предприятий национальной
экономики. В советское время, научно$технический про$

Ключевые слова: инновационное развитие, национальная инновационная система, модель инновационного
развития, научно"исследовательские и опытно"конструкторские работы, технопарки.

Key words: innovative development, national innovation system, model of innovative development, research and
development, technoparks.

Ключові слова: інноваційний розвиток, національна інноваційна система, модель інноваційного розвит"
ку, науково"дослідні і дослідно"конструкторські роботи, технопарки.

гресс была частью государственной экономики с доми$
нированием государственного финансирования науч$
ных исследований, которое обслуживало в основном
военные заказы государства. Научный прогресс был
органически включен в механизм планирования и рас$
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пределения. В ходе же экономической реформы в годы
приобретения независимости была создана новая сис$
тема финансирования научных исследований, действу$
ющих на принципах рыночного управления, в том числе
было стимулировано привлечение зарубежных доноров
в рамках грантовых проектов.

На сегодняшнем этапе актуальна задача создания
качественно нового механизма развития национальной
инновационной экономики. Чтобы решить эту пробле$
му, необходимо минимизировать имеющийся дисбаланс,
разрыв между научно$техническим развитием зарубеж$
ных стран и Азербайджана по всем приоритетным на$
правлениям науки и техники. Слабое финансовое состо$
яние предприятий малого и среднего предприниматель$
ства, стремительный износ производственных фондов,
с одной стороны, увеличивают инвестиционные потреб$
ности предприятий для инновационного обновления
производственных мощностей, преодоления текущего
спада и обеспечения устойчивого экономического рос$
та. В этом контексте, на наш взгляд, применение зару$
бежного опыта формирования и развития НИС будет
способствовать ускорению научно$техническому разви$
тию отраслей национальной экономики Азербайджана.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В работах Наджафова З.М., Гусейновой А.Д. "Фор$
мирование портфеля инноваций в АР", Голиченко О.
"Модели развития, основанного на диффузии техноло$
гий", Веселова Н.В. "Инновационный менеджмент" были
широко проанализированы результаты исследований по
сравнительному анализу передового зарубежного опы$
та в сфере инновационного развития.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Наше исследование ставило своей целью определить

пути инновационного развития национальной экономи$
ки Азербайджана с учетом передового опыта в данном
вопросе зарубежных стран в современных условиях и
подготовить рекомендации для дальнейшего совершен$
ствования данного процесса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
I. Введение
В современном мире инновации являются одним из

важнейших источников развития, способствующих до$
стижению стратегических целей в любом сегменте биз$
неса. К примеру, сегодня крупнейшие национальные
компании развитых стран проводят проектные мероп$
риятия с целью применения технологий искусственно$
го интеллекта. Мировые тенденции, свидетельствуют,
что современные компании готовы потратить достаточ$
но много ресурсов для достижения лидирующих пози$
ций на мировом рынке. Во многих странах, особенно в
Соединенных Штатах, Японии и Китае, технологии ис$
кусственного интеллекта, больше не являются просто
тенденцией в исследованиях, но уже выступают обяза$
тельным условием успешной деятельности компаний
данных стран. Практика экономически развитых стран
свидетельствует, что устойчивый рост экономики в со$
временных условиях обусловлен высоким уровнем вне$
дрения в производство новых технологий и разработок.
По различным оценкам от 50 до 70 % прироста произ$
водства ВВП в этих странах обеспечивается за счет ис$
пользования инноваций. В этом контексте, мы провели
анализ передового опыта развитых стран разных кон$
тинентов, с учетом их специфических особенностей.

II. Современный опыт инновационного развития в
зарубежных странах

 Мировые глобализационные процессы объективно
обусловливают создание в стране эффективной, инно$
вационно$ориентированной экономики, в связи чем,
чрезвычайно актуализируются проблемы анализа и
обобщения международного опыта инновационной

деятельности, а также моделирования инновационных
процессов.

Формирование новой парадигмы развития и роста в
мировой экономике на основе использования знаний,
инноваций в качестве одних из самых важных экономи$
ческих ресурсов, приводит к осознанию необходимос$
ти разработки НИС.

В современной научной литературе получил распро$
странение термин "модель инновационного развития".
В то же время, нет пока его точного определения. В свя$
зи с этим, прежде чем начать исследовать практический
опыт разработки НИС, необходимо охарактеризовать
модель инновационного развития экономической сис$
темы (МИРЭС).

В составе МИРЭС выделяется два направления раз$
вития: европейское, по которому идет экономическое
развитие больших и некоторых малых европейских
стран, а также североамериканское, на котором функ$
ционируют США и Канада. Рассмотрим подробнее осо$
бенности развития экономики стран, опирающихся на
евроатлантическую модель.

Особенностями МИРЭС инновационного развития
США служат [1, с. 86]:

— частно$государственное партнерство;
— высокий удельный вес частного бизнеса в финан$

сировании разработок (порядка 65—75%) а также пре$
имущество крупного бизнеса в научно$технологических
проектах (к примеру, в 2010 г. доля 10 крупнейших кор$
пораций США составила 30 % затрат на научно$иссле$
довательские и опытно$конструкторские работы (НИ$
ОКР), а уже на 100 крупнейших фирм — 90 %);

— развитая система образования, на которую при$
ходится главная часть прикладных и фундаментальных
исследований;

— государство играет ведущую роль в создании ба$
зовых элементов институциональной среды инноваци$
онной экономики;

— ускоренное развитие венчурного финансирова$
ния (его объемы за 2000—2010 гг. возросли на 72 %);

— сильная система трансфера технологий и разви$
тое бюджетное ассигнование на содержание и разви$
тие в каждом штате специализированных центров рас$
пространения технологий, которые обеспечивают дос$
тупность инновационных технологий для малых пред$
приятий переработки;

— активная роль среднего и малого предпринима$
тельства в инновационной деятельности, о которой сви$
детельствуют нижеследующие данные: мелкие фирмы
выдают до 30% самых плодотворных патентов, индекс
патентования для таких предприятий равен 1,53, а для
крупных составляет 1,19; представители из малого биз$
неса в 13 раз более эффективны в плане числа иннова$
ций, которые приходятся на одного работника; доля
малого бизнеса в ВВП, общем объеме всех предприятий
США, и в общей занятости превышает 50 %;

— высокая результативность и инновационная ак$
тивность малого и среднего бизнеса предопределена
большим числом государственных целевых программ, а
также развитием сети инфраструктуры поддержки и
развития МСП как в территориальном разрезе, так и в
инновационной сфере в целом.

Характеристика НИС США позволяет прийти к вы$
воду, что эта система базируется на определенных прин$
ципах: обеспечивается полный инновационный цикл, это
позволяет создавать и, далее внедрять свои инновации, в
т.ч. и инновации высокотехнологические; обеспечивает$
ся активное сотрудничество научно$исследовательских
и производственных организаций, всех форм предпри$
нимательства и государства со значительной долей ин$
новационных результатов у малого и среднего бизнеса.

Следующим типом евроатлантической системы явля$
ется европейская модель, которой следует значительная
часть крупных и ряд малых государств Западной Евро$
пы. Инновационная модель крупных западноевропейс$
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Таблица 1. Этапы формирования инновационной системы Китая

Источник: [3].

Годы Реализуемые мероприятия и полученные результаты 
До 
1978  

Экономика и НИС носит мобилизационный характер. Это позволило с 
наибольшим эффектом решить стратегические задачи: была создана атомная 
бомба и освоено космическое пространство 

1978  Общеэкономические реформы, которые обусловили коренные изменения в 
экономике и НИС 

1982  Принятие программы инноваций в с-э сфере, для уменьшения научно-
технического отставания страны от развитых стран, на базе создания бизнес-
инкубаторов, научных парков, специальных технологических зон 

1986  Определены приоритетные направления развития: информатика и 
микроэлектроника, оптико-волоконная связь, аэрокосмическая отрасль, 
энергосберегающие технологии, генная инженерия и биотехнологии, 
медицинское оборудование и др.  

1987  Создаются научно-технические малые предприятия и инкубаторы 
1988  Разработка программы, направленной на ускоренное внедрение передовых 

отечественных инновационных разработок: оказание содействия фирмам в 
коммерциализации инновац. разработок, способствовавших росту производства 
инновационных товаров. Создание Пекинской экспериментальной зоны высоких 
технологий, которая становится основным технологическим парком страны 

1990  Систематическое создание «Зон высоких технологий». В настоящее время их 120, 
53 из них имеют государственное значение 

1992  Создание «Центров производственной поддержки малого и среднего бизнеса 
1995  Создается национальная ассоциация подобных центров. Они внедряют новые 

технологии, оказывают консультационные услуги, осуществляют информаци-
онное обслуживание МСП, испытание готовой продукции 

2003  Осуществление передачи функций управления НТП от госорганизаций к 
уполномоченным частных н-т агентств, организуемым на основе исследова-
тельских институтов. Это вместе с развитием высокотехнологичных предприятий 
малого бизнеса обеспечило подъем НИС. Вклад этих агентств заключался в 
популяризации инновационных идей, в их производственном приложении 

2004  Уже действуют 500 бизнес-инкубаторов, 109 из них обладают сертификатами 
научных центров поддержки малого и среднего бизнеса (24 специализируются в 
программном обеспечении, 58 – НТЦ организованы при университетах и кол-
леджах). На их базе создано 3 млн МСП (четверть от всех МСП страны). В сере-
дине 2000-х гг. объявлено о смене модели технологического развития. Приоритет 
создание собственных инноваций 

2008  В КНР уже функционируют около 7,3 тыс. исследовательских и образовательных 
организаций 

2009  Присвоение статуса «Инновационное предприятие» 90 корпорациям, имеющим 
собственный брэнд и обладающих высокой конкурентоспособностью на мировом 
рынке 

План 
на 2020 

Рост удельного веса к/в в науку и разработки в ВВП до 2,5%, коэфф-т вклада 
науки и техники до 60%; снижение внешней технической зависимости на 1/3; 
войти в число стран инновационного типа (США, Республика Корея, Япония и 
Финляндия). По численности занятых в НТ сфере КНР занимает первое место в 
мире – 38,5 млн чел. ВВП должен превысить $4 трлн, а среднедушевой доход 
населения должен составить $3 тыс.  

ких стран, как Великобритания, Франция, Германия и
Италия, базируется на длительной научной и интеллек$
туальной традиции. Эти государства в разные годы пре$
тендовали на роли великих европейских государств. При
этом характер научно$технической деятельности был
обусловлен частыми конфликтами на европейском кон$
тиненте. В связи с этим, подавляющее число исследова$
ний носят милитаристскую направленность. В середине
20 в. исследовательская деятельность этой группы госу$
дарств была сконцентрирована на разработке в целом
дешевых способов получения научно$технической ин$
формации, имеющей высокую ценность. Кроме того,
НИС больших стран Европы, в отличие от модели инно$
вационного развития США, развиваются вокруг неболь$
шого числа высококлассных университетов.

Необходимо учесть, что университеты, в основном,
занимаются фундаментальными исследованиями. Кро$
ме того, отмечается преобладание удельного веса част$
ного бизнеса над удельные весомы государства в общей
сумме расходов НИОКР в ВВП. В этих странах не име$
ется единой схемы построения трансфера инноваций.

Лишь в Великобритании организована система
трансфера по американской схеме трансфера иннова$
ций. В Германии, Франции и в других государствах, в
основном, осуществляется создание инкубаторов, тех$

нопарков и их аналогов [2, с. 121].
В инкубаторах мелкие фирмы фак$

тически на безвозмездной основе ис$
пользуют оборудованные помещения на
2—3 года. В течение этого срока проект
должен быть финансово отработан. Го$
сударством выделяются большие сред$
ства на передачу технологий. Другие
особенности инновационного развития,
определенные для инновационной сис$
темы США, действительны и для НИС
Франции, Великобритании и Германии.
К примеру, как и США, страны Европы
переживают прогресс в области венчур$
ного финансирования. Частно$государ$
ственное партнерство наиболее развито
в Германии, хотя эта закономерность
характерна и для других государств.

В плане организации процесса инно$
вационного развития стран евроатлан$
тической МИРЭС, несмотря на высокий
ее уровень, можно отметить определен$
ные недостатки. К недостаткам НИС
Великобритании можно отнести то, что
большинство инновационных центров
недостаточно интегрированы в НИС и
часто центры не имеют связей с более
широкими программными разработками.

В ФРГ не получило достаточного
развития взаимодействие науки и бизне$
са, неразвиты стимулы для применения
инноваций в налоговой системе, ведения
исследовательской деятельности. В свою
очередь, уязвимой стороной инноваци$
онной системы США служит необходи$
мость сформирования законодательной
базы при регулировании финансирова$
ния малого предпринимательства.

Выявленные особенности инноваци$
онного развития европейских стран
дают возможность прийти к выводу, что
развитие НИС лидеров Европы осуще$
ствляется, в основном, на базе тех же
принципов, как и НИС США.

Инновационное развитие малых ев$
ропейских стран (модели НИС Нидер$
ландов, Швеции, Дании, Финляндии и
Швейцарии), в отличие от больших стран
Европы, базируется на высочайшем

уровне фундаментальной науки, которая преимуще$
ственно финансируется государством. В этих странах
находятся университеты мирового уровня [4; 5].

Свидетельством эффективности использования
этих моделей служит тот факт, что все страны, опира$
ющиеся на евроатлантическую МИРЭС на протяжении
долгого времени занимают высокие места в различных
международных рейтингах.

Страны азиатского континета, такие, как Ю. Корея,
Япония, Тайвань, базируется на свой вариант МИРЭС
— восточноазиатской. Все эти страны осуществляют
инновационное развитие свое согласно японской моде$
ли. Модель инновационного развитии Японии можно
характеризовать следующим образом:

— в центре инновационной системы, в отличие от
модели евроатлантического типа, стоят исследователь$
ские структуры крупнейших корпораций;

— ориентация на производство экспортируемых вы$
сококачественных продуктов в сфере high$tech;

— ориентация на новейшие технологии и техничес$
кие инновации; система коммерциализации инноваций
высокого уровня;

— поддержка и финансовое стимулирование инно$
вационной деятельности малого и среднего предприни$
мательства.
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Все эти элементы дают возможность Японии быть в
числе первых в инновационных рейтингах.

Развивающиеся страны используют восточноазиат$
скую (ее другой вариант — китайскую) или альтернатив$
ную модель. Примерами восточноазиатской МИРЭС слу$
жит, естественно, сам Китай и Вьетнам. Китайский опыт
инновационного развития представляет наивысший ин$
терес, потому, что, как известно, за небольшой отрезок
времени эта страна достигла значительных результатов.
Китай использовал все возможные пути и каналы, чтобы
получить доступ к мировым знаниям. Для этого были при$
менены активно копирование и реинжиниринг. После
серьезной модернизации экономики руководство Китая
приступило к активному формированию НИС.

Представляют большой интерес данные таблицы 1
в которой описывается огромный масштаб работ, осу$
ществленный в КНР для построения современной ин$
новационной экономики.

Главным источником финансирования при внедрении
научно$технологических новшеств служат капитальные
инвестиции, государственные кредиты, общественные
сбережения, собственные средства предприятий, сред$
ства провинций, отраслей. В настоящее время в КНР фун$
кционируют более 180 венчурных инвестиционных ком$
паний. Технопарки действуют по всему государству и в
них функционирует около 16,5 тыс. предприятий, заня$
тых исследовательско$внедренческой деятельностью.

Как свидетельствует таблица 1, фактически одновре$
менно с развитием НИС в КНР шло формирование секто$
ра малого и среднего инновационного предприниматель$
ства, однако наибольшее внимание ему стали уделять, на$
чиная с 1992 г. Необходимо также особо отметить, что в
стране действует система общественной и государствен$
ной поддержки развития инновационного сектора мало$
го предпринимательства. С целью стимулирования внедре$
ния иностранных инновационных технологий зарубежные
компании получили разрешение на вхождение на рынок
Китая с условием создания совместных предприятий. В
связи с этим, местным компаниям удалось получить круп$
номасштабные подряды от производителей электронно$
го оборудования мирового уровня. Следствием этого ста$
ло то, что в глобальном инновационном рейтинге КНР за$
нимает 13 место из 20 крупных стран, и 27$е в общем спис$
ке. Вместе с тем, в рейтинге условий для ведения бизнеса в
2007 г. КНР занимала 90 место, в 2015 г. — 79.

Из недостатков инновационной системы КНР отме$
тим значительную роли государства в ее регулировании.
Невысоким остается пока участие частного бизнеса в
венчурном финансировании.

Сравнительный анализ моделей инновационного раз$
вития позволяет нам охарактеризовать принципы, которые
являются базовыми для их разработки и функционирова$
ния: активное использование реинжиниринга и копирова$
ния инноваций; развитие нетехнологических инноваций в
секторах туризма, образования, менеджмента, развитие от$
раслей экономики, которые связаны с коммуникационны$
ми технологиями и IT, сферы услуг, программного обеспе$
чения; стимулирование инновационного малого бизнеса.

Анализ опыта инновационного развития зарубеж$
ных стран свидетельствует, что не существует опреде$
ленного строго комплекса принципов формирования
МИРЭС: их набор формируется исходя из ресурсных
возможностей и целей страны. НИС разных государств
в значительной мере отличаются по функционированию
и принципам организации [6; 7].

Так, восточноазиатская и традиционная модели ори$
ентированы на экспорт услуг и высокотехнологичной
продукции. Для традиционной модели сильной стороной
служит активная разработка высоких технологий. Вме$
сте с тем, эти обе модели являются затратными и требу$
ют большого количества ресурсов, не только человечес$
ких, но и финансовых, временных. Альтернативная мо$
дель базируется на особенностях национальной культу$
ры. Несмотря на присутствие этого фактора и в других

моделях, в альтернативной модели его воздействие наи$
более активное. Альтернативная модель опирается на
менее затратные нетехнологические инновации.

ВЫВОДЫ
Таким образом, самым значимым выводом из ана$

лиза мирового опыта практики инновационного разви$
тия является то, что он показал отсутствие какой$то
унифицированной модели НИС. Рассмотренные осо$
бенности развития различных государств характеризу$
ют различную эффективность инновационной экономи$
ки, которая обуславливается не только техническими,
но и структурными производственными возможностя$
ми промышленности стран. Последнее обусловливает$
ся, на наш взгляд, с институциональной средой НИС.
Из рассмотренных моделей инновационного развития,
на наш взгляд, наиболее подходящей моделью для Азер$
байджана является модель НИС Китая, поскольку и в
этой стране, и у нас в республике, достаточно высокая
степень участия государства в финансировании НИОКР.
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PRIVATE PENSION FUNDS: UPDATE, TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE

Статтю присвячено важливій складовій механізму пенсійного забезпечення України — недержавB

ним пенсійним фондам, що не тільки збільшують можливість забезпечення добробуту громадян після

виходу на пенсію, а й є одним із потужних важелів впливу на економічний клімат країн. Визначено струкB

туру функціонування пенсійної системи, а також зазначено законодавчу базу як основу для здійснення

безпосередньої діяльності недержавних пенсійних фондів України. Для здійснення аналізу зазначених

структур було проаналізовано такі показники: динаміку кількості недержавних пенсійних фондів та адB

міністраторів недержавних пенсійних фондів, які діють від імені пенсійного фонду та в інтересах його

учасників. До того ж було досліджено загальне число вкладників, що уклали пенсійні контракти. ВизнаB

чено, що обсяги основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів, а саме: пенсійних випB

лат, пенсійних внесків та пенсійних активів, синхронно збільшились протягом досліджуваного періоду.

Виявлено переваги та недоліки у системі недержавного пенсійного забезпечення. Основна проблема

функціонування недержавних пенсійних фондів на повну потужність полягає у незацікавленості праB

цездатних осіб у самостійному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію та відсутності загальB

ного інформування населення про таких спосіб заощадження на майбутнє. До того ж у статті виявлено

певні прогалини у законодавстві щодо забезпечення роботи суб'єктів недержавного пенсійного страхуB

вання. Встановлення мінімальної кількості інструментів суттєво обмежують інвестиційну діяльність неB

державних пенсійних фондів. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення діяльності недержавB

ного пенсійного страхування. Відтак для активізації розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

необхідно посилити стимули для працівників та роботодавців для участі у програмах досліджуваної оргаB

нізації, проводити активну інформаційноBроз'яснювальну роботу щодо діяльності недержавного пенсійB

ного забезпечення, надавати юридичні консультації у сфері законодавства, що регулює сферу пенсійноB

го забезпечення. У статті досліджено, що розвиток недержавних пенсійних структур неможливий без

подальшого розвитку фінансового ринку та зростання доходів населення. Загалом така форма забезпеB

чення в Україні є перспективною, а шлях для стабілізації економіки України та покращення рівня життя

населення є доволі простим.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні система пенсійного забезпечення в Україні

є у процесі модернізації. Головною метою пенсійної
системи є гарантування отримання доходу громадяна$
ми після виходу на пенсію. У разі настання цього періо$
ду важливо отримувати дохід з різних джерел: із систе$
ми державного пенсійного страхування, яка фінансуєть$
ся з поточних доходів, з обов'язкової накопичувальної
системи з визначеними внесками, з добровільної нако$
пичувальної системи недержавного пенсійного забез$
печення з визначеними внесками. Основною пенсійно$
го доходу для громадян є державна солідарна пенсійна
система адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд
України. Проте середньомісячної пенсії з 1$рівня сис$
теми є недостатньо для забезпечення гідного життя
після виходу на пенсію.

Перелічене вище значною мірою визначає актуаль$
ність проведення дослідження, адже результативне
функціонування недержавного пенсійного забезпечен$
ня вважають одним із загальнонаціональних соціальних
та економічних пріоритетів. Це цілком зрозуміло,
оскільки за допомогою системи недержавного пенсій$
ного забезпечення можна уникнути низки багатьох соц$
іальних проблем шляхом формування додаткових пен$
сійних витрат поряд із державною пенсією. Також
діяльність недержавних пенсійних фондів як інститу$
ційних інвесторів стимулює розвиток економіки краї$
ни. Слід додати, що актуальні проблеми функціонуван$
ня недержавних пенсійних фондів викликають наукову
зацікавленість, бо громадськість недостатньо ознайом$
лена з можливостями використання недержавного пен$
сійного забезпечення і, як наслідок, ними користується
незначна кількість населення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми та перспективи діяльності недержавних

пенсійних фондів відображені у наукових працях О.Г. Ки$
риленко, Г.І. Козак, К.П. Штепенко, Д.А. Леонової,

The article is devoted to an important component of Ukraine's pension mechanism. NonBstate pension funds

that not only increase the ability to ensure the welfare of citizens after retirement, but also are a powerful lever of

influence on countries's economic climate. The article determines the structure of pension system functioning

and describes the legislative framework taken as a basis for Ukrainian NonBState Pension funds direct activity.

The dynamics of the private pension funds number and the total amount of depositors who have signed pension

contracts was analyzed. It was concluded that the amount of pension spendings as one of the nonBstate pension

funds activity indicators during the research period increased. There exists the increase dynamics of pension

spendings both oneBtime and for a certain period. The advantages and disadvantages of the private pension

system were revealed.

The main problem of private pension funds functioning at full capacity is the lack of interest of working age

people in selfBsufficiency after retirement and the lack of general informing of the population about ways of

saving money for the future. In addition, the article identifies separate gaps in the legislation regarding the

provision of nonBstate pension insurance functioning. The establishment of a minimal number of instruments

significantly limits the investment activity of nonBstate pension funds. The article offers recommendations for

improving the activity of private pension insurance. Therefore, in order to intensify the development of private

pension funds in Ukraine, it is necessary to strengthen incentives for employees and employers to participate in

the programs of the analyzed organization, to conduct active information spreading about private pension

provision, to provide legal advice on legislation governing pensions. The article investigates that the development

of private pension structures is impossible without further development of the financial market and growth of

household incomes. In general, this form of provision in Ukraine is promising, and the way to stabilize Ukraine's

economy and improve living standards is quite simple.

Ключові слова: пенсійна система, недержавні пенсійні фонди, вкладник, пенсійний контракт, пенсійні
виплати.

 Key words: pension system, private pension funds, depositor, pension contract, pension payments.

А.А. Ткача, Л.С. Миргородської, М.В. Лазебної, Ю. Про$
зорова, С. Варволомєєва, Г. Мак Таггарта, В. Кабанова,
А. Сидорчук та інших. Проте сучасне становище еконо$
міки країни вимагає додаткових досліджень у цій сфері.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Основною метою дослідження є дослідження тео$

ретико$організаційних засад модернізації та функціо$
нування недержавних пенсійних фондів України та виз$
начення основних проблем та перспектив розвитку не$
державного пенсійного забезпечення шляхом аналізу
теперішнього його становища.

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі
завдання: характеристика теоретико$організаційні за$
сади функціонування недержавних пенсійних фондів в
Україні; аналіз та оцінка сучасного стану недержавних
пенсійних фондів в Україні; визначення проблем та пер$
спектив розвитку недержавних пенсійних фондів Украї$
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах майже у всіх економічно розви$

нутих країнах запроваджене багаторівневе пенсійне
забезпечення, яке містить солідарну систему, обов'яз$
кове накопичення та добровільне забезпечення пен$
сійних коштів.

Система недержавного пенсійного забезпечення —
це складова частина системи накопичувального пен$
сійного забезпечення, що базується на засадах добро$
вільної участі фізичних та юридичних осіб, крім ви$
падків, передбачених законами, у формуванні пенсійних
накопичень з метою отримання учасниками недержав$
ного пенсійного страхування пенсійних виплат [1].

Основними суб'єктами недержавного пенсійного
страхування є недержавні пенсійні фонди (НПФ), які,
відповідно до Закону України "Про недержавне пенс$
ійне забезпечення", функціонують у формі трьохрівне$
вої системи пенсійного забезпечення.
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НПФ не бере участі в укладанні пенсійних кон$
трактів, ця функція належить адміністратору, виконав$
чому органу, який від імені НПФ укладає пенсійні кон$
тракти, проводить персоніфікований облік учасників
фонду та забезпечує здійснення виплат учасникам.

Однією із головних функцій НПФ є мобілізація
фінансових ресурсів, перебудова їх у інвестиційний ка$
пітал та виконання своїх зобов'язань перед учасника$
ми фонду.

Фінансові ресурси фонду формуються у вигляді
портфеля активів та пасивів. Результатом проведено$
го аналізу фінансової звітності і законодавчої бази
щодо формування пасивів і використання активів не$
державних пенсійних фондів в Україні є сформована
структура фінансових ресурсів. До активів НПФ нале$
жать: активи в грошових коштах, активи в цінних папе$
рах, інші активи згідно із законодавством.

Для того, щоб оцінити сучасний стан недержавного
пенсійного забезпечення України, визначити проблеми
та перспективи їх функціонування, необхідно проана$
лізувати динаміку загальних показників, що характери$
зують НПФ.

Станом на 15.04.2020 р. у Державному реєстрі фінан$
сових установ зареєстровано 63 НПФ та 22 адміністра$
тори НПФ. При цьому більшу частку займають НПФ
відкритої форми — 52 фонди, що становить 82,5% від
загальної суми, в той час як корпоративних фондів на$
раховується 5 фондів — 8%, а професійних — 6 фондів,
що становить — 9,5%. Також у реєстрі знаходиться
інформація про 1 одноосібного засновника, що прий$
няв рішення про самостійне здійснення адмініструван$
ня створеного ним корпоративного недержавного пен$
сійного фонду. Динаміка кількості НПФ та адміністра$
торів НПФ протягом 2015—2019 років показана у таб$
лиці 1.

Якщо порівняти дані 2016 р. та 2017 р., то можна по$
бачити стрімке зменшення кількості НПФ, що спричи$
нене комплексною незадовільною економічною та пол$
ітичною ситуацією в країні, та, зокрема, складним ста$
новищем на ринку соціальних послуг. Проте за останні 4
роки ситуація стабілізувалася — кількість НПФ три$
мається у межах від 64 до 62.

Аналогічна ситуація спостерігається і у динаміці
кількості адміністраторів НПФ: з 2016 р. по 2017 р. їх
кількість зменшилась приблизно на 23%. Таке скорочен$
ня безпосередньо пов'язане зі зменшенням числа НПФ.
З 2017 р. по 2019 р. адміністраторів налічувалось 23 осо$
би, а у 2020 р. — 22 особи.

Таким чином скорочення НПФ та адміністраторів є
наслідком зростання конкуренції та необізнаності на$
селення, як потенційних учасників фондів. Попри змен$

шення кількості НПФ присутня тенденція збільшення
учасників та вкладників.

Станом на 30.09.2018 р. кількість вкладників стано$
вить 59,9 тис., (юридичні особи — 1,8 тисячі вкладників,
фізичні особи — 58,1 тисячі вкладників). Кількість
вкладників станом на 31.03.2020 р. збільшилася порівня$
но з аналогічним періодом 2019 року на 28,4% (18,4 тис.
вкладників) та станом на 31.03.2019 р. порівняно з ана$
логічним періодом 2018 року кількість вкладників
збільшилася на 18,6% (10,2 тис. вкладників).

Важливо зазначати, що станом на 31.03.2020 року
переважну більшість учасників НПФ становили особи
віком від 25 до 50 років, а саме 56,7%, та особи вікової
групи від 50 до 60 років, що становили 25,7%. У той час,
як частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років
становила 16,8%, вікової групи до 25 років — 0,8%

Суттєвим є те, що обсяги пенсійних виплат є одним із
вирішальних чинників у функціонуванні недержавних пен$
сійних фондів: при збільшенні укладених контрактів і,
відповідно, учасників, збільшуються обсяг внесків у НПФ.

У 2019 році сума внесків збільшилась на 148,4 млн
грн у порівнянні із 2018 роком, хоча у 2017 році пенсійні
внески зменшились на 8,5 млн грн у порівнянні відпові$
дно з 2018 роком. У 2019 році більше 90% внесків скла$
дають внески від юридичних осіб — 1 103,1 млн грн
Збільшення пенсійних внесків до НПФ підвищує дохо$
ди НПФ, які у майбутньому приймають форму інвести$
ційного чи позикового капіталу. Динаміка основних
показників НПФ зображена на рисунках 1, 2.

Великою економічною проблемою та загрозою для
фінансової безпеки країни є загальний борг, що, безу$
мовно, впливає і на пенсійну систему. Слід зазначити,
що в Україні 2004 року відбувається реформування пен$
сійної системи, суть якої полягає у встановленні пря$
мої залежності розміру майбутніх пенсійних виплат без$
посередньо від кожної працюючої людини. Тобто це є
можливість самостійного забезпечення достатнього
рівня доходу після виходу на державну пенсію.

Рік 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп приросту 
2020  

у порівнянні 
з 2015,% 

Кількість НПФ 94 64 62 62 63 -33.0 
Кількість 
адміністраторів 
НПФ 

30 23 23 23 22 -26.7 

Таблиця 1. Динаміка кількості недержавних пенсійних
фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів

протягом 2016—2020 рр.

Джерело: розроблено авторами на основі [2].

1,8

2,1

2,1

58,1

67,1

81,2

6,9

6,9

6,9

59,4

67,8

72,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2018

2019

2020

Пенсійні контракти з фізичними особами, тис. шт.
Пенсійні контракти х юридичними иа фізичними особами-підприємцями, тис. шт.
Вкладники - фізичні особи, тис. осіб
Вкладники - юридичні особи та фізичні особи-підприємці, тис. осіб

Рис. 1. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів та кількості вкладників на 2018—2020 роки

Джерело: розроблено авторами на основі [3, с. 4].
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Доцільно виділити ряд внутрішніх та зовнішніх про$
блем діяльності НПФ. До найсуттєвіших зовнішніх про$
блем варто віднести нестабільне політичне та макроеко$
номічне становище держави і, як результат — низький
рівень доходів та добробуту громадян України; низький
рівень довіри до НПФ; недостатній рівень розвитку фон$
дового ринку України; недосконале нормативно$право$
ве забезпечення функціонування фондів; високі ризики
у інвестуванні активів фондів.

 Зовнішні проблеми не можливо усунути локальни$
ми діями, адже для їх вирішення потрібно вживати ком$
плексних заходів на загальнодержавному рівні. Дуже
важливим є збереження стабільності у функціонуванні
накопичувальної системи третього рівня, а це не мож$
ливо без забезпечення стабільності пенсійної системи в
цілому. Саме це і є однією з найсуттєвіших проблем на
сьогодні.

 Серед внутрішніх проблем переважає брак компе$
тентного персоналу в управлінні активами фондів, не$
достатня кількість кваліфікованих працівників в цілому
та обмежений інструментарій у сфері аналізу ризиків
інвестування пенсійних активів фондів.

 Фінансова стабільність пенсійної системи залежить
від низки факторів: тарифу страхових внесків або нара$
хування на фонд оплати праці (соціального податку),
демографічного навантаження на працюючу частину на$
селення, співвідношення середньомісячного розміру
пенсії до середньомісячного розміру заробітної плати,
наявності фінансових ресурсів у фондах пенсійної сис$
теми та стану економічного клімату країни загалом.

Процес впровадження в життя державної накопи$
чувальної пенсійної системи гальмує розвиток НПФ. Ще
однією проблемою є практична відсутність структури$
зації відносин і відповідності між самими НПФ. Сфера
недержавного пенсійного страхування при досить не
масштабних охопленнях насправді є дуже перспектив$
ним та широким простором для співпраці людей зі
спільними цілями. Створення єдиних баз даних, єдиних
визначальних показників дасть можливість учасникам
фондів порівнювати НФП, прозоро слідкувати за їх
діяльністю, що безумовно підвищить рівень довіри до
НПФ, який є необхідним для належного їх функціону$
вання.

Варто відзначити, що вже є позитивні кроки для ви$
рішення проблем цього типу. Зокрема, 3 лютого 2020
року розпочала свою роботу Всеукраїнська асоціація
недержавних пенсійних фондів (далі — Асоціація).

Асоціація визначає свою основну місію: "Сприяння
побудові та розвитку надійної системи накопичуваль$
ного пенсійного забезпечення в інтересах cвоїх вклад$
ників та учасників недержавних пенсійних фондів, ефек$
тивне вирішення завдань недержавного пенсійного за$

безпечення з метою підвищення рівня економічного доб$
робуту та соціальної захищеності пенсіонерів України
[4].

Ефективне функціонування Асоціації може виріши$
ти одну з основних проблем третьої ланки накопичу$
вальної системи — низький рівень довіри та недостатня
обізнаність населення. Проблемою також часто стає не$
ефективна інвестиційна діяльність фондів, що спричи$
нена, зокрема, недосконалому законодавству. Слід при$
ділити увагу й збільшенню пропозиції якісних інстру$
ментів інвестування для пенсійних фондів, а саме: доз$
волити підвищити частку акцій в портфелі НПФ до 60%,
а також купувати пенсійним фондам цінні папери інсти$
тутів спільного інвестування.

Україна зробила певний прогрес: зараз вона знахо$
диться на стадії переходу від солідарної пенсійної сис$
теми до накопичувальної. Проте велика частина пра$
цівників вищих державних інституцій продовжує вдос$
коналення вже неактуальних аспектів пенсійного забез$
печення. Суттєвою проблемою є низький ступінь обізна$
ності та поширення фінансових послуг серед населення
України. Громадяни зовсім не звертають увагу на су$
часні фінансові інструменти, не бачать перспектив у
інвестуванні в недержавні пенсійні чи інвестиційні фон$
ди. Причиною цьому може бути недовіра до фінансо$
вих інституцій чи брак коштів для інвестування, а бо ж
взагалі відсутність розуміння роботи фінансового сек$
тору. Тому завданням держави у цьому випадку є орга$
нізація заходів щодо ознайомлення громадян із спект$
ром можливостей у інвестиційній діяльності, у тому
числі, у перевагах користування послугами недержав$
них пенсійних фондів та інвестування в них.

Наступною проблемою є нестача висококваліфіко$
ваних працівників у фондах. Некомпетентним спеціа$
лістам властиво часто приймати нераціональні рішення,
робити похибки у своїй роботі, використовувати своє
службове становище у власних цілях, проводити різно$
манітні незаконні, корупційні схеми, що збільшує ризи$
ки неефективних інвестицій пенсійних активів, створен$
ня розбіжностей у інтересах фондів та клієнтів, знижує
довіру до фондів тощо.

НПФ забезпечують механізм мобілізації фінансових
ресурсів, забезпечують їх рух у пенсійній системі та
формують певний інвестиційний потенціал для внут$
рішньої економіки країни. Позитивним наслідком зап$
ровадження накопичувальної пенсійної системи є пере$
несення основних грошових потоків на другий та третій
рівні.

У сьогоднішніх умовах основні обов'язкові внески
та виплати здійснюються фізичними особами або їх
працедавцями через перший рівень пенсійної системи.
У зв'язку з високими ставками внесків роботодавці все

Рис. 2. Динаміка основних показників НПФ з 2018 по 2020 роки
Джерело: [3, с. 2].
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частіше надають перевагу приховувати справжні циф$
ри фонду оплати праці, пропонуючи заробітну плату "в
конвертах". Результатом таких дій стає утворення де$
фіциту бюджету Пенсійного фонду, тобто виникає не$
обхідність компенсування браку коштів на виплату
пенсій за рахунок Державного бюджету України. На$
лагодження роботи другого і третього рівня пенсійної
системи і є вирішенням цієї проблеми.

НПФ ризикують отримати нижчий від заплановано$
го інвестиційний дохід через зміну вартості активів у
порівнянні з вартістю пасивів. Саме тому необхідно роз$
робити належний стратегічний інструментарій НПФ і
розробити наступні вимоги щодо окремих інструментів
інвестування:

— забезпечення (в різних формах) зобов'язань емі$
тента за цінними паперами щодо гарантування повер$
нення інвестованих пенсійних коштів;

— установлення доходу за фінансовим інструмен$
том за ставкою, що враховує рівень інфляції або зміну
курсу національної валюти щодо гарантування дохід$
ності за окремими інвестиційними інструментами;

 — наявність зобов'язань емітента або його пов'я$
заної особи щодо обов'язкового викупу цінних паперів
взагалі або за певних обставин у частині підтримання
ліквідності окремих інвестиційних інструментів.

Отже, основними шляхами вдосконалення робо$
ти НПФ є:

— вдосконалення законодавчої бази на основі вже
отриманого досвіду роботи НПФ та прикладу інших
країн;

— досягнення оптимального для учасників фондів
співвідношення між рівнями ризиків і прибутковістю в
інвестиційних портфелях НПФ — шляхом внесення уря$
дових змін до регуляторної бази в рамках ширшої про$
грами розвитку ринків капіталу та підвищення рівня уп$
равління інвестиційним портфелем фонду, завдяки зап$
ровадженню в законодавстві загальних положень про
управління ризиками та накладенню обмежень на част$
ки акціонерного капіталу, які може утримувати НПФ;

— підтримка функціонування Всеукраїнської асо$
ціації недержавних пенсійних фондів, зокрема, у вико$
нанні принципів прозорості, професійності, відповідаль$
ності, рівності та ефективності;

— організація заходів та освітніх програм для
збільшення активів фондів та підвищення обізнаності на$
селення у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

— створення єдиного органу контролю за діяль$
ністю основних суб'єктів системи недержавного пен$
сійного забезпечення;

— запровадити податкове стимулювання вкладень
у довгі активи, пріоритетні види економічної діяльності
і регіони;

— захистити інтереси осіб, які залучені до спільно$
го інвестування, створити необхідні фонди гарантуван$
ня;

— використовувати маркетинговий підхід до клієн$
тів різних фінансових установ, створити єдину інфор$
маційну базу даних з вивченням потенційного спожи$
вача інвестиційних і пенсійних послуг тощо [5].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження діяльності з модернізації

НПФ України дозволяє зробити такі висновки: Україна
знаходиться на етапі переходу до трирівневої пенсій$
ної системи, відповідно ринок НПФ знаходиться в про$
цесі формування. Україні функціонує 63 НПФ, найбіль$
ше їх зосереджено у Київській області.

Аналіз діяльності НПФ України за період 2017—
2020 рр. показав загальну позитивну динаміку розвит$
ку третього рівня пенсійної системи. Попри, по суті,
незмінну кількість адміністраторів НПФ та НПФ обся$
ги укладених пенсійних контрактів збільшуються.
Відповідно, зростає кількість учасників, які отримують
пенсійні виплати, покращується фінансове становище

пенсіонерів. Підвищення ефективності роботи НПФ
також підтверджується зростанням інвестованих ак$
тивів, що позитивно впливає на економічний стан краї$
ни.

Система НПФ працює не досить ефективно через
ряд наявних проблем: недосконале нормативно$право$
ве забезпечення, відсутність єдності НПФ, недостатній
інструментарій для мінімізації ризиків управління акти$
вами фондів, низький рівень довіри до фондів, високий
показник необізнаності населення як потенційних учас$
ників НПФ щодо переваг користування послугами
фондів тощо.

Для стимуляції розвитку НПФ потрібно провести
низку заходів, серед яких удосконалення нормативно$
правової бази у цій сфері; організація заходів та освітніх
програм щодо підвищення обізнаності громадян у
фінансовій грамотності та, зокрема, ознайомленні з пе$
ревагами превентивного пенсійного страхування; покра$
щення умов у сфері оподаткування НПФ; розробка
інструментів для мінімізації ризиків інвестиційної діяль$
ності НПФ, розширення роботи НПФ професійного та
корпоративного типів, збільшення контролю за вибо$
ром складу Ради фондів та їх діяльністю тощо.
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У статті досліджено такі основні аспекти: поняття електронного документообігу та електронного доB

кумента; основні переходи із паперового документообігу на електронний та окреслення послідовності

певних кроків; розбіжності внутрішнього та зовнішнього електронного документообігу; виокремлення

типів та видів електронних документів; зазначено основні перепони для впровадження електронного

документообігу; освітлено законодавче регулювання електронного документообігу в Україні; виділення

основних великих українських компаній, які вже перейшли на ЕДО, виділено основні переваги електB

ронного документообігу; визначено особливості обміну документами з контрагентами та державою; виB

ділено основні недоліки електронного документообігу; визначення статусу електронного документа,

порядок зберігання електронних документів та виправлення помилок в електронних документах.

Електронний документообіг з'явився із поширенням комп'ютерів як більш вигідна економічна й екоB

логічна альтернатива паперовому. У США та країнах ЄС ним активно користуються вже понад десяток

років. В Україні ж електронний документообіг набирає популярності лише зараз, стаючи must have для

бізнесу, а судячи з тенденцій, які ми спостерігаємо у 2019 році: курс на всеохопну діджиталізацію, держаB

ва у смартфоні, — і для держави також.

Питання електронного документообігу та його впровадження на підприємствах та установах УкраїB

ни можна назвати питанням загальнодержавного значення. Важливість електронного документообігу в

Україні підкреслено на законодавчому рівні з 2003 року Законом "Про електронні документи та електB

ронний документообіг".

Згодом було впроваджено ще низку правових засад. Зокрема, Закон України "Про електронні довірчі

послуги" закріпив юридичну силу електронного документообігу, а постанова Кабінету Міністрів від 17 січB

ня 2018 р. № 55 під назвою "Деякі питання документування управлінської діяльності" рекомендувала

виконавчій владі перейти на електронний документообіг та зафіксувала формат електронного докуменB

тообігу для державних установ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зв'язку з глобальною діджиталізацією електрон$

ний документообіг набуває все більшої популярності і
стає невід'ємною частиною успішного функціонування
будь$якого підприємства. Саме електронний докумен$
тообіг полегшує роботу з інформаційними ресурсами і
забезпечує скорочення часових витрат на розв'язання
задач пов'язаних з документообігом. Оскільки при впро$
вадженні електронного документообігу на підприєм$
ствах, як правило, відбувається перенесення вже дію$
чих на підприємстві документів, але з використанням
комп'ютерної техніки, будь$які недоліки, які існували в
процесі документообігу до початку впровадження бух$
галтерської комп'ютерної програми можуть проявити
свою дію і в електронному документообігу.

У зв'язку з тим, що це питання не до кінця дослід$
жене, з метою уникнення проблем на шляху запровад$
ження електронного документообігу, вивчення даного
питання вважаємо актуальним і вкрай необхідним.

Паралельно держава привчала до електронного документообігу й приватний бізнес. Зокрема, необхB

ідністю подавати до податкових органів електронні звіти. В більшості випадків цим підприємства й обB

межувались аж до початку пандемії коронавірусу. Карантин значно прискорив розвиток електронного

документообігу і тепер все більше компаній обмінюються первинними документами в електронній формі

між собою.

The article examines such main aspects as: the concept of electronic document management and electronic

document; the main transitions from paper document management to electronic and the definition of the sequence

of certain steps; discrepancies between internal and external electronic document management; the allocation

of types and types of electronic documents; indicates the main obstacles to the introduction of electronic document

management; highlights the legislative regulation of Electronic Document Management in Ukraine; highlighting

the main large Ukrainian companies that have already switched to EDI, the main advantages of electronic

document management are highlighted; the features of document exchange with counterparties and the state

are defined; the main disadvantages of electronic document management are highlighted; determining the status

of an electronic document, the procedure for storing electronic documents, and correcting errors in electronic

documents.

Electronic document management appeared with the spread of computers as a more profitable economic

and ecoBfriendly alternative to paper. In the US and EU countries, it has been actively used for more than a

decade. In Ukraine, electronic document management is gaining popularity only now, becoming a must have for

business, and judging by the trends that we are seeing in 2019: the course for comprehensive digitalization, the

state in a smartphone — and for the state as well.

The issue of electronic document management and its implementation at enterprises and institutions of

Ukraine can be called a question of national significance. The importance of Electronic Document Management

in Ukraine has been emphasized at the legislative level since 2003 by the law "on electronic documents and

electronic document management".

Subsequently, a number of other legal principles were introduced. In particular, the law of Ukraine "on

electronic trust services" fixed the legal force of electronic document management, and the resolution of the

Cabinet of Ministers of January 17, 2018 No. 55 entitled "some issues of documenting management activities"

recommended that the executive power switch to electronic document management and fixed the format of

electronic document management for state institutions.

At the same time, the state has also taught private businesses to use electronic document management. In

particular, the need to submit electronic reports to the tax authorities. In most cases, enterprises were limited to

this until the beginning of the coronavirus pandemic. Quarantine has significantly accelerated the development

of electronic document management and now more and more companies are exchanging primary documents in

electronic form among themselves.

Ключові слова: електронний документ, електронний документообіг, обмін документами, сервіс елект"
ронного документообігу, кроки впровадження ЕДО.

Key words: electronic document, electronic document management, document exchange, electronic document
management service, steps to implement EDO.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням проблем організації електронного доку$

ментообігу займались такі вчені: Завгородній В.П., Бу$
тинець Ф.Ф., Коцупатрий М.М., Івахненков С.В. тощо.
За останніми публікаціями Шевченко Анастасії та Де$
нисенко Олександра, висвітлюються організаційна
структура документообігу на підприємстві та процес
створення до зберігання електронних документів
підприємства. Це свідчить про те, що при вивченні да$
ного питання кожний із авторів розглядає лише якусь
їх частину, а не весь спектр проблем та шляхів їх вирі$
шення. Саме тому низка важливих проблем пов'язаних
із запровадженням електронного документообігу по$
требують подальшого дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою публікації є дослідження та визначення, що

таке електронний документообіг, які він має ознаки та
чим кращий за традиційний обмін документами.
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діловодство в сучасному суспільстві включає такі
поняття: документування — запис за встановленими
формами управлінських рішень та дій у цілях їх закріп$
лення та передачі; документообіг — рух документів в
організації з моменту їх отримання чи утворення до за$
вершення виконання чи відправки; справа — сукупність
документів чи документ, що відноситься до певного пи$
тання чи галузі діяльності організації; документ —
інформація, що записана на любому матеріалі, що ви$
дана чи отримана будь$якою фізичною чи юридичною
особою, у любій організації для використання у своїй
діяльності; єдина державна система діловодства (ЄДСД)
— це наукововпорядкований комплекс основних поло$
жень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують
процеси діловодства; класифікація документів — це
поділ документів на класи за узагальненими ознаками
подібність та відмінності; нормативно$методична база
діловодства — це сукупність законів, нормативних актів
і методичних документів, що регламентують техноло$
гію створення, обробки, зберігання й використання до$
кументів у діяльності установи [1, с. 62].

Зважаючи на загальні тенденції, розберімося разом
із основними визначеннями, що входять до поняття
електронного документообігу.

Згідно зі ст. 9 Закону № 851 електронний докумен$
тообіг (обіг електронних документів) — це сукупність
процесів створення, оброблення, відправлення, переда$
вання, одержання, зберігання, використання та знищен$
ня електронних документів (далі — ЕД). Зазначені про$
цеси виконуються із застосуванням перевірки цілісності
та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одер$
жання таких документів [2].

Основними елементами електронного документоо$
бігу є:

— електронний документ;
— кваліфікований електронний підпис;
— позначка часу.
Електронний документ — це документ, інформація в

якому створена та збережена за допомогою електрон$
них даних, що генеруються комп'ютерними засобами.
Підписують електронні документи кваліфікованим елек$
тронним підписом (КЕП), що надає йому юридичної сили.

КЕП — удосконалений кваліфікований електронний
підпис, який створюється з використанням засобу ква$
ліфікованого електронного підпису і базується на ква$
ліфікованому сертифікаті відкритого ключа [3]. Кожен
КЕП має два ключі: секретний — який є лише у власни$
ка, ним накладається сам підпис, і відкритий ключ, за
допомогою якого можна перевірити справжність накла$
деного електронного підпису.

Позначка часу фіксує дату та точний час, які при$
своюються документові у момент підписання. Під час
вирішення судових спорів вона гарантує його юридич$
ну силу документу.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути
складені в паперовій або електронній формі та повинні
мати обов'язкові реквізити, установлені п. 2 ст. 9 Зако$
ну № 996. Первинні документи, складені в електронній
формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за
умови дотримання вимог законодавства про електронні
документи та електронний документообіг.

Тобто суб'єкт господарювання (далі — СГ) має пра$
во використовувати у своїй діяльності документи в елек$
тронній формі при дотриманні норм Законів № 851 і
№ 2155, якими регулюються відносини, пов'язані з елек$
тронним документообігом і використанням електрон$
них документів.

Закон № 851 визначає електронний документ так:
це документ, інформація в якому зафіксована у формі
електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити.
До них належать ті, які є установлені для аналогічного
паперового документа.

Згідно зі ст. 9 Закону № 996 усі первинні та зведені
облікові документи повинні містити такі обов'язкові
реквізити:

— назву документа (форми);
— дату складання;
— назву підприємства, від імені якого складено до$

кумент;
— зміст, обсяг та одиницю виміру господарської

операції;
— посади осіб, відповідальних за провадження гос$

попераці та правильність її оформлення;
— особистий підпис або інші дані, які дозволяють

ідентифікувати особу, яка взяла участь у госпоперації
[4].

Електронний документ може бути створений, пере$
даний, збережений і перетворений електронними засо$
бами у візуальну форму.

Документообіг є у кожному бізнесі. Це сукупність
інформації, яка створюється та циркулює на під$
приємстві чи поступає ззовні або створюється для на$
дання за межі компанії.

Електронний документообіг також включає зовніш$
ні та внутрішні документи. Відмінність лише в тому, що
він передбачає створення електронних документів —
документів, інформацію в яких зафіксовано у вигляді
електронних даних. Тобто ключовою ознакою елект$
ронного документообігу стає факт створення електрон$
них документів замість паперових з метою накопичен$
ня, надання інформації, а також її обміну.

Системи внутрішнього документообігу забезпечу$
ють рух документів між підрозділами організації. У ба$
гатьох компаніях фінансові документи перед тим, як
вийти назовні, мають бути погоджені з усіма відпові$
дальними особами, наприклад, представником юридич$
ної служби, главбухом, фіндиром. Завдяки можливості
налаштувати ланцюг погодження, цей процес приско$
рюється в рази. Це значно спрощує переміщення та по$
годження документів, які часто потребують доопрацю$
вання та внесення певних правок.

На відміну від внутрішнього, зовнішній електронний
документообіг забезпечує можливість обмінюватися
юридично значущими документами з партнерами та кон$
трагентами. Тобто це рух документів спрямований на$
зовні. Сучасний сервіс документообігу має забезпечу$
вати можливість інтеграції з обліковою системою ко$
ристувача, завантаження чи створення документів,
підтримку різних форматів електронних документів.

Під час зовнішнього документообігу кожен доку$
мент перед відправленням підписується кваліфікованим
електронним підписом (КЕП) та шифрується на серти$
фікат контрагента, що забезпечує йому юридичну силу
та захист від перехоплення сторонніми особами.

Етапи роботи з електронним документообігом пе$
редбачають такі дії з документами:

— створення;
— оброблення;
— відправлення / передавання;
— одержання /підтвердження факту одержання

(при потребі);
— використання;
— зберігання;
— знищення.
Перехід із паперового документообігу на електрон$

ний — процес поступовий, починається він з вольового
рішення керівництва. І час цього переходу залежить від
масштабу та особливостей бізнес$структури компанії.
Щоб почати користуватися електронним документоо$
бігом, необхідно зробити п'ять кроків.

Крок №1. Дослідити, які програмні продукти для
електронного документообігу пропонують розробники.
Linkos Group — розробник програми М.E.Doc, веб$сер$
вісу СОТА, підсистеми FlyDoc — пропонує як готові так
і індивідуальні рішення для електронного документоо$
бігу, котрі враховують галузь, масштаб компанії, а та$
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кож інші індивідуальні особливості бізнесу замовника.
А ще мають найширший функціонал, зручний інтерфейс
та можливості інтегруватись з обліковою системою.
Після того, як ви визначились з потребами та обрали
потрібне рішення, можна переходити до етапу впровад$
ження електронного документообігу.

Крок №2. Повідомити про перехід на електронний
документообіг співробітників. За потреби, провести
навчання. Впровадження ЕДО, насамперед, вплине на
роботу бухгалтерів, що працюють з первинними доку$
ментами, офіс$менеджерів, яким часто доводиться
відправляти чимало документів, а ще на логістів, спе$
ціалістів з продажів та підтримки, які працюють напря$
му з клієнтами.

Серед найбільших страхів працівників щодо впро$
вадження ЕДО: "Я стану непотрібним, доведеться вчи$
тися новому, і так все добре працювало!". Особливості
людської психіки такі, що нововведення сприймаються
у 80% випадків негативно. Але переважну частину
страхів та заперечень можна зняти вже на самому по$
чатку проєкту детальними поясненнями та навчанням.
У результаті переходу на ЕДО у працівників з'явиться
час для цікавіших завдань. Адаптаційний період та мо$
тиваційні стимули також позитивно вплинуть на про$
цес переходу.

Крок №3. Внести в облікову політику роботу з елек$
тронними документами.

Потрібно прописати в обліковій політиці перехід
підприємства на електронний документообіг — внести
зміни у регламент роботи, внутрішні процедури та по$
відомити про це персонал.

Крок №4. Отримати кваліфікований електронний
підпис (КЕП) для відповідальних осіб, зазвичай, це: го$
ловний бухгалтер, фінансовий директор, СЕО та інші.
Якщо ви подаєте звіти до податкової, то у вас вже є КЕП,
і ви можете його використовувати для електронного
документообігу.

Як вище було зазначено, кваліфікований електрон$
ний підпис надає юридичну силу електронному докумен$
тові, тобто робить електронний документообіг юридич$
но значущим. Кваліфікований електронний підпис є
рівноцінним аналогом рукописного і складається з уні$
кальних криптографічних даних. КЕП дозволяє точно
простежити момент (дату та час), коли було підписано
документ, завдяки позначці часу, що ставиться на до$
кумент автоматично при підписанні акредитованим цен$
тром сертифікації ключів (АЦСК) КЕП.

Отримати електронний підпис можна у АЦСК "Ук$
раїна", — найбільшого комерційного надавача елект$
ронних довірчих послуг, — зібравши відповідний комп$
лект документів. А якщо у вас вже є КЕП, то продов$
жити його чинність можна онлайн на сайті, без черг та
виснажливого очікування.

Крок №5. Повідомити про перехід на ЕДО кон$
трагентів. Коли обраний вами оператор електронно$
го документообігу здійснить технічну реалізацію про$
грами, проінформуйте контрагентів щодо зміни фор$
мату роботи. Підготуйте листи, де докладно поясніть
переваги, які отримають обидві сторони від роботи з
електронним документообігом. Не обов'язково одно$
моментно переходити на ЕДО з усіма контрагентами.
Якийсь час можна вести змішаний документообіг: ча$
стково — електронний, а частково — паперовий, що
зробить перехід для працівників більш плавним. Про$
тестуйте ЕДО у роботі спочатку з десятьма лояльни$
ми контрагентами, впевніться, що усі процеси добре
відпрацьовані. А потім вже масштабуйте на решту.
Так, адаптаційний період зведе до мінімуму стрес від
нововведень.

Рутинний порядок роботи з електронним докумен$
там (наприклад, договором) передбачає:

— створення електронного документу (найчастіше
з використанням шаблону, певного формату, що знач$
но економить час);

— підпис електронного документа за допомогою
обраного сервісу (в режимі онлайн за допомогою спе$
ціального ключа з відміткою часу);

— відсилка електронного документа контрагенту (в
відміткою про відправлення);

— отримання документа від контрагента з підписом.
Як ми визначили, традиційний документообіг вже

відходить в минуле. Це зумовлено низкою його не$
доліків, а саме:

1. Можливість втрати документів. На жаль, від та$
ких подій, як пожежа чи затоплення ніхто не застрахо$
ваний. Тому дуже часто буває, що в разі їх настання,
підприємство несе не тільки матеріальні збитки, а й втра$
чає важливу документацію, відновлення якої потребує
значних сил і часу.

2. Накопичення певного об'єму документів з невідо$
мим призначенням та походженням. Очищення бази
даних чи якихось електронних носіїв від не потрібної
інформації займає набагато менше часу, ніж купа па$
пок, які потрібно передивитись.

3. Можливість потрапляння документів до чужих
рук. Захистити інформацію в електронному вигляді на$
багато легше і надійніше, ніж документи в їх традицій$
ному вигляді.

4. Втрата робочого часу у зв'язку з пошуком необ$
хідного документа. Завдяки чіткій систематизації елек$
тронного документообігу, натиснувши дві$три кнопки,
можна отримати інформацію, на пошуки якої при тра$
диційному документообігу пішло б у рази більше часу.

5. Зростання витрат у зв'язку з створенням копій.
Оскільки існують документи, доступ до яких необхід$
ний всім працівникам, витрати на створення копій мо$
жуть сягати значних сум, тому набагато легше і дешев$
ше створити електронний доступ до цих документів.

6. Втрата робочого часу у зв'язку з підготовкою та
узгодженням документації. Виправлення якихось поми$
лок в електронному вигляді відбувається набагато швид$
ше, ніж у традиційному, що значно економить робочий
час.

Зважаючи на всі ці недоліки традиційного докумен$
тообігу, стає зрозуміло, що електронний документообіг
має низку переваг і його впровадження набагато полег$
шить функціонування підприємства.

Для електронного документообігу властиві такі пе$
реваги:

1. Оперативний доступ до документів, швидкість у
виправленні паперів.

2. Ефективне управління рухом документів. Це знач$
но полегшує роботу підприємств, які мають свої філії чи
представництва у інших містах, чи навіть країнах.

3. Всі структури компанії можуть працювати в єди$
ному інформаційному просторі — це дозволяє приско$
рити узгодження документів і прийняття рішень. Саме
тому в останнє десятиліття відбувається активна роз$
робка і удосконалення вже існуючого програмного за$
безпечення, яке призначене для обробки документів.

4. Підвищення виконавської дисципліни (так як ЕДО
дозволяє визначати відповідального за виконання до$
кумента в кожен момент часу), підвищення продуктив$
ності співробітників.

5. Безпека і збереження документів— шифрування
даних дозволяє запобігти спробам незаконного вико$
ристання інформації.

6. Виняток дубляжу документації.
7. Зниження фінансових витрат на документообіг і

діловодство.
8. Удосконалення процедури підготовки, подачі/

доставки, обліку та зберігання документів, їх аутенти$
фікація, цілісність, конфіденційність і неспростовність.

9. Швидкий і надійний обмін електронними доку$
ментами з партнерами, контрагентами незалежно від
віддаленості адресата.

Такі переваги ще раз підтверджують те, що елект$
ронний документообіг — це те, що значно покращить
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діяльність підприємства і, як наслідок, підвищить його
конкурентоспроможність.

Попри те, що перехід на електронний документо$
обіг$це досить нелегкий і нешвидкий процес, останніми
роками все більше компаній виявляють зацікавленість
до нього.

В епоху значних змін, уміння гнучко на них реагу$
вати, концентруватись на головному, встановлювати
пріоритети і креативно вирішувати комплексні задачі
стають для менеджерів першочерговими завданнями.

Особливості "технологічного часу" змушують
компанії змінювати свої підходи до побудови бізне$
су. Зростання конкуренції зіштовхує підприємства з
необхідністю мотивувати своїх співробітників на до$
сягнення цілей компанії. Зниження витрат, збільшен$
ня ефективності бізнесу — саме ці завдання виходять
на перший план. І саме електронний документообіг є
одним із тих документів, що завдяки автоматизації,
дозволяє утилізувати надлишкові процеси та цілко$
вито перелаштувати внутрішню роботу. Для більшості
компаній ЕДО — це ключ до скорочення витрат, змен$
шення навантаження на співробітників рутинними
процесами.

Серед компаній, які вже запровадили електронний
документообіг такі відомі бренди, як "Епіцентр", "Киї$
встар", SOCAR, Vodafone, Nissan, OKKO та багато
інших. Не дивно, що саме великі гравці першими ста$
ють на шлях цифровізації. Вони, як ніхто інший, заці$
кавлені у інноваційних підходах та оптимізації, адже
їхні бюджети на паперові документи$це мільйони гри$
вень щороку. Майже кожна з таких компаній має
фахівців з оптимізації, які аналізують кожну ділянку
бізнесу та знаходять можливості відмовитись від тех$
нологічних архаїзмів.

Отже, процес запущено. Електронний документо$
обіг користується все більшою і більшою популярні$
стю. Це й не дивно, враховуючи низку його переваг.
Як наслідок, у майбутньому очікується цілковита
цифровізація документообігу на вітчизняних підприє$
мствах.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Очевидно, що перехід на електронний документо$
обіг вигідний, однак до цього треба підійти із розумом:
розробити свою інструкцію з організації електронного
документообігу на підприємстві з урахуванням вимог
діючого законодавства, навчити відповідальних осіб
працювати в системі електронного обігу або залучити
для цього сторонні організації.

Електронні первинні документи мають таку ж юри$
дичну силу, як і паперові, за умови дотримання вимоги
законодавства до їх оформлення. Якщо створюється
один паперовий документ і декілька його електронних
копій, ідентичних за змістом та реквізитами, то кожний
документ уважається оригіналом і має однакову юри$
дичну силу.
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У статті проведено аналіз економічної природи підприємництва, яка формує конкретні господарські

умови для здійснення процесу виробництва, і в цьому аспекті підприємництво представляє собою суB

спільний механізм, призначений для організації та здійснення процесу відтворення найбільш поширеB

них форм суспільного буття.

Висвітлено формування і активізацію підприємництва, яке пройшло декілька етапів свого становB

лення і окреслили відповідний організаційний його тип. Зміна цих етапів не мала і не має чітких меж,

вони взаємопроникають один в одного і поступово посилюють свій вплив обумовлюючи на деякий пеB

ріод часу провідне положення, поступаючись місцем іншому етапу свого розвитку.

Встановлено, підприємництво як форма соціальноBекономічної активності відіграє незамінну роль в

економічній динаміці і в суспільному розвитку. Взаємодія між підприємництвом, економікою загалом і

суспільством, носить досить складний і неоднозначний характер, що визначає особливе призначення

підприємництва в економіці і суспільстві, і чинники, які гальмують або прискорюють його реалізацію в

конкретному періоді.

The article reveals the economic nature of entrepreneurship which creates specific economic conditions for

the production process, and in this aspect entrepreneurship is a social mechanism designed to organize and

implement the process of reproduction. By the nature of its formation, the intensification of entrepreneurship

has gone through several stages of its formation, which outlined the appropriate organizational type. The change

of these stages had no and has no clear boundaries; they interpenetrate each other and gradually increase their

influence, determining for a while the leading position, giving way to another stage of their development.

It is determined that for the intensification of entrepreneurial activity there are stages of its development —

from simple to complex, from simplified to systemic, from the emergence of heterogeneous structures to

entrepreneurial society, where forms of industrial relations evolve from natural relations, through goods, to

systematic production conceptual significance in the categorical apparatus of the economy. The role of

entrepreneurship, innovation and organizational activities for the economic system in modern conditions is

growing. As an element of a market economy, entrepreneurship obeys its own laws and is influenced by the

market system. At the same time, entrepreneurship affects the state and functioning of the national economy,

giving it dynamism and stability. The created business product is not a specific product or service, but is

characterized as an organization for the production and sale of this product or service.

It is established that the driving factor of entrepreneurship is the manifestation of its activity, the activator of

which should be considered "economic competition" — an element of the behavioral process of the market

mechanism that allows balancing supply and demand. Against this background, an important principle is the

motivation of entrepreneurship, which is formed under the influence of structural changes in the economic system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування нового підходу до розвитку підприєм$

ницької діяльності на фоні корінних змін якості еконо$
мічного середовища з наданням йому глобального ха$
рактеру в умовах ринку, вимагають переосмислення та
уточнення самого вихідного поняття "підприємництво"
та "підприємницька активність", а так само виявлення
закономірностей їх становлення і розвитку. Сучасне
підприємництво відносять до найбільш поширених форм
суспільного буття. Виступаючи одним з головних дви$
гунів соціального прогресу, воно дозволяє сформувати
основи для якісної нормотворчої діяльності, розробки
концепції підприємництва в умовах глобалізації соціаль$
но$економічних і суспільно$політичних процесів. Тому
суспільство все більш сприймає підприємництво як один
із важливих факторів розвитку національних економік
і передумовою інноваційного типу економічного зрос$
тання, підгрунтям якого є підприємницька ініціатива у
науково$технічній і організаційно$економічній сфері
діяльності.

У цьому випадку постає необхідність розгляду ево$
люційного поступу до визначення змістовності понят$
тя "підприємницька активність" щодо її властивостей,
функцій і ролі під призмою суспільно$економічного
аспекту підприємницької діяльності, яка тісно пов'яза$
на з історією становлення обміну, виробництва та роз$
поділу товарів і послуг, з рівнем розвитку науково$тех$
нічного прогресу, що знаходить своє відображення в
еволюції поглядів на підприємницьку діяльність зага$
лом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розуміння підприємницької діяльності загалом і
підприємницької активності зокрема в дослідженнях
ряду вчених економістів змінювалось, акцент перено$
сився на різні його сторони: від характерних рис та уск$
ладнення образу підприємця із його здатністю йти на
ризик, до інноваційної діяльності та активізації органі$
заційних функцій. Такому підходу спонукали дослід$
ження цілої плеяди як вчених фундаторів економічної
думки: А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.$Б. Сей, У.С. Джевонс,
К. Менгер, Ф. Візер, Й. Шумпетер, Л.М. Хайєк, Ф. Найт,
М. Вебер, так і сучасності: А. Хоскінг, А.М. Виноградсь$
ка, А. Жигірь, Р. Хізріч, М. Малік, Г. Болотов, А. Бутен$
ко, І. Дмітрієв, Ж. Дерій, В. Кредісов та багато інших.

Систематизація результатів наукових досліджень
теоретиків економічної думки дозволяє виявити зако$
номірності розвитку концепцій підприємництва та
сплеск його активності. І як взаємозв'язок з подальшо$
го дослідження визначає етапи і форми процесу свого
становлення у розвитку явищ природи і суспільства
реального світу, підприємництво є продуктом ринкового
господарства, а в історичному аспекті — каталізатором
змін підприємницького середовища та активного його
розвитку.

In addition, an important prerequisite for maintaining the benefits of entrepreneurship is the continuous

modernization of production and other business activities. To maintain such advantages, it is necessary to expand

the set of relevant sources, constantly improve them, and move to higherBorder advantages, which are strategic

innovations in the form of breakthrough technologies and equipment systems, appropriate methods of work,

production, marketing services of sustainable reproduction of innovation and entrepreneurship.

Ключові слова: підприємництво, підприємницька активність, суспільство, економічні відносини, конку"
ренція, функція відтворення, інновації.

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, society, economic relations, competition, reproduction
function, innovations.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виокремлення теоретичних основ та

практичних аспектів еволюції суспільно$економічного
значення підприємницької активності за етапами свого
становлення і розвитку в мінливих умовах господарю$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміна економічного середовища, набуття ним гло$

бального характеру в умовах ринкових відносин, потре$
бує визначення еволюційного підходу до становлення
та розвитку підприємницької діяльності, його місця і
ролі в економічній системі взаємовідносин. У ретрос$
пекції підприємництво слід розглядати продуктом рин$
кового способу господарювання — каталізатором змін
у підприємництві, а саме: організаційних форм, підприє$
мницьких функцій, масштабів та сфер проникнення, що
дозволяє виявити закономірність розвитку концепції
підприємництва на основі еволюційних змін соціально$
економічного розвитку суспільства та суспільних відно$
син, де виокремлюються певні етапи формування
підприємництва.

Перший етап розвитку підприємництва ("неолітич$
на революція") пов'язаний із сільськогосподарським ви$
робництвом, де здійснився перехід від примітивної еко$
номіки у забезпеченні власних потреб до обміну
(торгівлі) надлишками виробленого продукту, що спо$
нукало зародженню підприємницької активності. В та$
кому випадку тут спостерігалась тенденція розвитку
торгівлі, як аспект підприємницької діяльності з апро$
бацією різних форм управління у взаємозв'язку з різни$
ми варіантами відношень власності і підприємницької
активності. Закономірністю даного періоду є намаган$
ня до укрупнення і розширення підприємницької діяль$
ності — максимальне територіальне (кількісне) охоплен$
ня діяльністю.

Другий етап розвитку підприємницької активності
тісно пов'язаний з "промисловою революцією", де відбу$
вається перехід від панівної ролі аграрної економіки до
індустріального виробництва. Трансформація аграрно$
го суспільства у машинну індустрію спонукала стрімкий
ріст продуктивних сил і затвердження капіталізму, який
призвів до формування класу власників і підприємців,
що стало істотним переломним моментом становлення
підприємництва в сучасному розумінні виконуваних ним
функцій [7, с. 78]:

— приведення у відповідність попиту і пропозиції
на різних товарних ринках;

— ризик, як основна функція підприємництва;
— отримання прибутку як компенсації за ризик,

раціональність;
— планування, контроль, організація, управління

власністю підприємства;
— активна роль у створенні продукту, раціональне

комбінування факторів виробництва, збір інформації і
накопичення досвіду.
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Головною закономірністю другого періоду є прояв
уваги до матеріальної складової підприємницької діяль$
ності — капіталу і прибутку, які виступають основною
ціллю підприємницької діяльності. Немаловажного зна$
чення набуває і підприємницький ризик ведення влас$
ної справи.

Третій етап за своїм розвитком співпадає із "дру$
гою промисловою революцією", якій властивий техно$
логічний характер ("технологічна революція") — освоє$
ння інновацій у виробничих процесах переважно відбу$
вається на базі наукових досягнень, а не тільки на вина$
ходах. Водночас функції цього періоду ускладнюються
і здебільшого набувають соціокультурних та психолог$
ічних факторів, нівелюючи концепцію про те, що еко$
номічні фактори являються провідними під час пояснен$
ня соціальної поведінки:

— капіталіст, власник засобів виробництва;
— отримання прибутку завдяки своїм організацій$

ним здібностям, таланту, ініціативи;
— аскетизм, утвердження раціоналістичної пара$

дигми мислення;
— реалізація нововведень, інноваційна діяльність;
— революціонізування і реформування виробницт$

ва шляхом використання винаходів;
— самостійність, відповідальність, інтуїція;
— вміння співвідносити споживання і збереження,

активність, впевненість у перспективах;
— ризик не тільки в отриманні прибутку, а й від

участі в азартній діловій справі.
Четвертий етап розвитку підприємницької актив$

ності пов'язують із "науково$технічною революцією", як
корінний чинник якісного перевтілення виробничих сил
за динамічним їх розвитком, якісна перебудова техніч$
них основ матеріального виробництва на науковому
підгрунті — провідного фактора виробництва, резуль$
татом якого відбулося трансформування індустріально$
го суспільства у постіндустріальне. Це уможливило до$
ступ підприємців до автоматизації виробництва, прове$
дення контролю і управління на базі електроніки та ін.,
що значно видозмінило спектр підприємницької актив$
ності та окреслило його основні функції на цьому етапі
[1, с. 9. 3, с. 68]:

— добровільне виконання договірних зобов'язань та
відмова від привласнення чужої власності;

— підприємець — особливий тип господарських но$
ваторів;

— максимальне задоволення потреб споживачів;
— активність дій в умовах невизначеності;
— створення нового (відмінного від попереднього),

змінна і перевтілення ціннісних мотивів, використання
будь$якої можливості з максимальною вигодою;

— передбачення результатів та способів їх досяг$
нення;

— новаторство, намагання ввести на комерційний
основі новий продукт, нові виробничі технології або нові
форми організації бізнесу.

У цьому випадку четвертий етап розвитку підприє$
мництва втілив у собі такі тенденції: звертання уваги на
зв'язок між підприємцем і підприємством; більш поглиб$
лений розгляд функції новаторства, але не обмежують$
ся ним; прибуток виступає мірою успіху, проте не являє
собою єдиний стимул підприємництва. Крім того, про$
стежується намагання підприємця підтримувати свою
справу, прагнення до суспільного успіху і високого пре$
стижу, зміщення рамок підприємництва до соціального
і інституційного середовища та особливе приділення
уваги підприємницькій стратегії як невід'ємній функці$
ональній частині діяльності підприємця.

Отже, за своєю природою формування, підприєм$
ництво пройшло декілька етапів свого становлення, які
окреслили відповідний організаційний його тип. При$
чому зміна етапів не мала і не має чітких меж, вони
взаємопроникають один в одного і поступово посилю$
ють свій вплив обумовлюючи на деякий період часу про$

відне положення, поступаючись місцем іншому етапу
розвитку. Тобто для підприємництва присутні етапи
свого розвитку — від простого до складного, від спро$
щеного до системного, від появи розрізнених структур
до підприємницького суспільства, де форми виробни$
чих відносин еволюціонують від натуральних відносин,
через товарні, до планомірного виробництва, що в по$
дальшому набуває свого понятійного категоріального
апарату в економічній науці.

Економічна категорія "підприємництво" являє со$
бою систему виробничих відносин з приводу відтворен$
ня власного і позикового капіталу, і має на меті отри$
мання прибутку в умовах конкуренції [4, с. 102]. Будучи
елементом ринкової економіки, підприємництво підпо$
рядковується її законам і відчуває вплив з боку ринко$
вої системи. Водночас підприємництво впливає на стан
і функціонування національної економіки, надаючи їй
динамічність і стійкість. Створений підприємницький
продукт не є конкретним товаром чи послугою, а харак$
теризується як організація у здійсненні виробництва та
реалізації цього товару або послуги. Тобто підприєм$
ництво формує конкретні господарські умови для
здійснення процесу виробництва, і у цьому аспекті
підприємництво представляє собою суспільний ме$
ханізм, призначений для організації та здійснення про$
цесу відтворення.

У цьому аспекті і реалізуються підприємницькі
здібності в економічному процесі в рамках відтворю$
вальної функції. Сутність її полягає у створенні під$
приємницького доходу — додаткового прибутку від
інноваційної ризикової діяльності. Крім того, підприє$
мництво як форма соціально$економічної активності
відіграє незамінну роль як в економічній динаміці, так
і в суспільному розвитку. Взаємодія між підприємниц$
твом, економікою в цілому і суспільством, носить до$
сить складний і неоднозначний характер. По суті мож$
на говорити про особливе призначення підприємницт$
ва в економіці і суспільстві, і про чинники, що гальму$
ють або прискорюють його реалізацію в конкретному
періоді.

Рушійним фактором підприємництва є прояв його
активності, активатором якої необхідно вважати "еко$
номічну конкуренцію" [5, с. 321] — елемент поведінко$
вого процесу ринкового механізму, що дозволяє урів$
новажити попит і пропозицію. На цьому фоні важли$
вим принципом виступає мотивація підприємництва, яка
формується під впливом розвитку структурних змін еко$
номічної системи. Водночас необхідно зауважити, якщо
підприємництво представляє собою специфічний сектор
економіки, то йому присутній ряд закономірностей, де
структурні елементи цього сектору діють за суворими
правилами, а саме: підприємницький успіх чи банкрут$
ство. Це правило реалізується тільки в умовах конку$
ренції, яка призводить до посилення ділової активності,
і чим міцніший буде підприємницький сектор, тим успіш$
ніше він буде протистояти кризовим явищам та спону$
кати процес стабілізації економіки.

Важливою передумовою збереження переваг
підприємництва, є безперервна модернізації виробниц$
тва та інших видів підприємницької діяльності [2, с. 54].
З метою утримання таких переваг, необхідно розширю$
вати набір відповідних джерел, безперервно їх удоско$
налювати, переходити до переваг вищого порядку, яки$
ми виступають стратегічні інновації у вигляді прорив$
них технологій і забезпечуючих їх систем обладнання,
відповідні їм способи організації праці, виробництва,
маркетингового обслуговування і т.п., які здатні забез$
печити стійке відтворення інноваційно$підприємницько$
го типу. За такого підходу конкурентоспроможність
підприємницьких структур залежна від швидкості реа$
лізації нововведень, від швидкості їх реакції на ново$
введення конкуруючих підприємств, від прогнозування
інновацій. Конкурентну перевагу зберігають ті підприє$
мства, які не уникають ризику у підприємницькій діяль$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

95www.economy.in.ua

ності, а обгрунтовано його використовують для отри$
мання підприємницького доходу.

Залучення нововведень дозволяє підприємствам ви$
робляти більш якісний продукт і отримувати дохід як
за рахунок більш високої ціни, так і за рахунок більшої
маси виготовленого продукту який реалізується, а та$
кож випуск нового продукту, що користується підви$
щеним попитом і приносить підприємству монопольний
прибуток. У цьому випадку конкуренцію можна роз$
глядати двояко: конкуренція, яка породжує підприєм$
ця, і конкуренція яка призводить до знищення його мо$
нопольного доходу. Саме в такому двоякому підході
конкуренція стає тотожною самому підприємництву,
при якій розрізняють дві моделі підприємницької пове$
дінки економічних агентів: класичну та інноваційну [2,
с. 55. 3, с. 70]. Остання модель найбільш актуальна для
країн з розвиненою ринковою економікою, для її реа$
лізації необхідна участь держави.

Інноваційна модель орієнтується на максимізацію
прибутку і отримання найбільшої віддачі від наявних у
розпорядженні підприємства ресурсів на базі існуючих
технологій. Саме технологічні і техніко$економічні інно$
вації зможуть підвищити ефективність економічної
діяльності підприємств, і в цілому здійснити підйом на$
ціональної економіки. Великої тут ваги, у сфері підприє$
мницької діяльності, набувають і нестандартні стра$
тегічні рішення, які дозволяють узгодити суперечливі
економічні інтереси суб'єктів підприємництва, ініціюва$
ти дію економічних механізмів, пов'язати інтереси всіх
функціонуючих елементів суспільної системи, що істот$
но вплине на виконання необхідних функцій управлін$
ня і вибір стратегічної лінії розвитку підприємницького
руху. Це виступить певним орієнтиром пошуку більш
ефективних виробничих технологій з переробки сиро$
винних ресурсів і проведення економічних методів гос$
подарювання, що призведе до максимізації прибутку,
але як правило лише в деякому віддаленому майбутньо$
му. В цьому випадку підприємець, використовуючи
внутрішні і зовнішні ресурси та формуючи нові стратегії
економічного розвитку, бере на себе інноваційні ризи$
ки, пов'язані з новаторською діяльністю.

Класична модель має дві модифікації, в залежності
від способів досягнення поставлених цілей:

1. Рутинно$прагматичну — на основі використання
важко освоюваних виробничих ресурсів, який виконує
актуальні функції впровадження і розвитку сучасних
методів ведення ринкового господарства. В основному
він сприяє створенню необхідної підприємницької
інфраструктури ринку.

2. Споживчу — на основі більш повного, точного і
адресного задоволення попиту споживача.

Досягнення конкурентних позицій підприємництва
на світовому ринку тісно переплітаються із структур$
ними перетвореннями національної економіки в рамках
процесів модернізації її виробничої складової і відпов$
ідно підприємницької діяльності, що призводить до зро$
стання ролі підприємництва та його активності. Внаслі$
док чого, провідну позицію повинно зайняти "модерні$
заційне підприємництво", як вид економічної діяльності,
здійснюваний на основі поєднання інноваційної та інве$
стиційної стадій конкурентного розвитку суб'єкта
підприємництва з метою досягнення соціально$еконо$
мічного ефекту в умовах глобалізації ринку і конкурен$
тної переваги [6, с. 241]. Останніми роками суміщення
інноваційно$модернізаційної стадії являє собою фактор
підвищення конкурентоздатності і посилює своє значен$
ня у її активізації підприємницької діяльності. На ряду
з цим, інвестиційна стадія конкурентного розвитку су$
міщається із інноваційною, маючи на меті забезпечити
високий рівень розвинутих факторів виробництва. Та$
кий підхід повністю виправданий, так як інвестування
нововведень забезпечує низьку віддачу інвестованих
ресурсів, а спрацювання інноваційно$модернізаційної
складової, значно підвищить капіталовкладення із роз$

ширеним спектром їх дії щодо підняття техніко$техно$
логічного рівня суб'єктів підприємництва.

Підприємницька активність тісно пов'язана з вироб$
ничим фактором, унікальним явищем, мобілізація яко$
го відбувається в рамках складного механізму, в якому
поєднуються матеріальна і нематеріальна мотивація
суб'єктів підприємництва, фундаментальні джерела
підприємницької ініціативи та креативності, на які впли$
вають фактори зовнішнього середовища як важелі і сти$
мули вибору системи пріоритетів економічного зростан$
ня [4, с. 198]. Тому в процесі розробки політики та стра$
тегії макро$ і мікрорегулювання, велике значення набу$
ває специфіка динамічного етапу в циклі підприємниць$
кої активності, від якої залежать надбані властивості
економічної системи в цілому.

Трансформація властивостей системи пріоритетів
росту підприємницької активності, спирається на досяг$
нуті економічні результати щодо вибору тих властиво$
стей, які характеризують організаційний і результатив$
ний потенціал економічної системи в досягненні гло$
бальної мети — розвитку економіки. За своєю сукупні$
стю, властивості організаційного потенціалу економіч$
ної системи охоплюють планування, організацію, по$
ліструктурність, керованість і жорсткість. Звідси плано$
ва властивість економічної системи реалізується в ході
цілеспрямованих дій з підвищення регламенту системи,
і залежно від рівня підприємницької активності може
допускати певний рівень планування різних циклічних
фаз підприємницької активності, як співвідношення
ефектів самоорганізації та регулювання.

Логічним продовженням цьому є організація, яка
розуміється як властивість узгодження поведінки ок$
ремих елементів економічної системи в рамках підприє$
мницької структури, і виступає об'єктивним наслідком
планування, що за своїх циклічних тенденцій прояв$
ляється аналогічно плануванню, досягаючи максималь$
ного рівня на фазах підйому і спаду підприємницької
активності. Планування і організація забезпечують
ефективну реалізацію функціонування економічної си$
стеми, сприяють стабільності відтворення її зв'язків, що
конструктивно позначається на рівні управління і жор$
сткості в рамках підприємницької активності.

Натомість поліструктурна властивість починає зни$
жувати підприємницьку активність у фазі її спаду в ре$
зультаті запуску превентивних механізмів з метою про$
тистояння кризовим тенденціям, оскільки набуває роз$
витку процес реорганізації підприємницьких структур
із запуском механізму "відсікання зайвого" та проекту
"общипування активів" [5, с. 345].

Керованість, властивість яка визначається обсягом
втручання із над системи в системні процеси, об'єктив$
но не може бути реалізована в умовах швидкої зміни
системної кон'юнктури у фазах кризи і пожвавлення.
Так у фазі депресії реалізація керованості ускладнюєть$
ся в силу непередбачуваності обставин і хаотичності дій
економічних агентів. Свого максимуму дана властивість
досягає у фазах підйому і спаду, коли процеси систем$
них економічних змін стабілізуються.

Жорсткість економічної системи стає результатом
її організованості і поліструктурності. Жорсткість ро$
зуміється як властивість структури системи проти$
стояти зовнішньому впливу, і може бути реалізована
двояко: як здатність в умовах зовнішнього впливу збер$
ігати економічні зв'язки незмінними в силу їх міцності
(жорсткість першого роду), а також як здатність пере$
ходити в декомпозицію пристосування, що надає змогу
відновлювати економічну структуру після перенесених
збурень (жорсткість другого роду). В управлінських
процесах жорсткість повинна відповідати критерію оп$
тимальності, оскільки високий її рівень підвищує
стабільність зв'язків економічної системи, сприяє укрі$
пленню ефекту функціонування, забезпечує зростання
ефективності в рамках середньострокового періоду.
Тому жорсткість наростає в умовах підйому і спаду
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підприємницької активності, а також при скороченні
розриву між попитом і пропозицією. Водночас низький
рівень жорсткості характерний для фаз економічної
кризи і депресії.

Виходячи з вищенаведеного, основним інструмен$
том, що забезпечує досягнення цільових функцій
підприємницького сектора в економічній системі, є рин$
кова стратегія, в рамках якої реалізуються його конку$
рентні переваги. По$перше, це економічна свобода, як
визначальна умова становлення підприємництва; по$
друге — організаційно$господарське новаторство, що
в цілому є важливими складовими елементами підприє$
мницького середовища і рушійною політикою його ак$
тивності. В значній мірі підприємницьке середовище
носить більш внутрішній суб'єктивний характер, який
безпосередньо залежить від самого підприємця, його
компетентності, сили волі, цілеспрямованості, рівня
домагань, умінь і навичок в організації та веденні
підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ
Роль підприємництва, інноваційної та організацій$

ної його активності для економічної системи в нинішніх
умовах буде тільки зростати. Форми підприємництва
еволюціонують від переважання натуральних відносин
(у доіндустріальних суспільствах) через товарне (в інду$
стріальному суспільстві) до планомірного виробництва
(в постіндустріальному суспільстві). Тому в процесі
формування підприємницька активність проходить де$
кілька етапів свого становлення, які визначають відпо$
відний тип її організації і розвитку. Зміна етапів не має
чітко визначених меж, вони взаємно проникають один
в одного, поступово посилюючи свій вплив, обумовлю$
ючи на якийсь період часу чільне місце і поступаючись
місцем іншому етапу розвитку. Так, у процесі станов$
лення підприємництво проходить етапи розвитку від
простого до складного, від спрощеного до системного,
від появи окремих розрізнених структур до чітко вира$
женого підприємницького характеру.

Як і раніше провідними факторами розвитку еконо$
міки виступають знання та інновації, стимулом до про$
дукування яких виступає механізм конкуренції вільних
ринкових суб'єктів. Укріплення позицій секторів мало$
го і середнього бізнесу, зростання їх значимості для
забезпечення соціальної стабільності, економічної без$
пеки, дозволяє говорити про зміцнення підприємниць$
кої економіки і зростанні значущості підприємницько$
го менеджменту. Підприємницька економіка, в якості
ведучого чинника свого розвитку, базується на підприє$
мницької активності — динамічному факторному фено$
мені, що забезпечує організаційні та інноваційні ефек$
ти. Розвиток підприємницької економіки здебільшого
відбувається за законами середньострокового циклу, що
обумовлює підприємницьку активність властивостями
економічної системи, об'єктивно придбані нею на пев$
них етапах соціально$економічної динаміки.
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Упродовж останніх років у світі спостерігається тенденція все більшої зацікавленості інвесторів у реаліB

зації суспільно корисних соціальних інвестиційних проектів,   оскільки соціальні інвестиції спричиняB

ють численні макроB та мікроекономічні наслідки в поліпшенні якості життя, а отже, визначально вплиB

вають на соціальноBекономічний розвиток окремого суб'єкта господарювання, регіону, держави та суB

спільства загалом. Необхідно першочергово створити сприятливі умови для впровадження та удосконаB

лення системи соціального інвестування, максимізуючи корисні ефекти від них не тільки для суспільB

ства, але й передовсім для інвесторів. Процес реалізації соціальних інвестицій передбачає складні та неB

прямі механізми повернення коштів і отримання корисних результатів. Тому дослідження процесу соB

ціального інвестування, оцінювання ефективності та суспільної цінності соціальних інвестицій посідає

важливе місце в економічній науці і соціальноBекономічній практиці управління. Встановлено, що ефекB

тивність використання соціальних інвестицій зумовлена численними непрямими, кількісними та якісB

ними результатами від їх реалізації. Здійснено поділ життєвого циклу соціальних інвестиційних проекB

тів на три періоди — період здійснення соціальних інвестиційних витрат (проектування, придбання неB

обхідного обладнання і матеріалів, спорудження об'єктів, залучення відповідних фахівців), період окупB

ності (розрахунки за кредитами, позиками, внесками) та постокупний (основний експлуатаційний періB

од). Запропоновано модель, яка дає змогу  враховувати соціальноBекономічні вигоди і витрати та можлиB

вості їх найбільш ефективного використання з диференційованим врахуванням фактора часу впродовж

довготривалого життєвого циклу реалізації та функціонування  таких інвестиційних проектів.

In recent years, there has been a growing trend of investor interest in the implementation of socially useful

social investment projects, as social investment causes numerous both macro— and microeconomic consequences

in improving the quality of life, and therefore significantly affect the socioBeconomic development of individual

entities, region, state and society in general. First of all, it is necessary to create favorable conditions for the

implementation and improvement of the social investment system, maximizing the beneficial effects of them not

only for society but also for investors in the first place. The process of implementing social investments involves

complex and indirect mechanisms for returning funds and obtaining useful results. Therefore, the study of the

process of social investment, evaluation of their effectiveness and social value occupies an important place in

economics and socioBeconomic management practice. It is established that the effectiveness of the use of social

investments is due to numerous indirect, quantitative and qualitative results from their implementation. The

aim of the article is to develop methodological approaches to assessing the effectiveness of social investment

projects, the peculiarities of taking into account the time factor and the development of an appropriate model for

monetizing the social benefits that can be obtained from their implementation. The life cycle of social investment

projects is divided into three periods — the period of social investment costs (design, purchase of necessary

equipment and materials, construction of facilities, involvement of relevant specialists), payback period (payments

on loans, borrowings, contributions) and postBpurchase operating period). A model is proposed that allows to



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/202198

ВСТУП
На сучасному етапі цивілізаційного поступу одним

із найбільш дієвих інструментів досягнення цілей ста$
лого розвитку є соціальне інвестування [1], як ціле$
спрямоване вкладення інвестиційних ресурсів у розви$
ток соціальної сфери, тобто тієї сфери, де формується
і нарощується людський, інтелектуальний і соціальний
капітал.  Соціальне інвестування є одним із важливих
сегментів ринку "імпакт$інвестицій", який отримав ши$
рокий розвиток у світі і учасники якого у 2009 році об$
'єднались у глобальну сітку   імпакт$інвесторів GIIN
(Global Impact Investing Network) [2]. Сьогодні GIIN
об'єднує більше 1000 фондів і організацій, які займають$
ся соціальним інвестуванням у обсягах, що обчислюють$
ся сотнями мільярдів доларів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблематика розвитку соціально спрямованого

інвестування та оцінки його ефективності є актуальною
нині та потребує поглиблених досліджень. Адже не зва$
жаючи на численні публікації та розроблені методичні
підходи, залишаються невирішеними проблеми належ$
ного обгрунтування теоретико$практичних засад оціню$
вання ефективності соціального інвестування у вартіс$
ному виразі з врахуванням фактора часу.

АНАЛІЗ ПОВ'ЯЗАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінювання ефективності інвестиційних
проектів соціального спрямування присвячена значна
кількість публікацій.

Піонером оцінки соціальної ефективності є Дональд
Кемпбел, чия праця "Factors relevant to the validity of
experiments in social settings" [3] стала теоретичною ос$
новою для розробки методів оцінки у соціальних науках
загалом. Через 10 років після публікації цієї роботи, у
1968 році адміністрацією США було організоване пер$
ше масштабне дослідження з оцінювання результатів
соціальних проектів. Історично оцінка соціальних ре$
зультатів інноваційно$інвестиційних проектів у США і
європейських країнах найбільше розвивалась у держав$
ному секторі.

У 1975 році Струенінгом Е. і  Гутентагом М. [4] була
опублікована перша фундаментальна "Настанова з про$
ведення оціночних досліджень", а вже до 1983 року
більшість державних інституцій США формалізували
процедури оцінки з врахуванням соціальних впливів
інвестиційних проектів.

У 1986 році ці методичні підходи до оцінки соціаль$
ного ефекту став використовувати Всесвітній банк ре$
конструкції і розвитку. Відтоді у світі почався процес
стандартизації і розвитку соціальної оцінки інвестицій,
який завершився створенням методики оцінки соціаль$
ної віддачі на інвестиції. В результаті фондом REDF у
1996 році була запропонована методика "Social Return
on Investment (SROI)" [5].

take into account the socioBeconomic benefits and costs and opportunities for their most effective use with

differentiated time factor over the long life cycle of implementation and operation of such investment projects.

Further research should be aimed at improving the methods of valuing the social impacts of social investment

projects.

Ключові слова: соціальні інвестиції, чиста вартість соціальних інвестиційних проектів,  фактор часу,
соціальна ставка дисконту, соціально"економічні вигоди і витрати.

Key words: social investments, net value of social investment projects, time factor, social discount rate, socio"
economic benefits and costs.

У 2010 році фонд W. K. Kellogg Foundation [6] випу$
стив "Настанову з виміру соціального впливу". Бреве$
ром М. [7] розроблено класифікацію соціальних ефектів,
а  Mаасом К. і Лікетом К. [8] у 2011 році розроблено
класифікацію методів вимірювання соціального впливу
інвестицій.

Надалі у 2015 році Гарвардським університетом за$
пропоновано інтегровану модель оцінки впливу інвес$
тицій [9], яка містить низку сучасних методичних
підходів, що доповнюють один одного і дають змогу на
різних стадіях інвестиційного циклу управляти соціаль$
ним впливом.

Нині розроблені Стандарти інвестиційної діяльності
і ефективності (IRIS+) [10]. Використання IRIS+ у про$
цесах управління інвестиціями дає змогу інвесторам
враховувати позитивні і негативні впливи інвестицій на
людей і планету загалом, зводячи при цьому до мініму$
му негативні наслідки і оптимізуючи позитивні.

Значну увагу розробці методології оцінки ефектив$
ності соціальних інвестицій надають російські науковці.
Серед публікацій, присвяченій цій тематиці, варто
відзначити роботу Сіндяшкіної  О.М. [11], яка спрямо$
вана на оцінку видів соціального ефекту при реалізації
соціальних проектів.

Також варто звернути увагу на монографію Рож$
дественської Н., Богуславської С., Бобрової О. [12], у
якій визначено цілі і завдання оцінки ефективності со$
ціальних проектів, сформульовано поняття соціально$
го ефекту та соціальної ефективності, приведено кла$
сифікацію соціальних ефектів та існуючих методик їх
оцінки, описано окремі методики, проаналізовано їх
сильні та слабкі сторони.

У 2019 році у Білорусії відбувся 1$й форум імпакт$
інвестицій, за результатами якого опубліковано збірник
матеріалів "Інвестиції соціального впливу" [13]. У цьо$
му збірнику описані: суть, ключові характеристики інве$
стицій соціального впливу і їх відмінність від традицій$
них інвестицій, історія появи і розвитку ринку інвестицій
соціального впливу, роль імпакт$інвесторів і бізнесу у
досягненні цілей сталого розвитку, соціальний і еколо$
гічний ефекти імпакт$інвестицій, можливості монети$
зації соціальних цінностей, методичні підходи до оцін$
ки соціальної ефективності. Також описані приклади і
кращі практики успішного імпакт$інвестування.

Значну увагу проблемам оцінки ефективності про$
ектів соціально$економічного спрямування приділяють
й українські вчені.

Передусім необхідно відмітити фундаментальні пра$
ці Мельника Л.Г.,  присвячені проблемам сталого роз$
витку, а саме: підручник "Соціально$економічний потен$
ціал стійкого розвитку" [14] та монографію "Теорія роз$
витку систем" [15].

Важливою є робота  Борисової Т.М. [16], у  якій де$
тально розглянуто діяльність некомерційних органі$
зацій, що надають соціальні послуги у різних сферах
діяльності. Досліджено виникаючі соціальні ефекти,
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фактори, що їх визначають, запропоновано модель, яка
може бути використана для прогнозування впливу пріо$
ритетних керованих факторів маркетингу на рівень со$
ціального ефекту.

Також доцільно відзначити монографію Замазій
О.В. [17], у якій розглянуто стратегії інноваційного роз$
витку підприємств у контексті максимізації  потоків
створення  цінностей, у тому числі й соціальних.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Узагальнення та аналіз публікацій за проблемати$
кою соціального інвестування показав, що питання оцін$
ки ефективності вкладення інвестицій у соціально спря$
мовані проекти є недостатньо розроблені, як у науко$
вому, так і в практичному плані, особливо в частині вра$
хування численних соціально$економічних вигод і мож$
ливих синергетичних ефектів, які зумовлюють такі про$
екти, а також диференційованого врахування фактора
часу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток методичних підходів до

оцінки ефективності соціальних інвестиційних проектів,
особливостей врахування фактора часу і розробка
відповідної моделі для монетизації соціальних вигод, які
можна отримати від їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під соціальним інвестуванням слід розуміти процес

вкладання індивідами, підприємствами, державою та
громадськими організаціями фінансових та нефінансо$
вих активів у розвиток соціальної сфери та підтримку
належного рівня життя населення країни [13—15]. Вра$
ховуючи, що результатом здійснення соціальних інвес$
тицій є зростання якості життя, доцільно застосовува$
ти комплексний підхід, який передбачає оцінку основ$
них компонентів якості життя населення за такими гру$
пами: рівень добробуту; охорона здоров'я; безпека жит$
тя; доступність соціальної інфраструктури; житлові
умови; можливості самореалізації у сфері праці; мож$
ливості духовного розвитку[ 13].

Здебільшого таким інвестиціям притаманні довгот$
ривалі періоди реалізації, як при створенні відповідних
об'єктів, так і в частині отримання соціально$економіч$
них вигод. За таких умов особливо важливе значення
має методика врахування фактора часу, оскільки за$
стосування процедури дисконтування у традиційному
вигляді може суттєво занижувати корисні соціально$
економічні вигоди, які можуть бути отримані у віддале$
ному майбутньому [18; 19].

У роботі [20] нами запропоновано модель для оці$
нки ефективності інноваційно$інвестиційних проектів,
яка передбачає використання позитивних сторін тра$
диційних підходів та методів, що враховують фактор
часу, через процедури дисконтування і компаундуван$
ня. Вважаємо за доцільне застосувати елементи цього
підходу для оцінювання ефективності соціальних інве$
стицій.

 Суть пропонованого підходу така: життєвий цикл
будь$якого інвестиційного проекту поділяється на три
періоди: 1) період проектування і підготовки до реалі$
зації проекту (придбання обладнання, будівництво,
монтажно$демонтажні роботи, випробовування, за$
пуск проекту); 2) період окупності; 3) постокупний (ос$
новний експлуатаційний) період. Для кожного періо$
ду слід застосовувати: відповідні процедури врахуван$
ня фактора часу (компаундування, дисконтування);
різні моменти часу, до яких здійснюється приведення
економічних вигод; різні ставки дисконту, що врахо$
вують специфічні ризики і норми доходів для кожного
періоду.

Для оцінювання ефективності соціальних інвести$
ційних проектів пропонуємо використовувати таку мо$

дель:
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де NV
SВC

 — чиста вартість соціальних вигод (social
benefits) та витрат (costs) від реалізації інвестиційного
проекту за період його життєвого циклу;

R
s
 — соціальний ризик, який є кількісною мірою

можливих соціальних втрат, що можуть виникнути внас$
лідок неналежної уваги до окремих соціальних проблем
і у найгіршому випадку призвести до катастрофічних
наслідків, наприклад, росту смертності. Соціальний ри$
зик може визначатися як добуток величини валового
національного продукту на одного жителя у регіоні, де
відбувається реалізація соціального проекту, і ймовір$
ностей, які можуть визначатися: у сферах охорони здо$
ров'я — як відношення смертності в регіоні до і після
здійснення соціального проекту; у сфері освіти, покра$
щення якості життя, культурного розвитку, відпочин$
ку — як відношення рівня продуктивності праці до і
після здійснення соціального проекту [13];

pptSB  і 
et

SB  — сума монетизованих соціальних вигод
(social benefits), які можуть бути отримані в результаті
реалізації соціального проекту, відповідно за період
окупності t

PP
 і основний експлуатаційний період t

е
.

Наприклад: створення нових робочих місць і підвищен$
ня рівня зайнятості населення; приріст валового регіо$
нального продукту; ріст суми відрахувань на соціальне
страхування, які спрямовуються на покращення пенс$
ійного, соціального і медичного обслуговування насе$
лення; зниження рівня захворюваності (внаслідок цьо$
го зниження витрат на медичне обслуговування); покра$
щення житлово$комунальних і побутових умов праців$
ників (внаслідок цього скорочення виплат субсидій,
пільг та інших соціальних виплат); підвищення рівня ос$
віти; підвищення якості життя [13, с. 48];

РРtEB  і 
et

EB  — сума прямих економічних вигод
(economic benefits), які можуть бути отримані інвесто$
ром в результаті реалізації соціального проекту, відпо$
відно за період окупності t

PP
 і основний експлуатацій$

ний період t
е
 (збільшення обсягів виробництва; знижен$

ня експлуатаційних витрат; підвищення якості про$
дукції; росту продуктивності праці; зменшення потре$
би в утриманні спеціального персоналу, технічних за$
собів та ін.) [19; 20];

s
pk , 

s
nk  — відповідно, коригувальні коефіцієнти по$

зитивних і негативних соціальних екстернальних резуль$
татів, що можуть виникати у третіх осіб, які не є безпо$
середніми учасниками соціальних інвестиційних про$
ектів, внаслідок поліпшення чи погіршення соціальних
умов. Ці екстернальні результати можуть бути визна$
чені з використанням різних методичних підходів, по$
даних у роботах: Measuring the "impact" in impact
investing [9]; Impact Reporting and Investment Standards
[10]; Лендєл О. М. [21];

PPtA  і 
etA  — амортизаційні відрахування у процесі

функціонування необоротних активів, що задіяні у
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соціальному проект, відповідно, за період окупності t
PP

і основний експлуатаційний період t
е
;

PPtC  і 
et

C  — експлуатаційні витрати соціального про$
екту у t$му році його функціонування протягом періоду
окупності t

PP
 і основного експлуатаційного періоду t

е
;

бt
I  — інвестиційні витрати соціального проекту у пе$

ріод підготовки до його запуску (проектування, будів$
ництво, монтажно$демонтажні роботи і т. п.) у t$му році;

еt
I  — інвестиційні витрати соціального проекту у пе$

ріод його функціонування (технічне обслуговування,
капітальні ремонти основних засобів) у t$му році;

r
b
 — базова норма доходу, яка визначається як се$

редня норма доходу по валютних депозитних вкладах у
системних банках країни на момент оцінювання;

r
s
 — соціальна ставка  дисконту, що враховує ризи$

ки інвестування у цей соціальний проект. Проблеми та
методи визначення соціальних ставок дисконту розгля$
нуті у публікаціях Архіпова В. М., Ємельянова А. М. [22];
Шелунцової М. А. [23]; Васютинської Л. А. [24];

 бt  — поточний рік здійснення інвестиційних витрат;

РРПt  — рік початку одержання грошових потоків та
соціальних вигод у період окупності соціального інвес$
тиційного проекту, який змінюється в межах t = 

eП
t  =1,

2,…, РР;
t

e
 — поточний рік одержання грошових потоків та

економічних вигод від реалізації інвестиційного проек$
ту в постокупний період, який змінюється в межах t =
РР+1, 2, 3,…, Tе;

T
б
 — кількість періодів, протягом яких буде здійсню$

ватися вкладення інвестицій до початку введення об'єкта
в експлуатацію;

РР — період окупності соціального інвестиційного
проекту, в роках;

T
е
 — рік закінчення отримання корисних результатів

від соціального інвестиційного проекту.
Критерієм обрання кращого із множини можливих

варіантів здійснення інноваційно$інвестиційних проек$
тів є максимальна величина чистої вартості — NV

SВС
.

ВИСНОВКИ
Реалізація концепції сталого розвитку значною мірою

залежить від ефективності інвестиційних проектів соціаль$
ного спрямування. При оцінюванні ефективності таких
проектів важливе значення має визначення вигод і витрат,
що виникають внаслідок їх реалізації, а також диференц$
ійоване врахування фактора часу. Запропонована модель
дає змогу визначати чисту вартість таких проектів, врахо$
вувати фактор часу з використанням процедур компаун$
дування і дисконтування грошових потоків у різні момен$
ти часу, а також відповідних соціальних ставок дисконту,
що враховують специфічні ризики соціальних проектів.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдоско$
налення методів вартісного оцінювання соціальних впливів
таких інвестиційних проектів.
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SYNTHESIS OF METHODS OF ORGANIZATION OF EFFECTIVE
COST MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті запропоновано синтез моделей і методів інноваційноBструктурних зрушень у системі управB

ління витратами сучасного підприємства. Моделювання собівартості в системі управління витратами

підприємства здійснено за двома напрямками: з формуванням прогнозної ціни та бюджетуванням витB

рат, що дозволяє виконати мотиваційну функцію управління витратами шляхом стимуляції підприємB

ства до мінімізації витрат і забезпечує умови для його беззбиткового функціонування.  Здійснено  вибір

ефективної моделі для побудови прогнозу витрат на основі основних критеріїв інформаційної придатB

ності, проведено уточнення параметрів моделі. На основі отриманих даних проведено розрахунок криB

теріїв інформаційної та прогностичної придатності.  Зроблено висновок про доцільність виділення центрів

відповідальності в кожному сегменті процесу виробництва (основних, управлінських, збутових, обслуB

говуючих) і формування відповідних бюджетів з метою забезпечення контролю і оцінки діяльності з управB

ління витратами на підприємстві.

Вдосконалено модель організації процесу бюджетування, яка відрізняється від традиційної зміною

напряму руху бюджетування не "зверхуBвниз", а "знизуBвгору", що дозволяє забезпечити інвестування

капітальних вкладень підприємств у заданому режимі.

The article substantiates the relevance of the research process efficient cost management business and in an

uncertain market environment, which cause a limited working capital, problems with sales, of irregular payments,

high tax burdens, hard social conditions that adversely affect the results of their work. The problems of cost

management on the basis of innovations, introduction of modern technologies and integration of management

of functions of expenses in the uniform information system of the enterprise which is a basis for tactical and

strategic decisions are defined. With the synthesis of models and methods of innovationBstructural changes in

the cost management system of a modern enterprise is proposed. Modeling costs in the management costs of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ
Успішний розвиток вітчизняних підприємств в умо$

вах підвищеної конкуренції та обмеженості ресурсів
вимагає максимально ефективного управління витрата$
ми. Завдання, що виникають при цьому, вимагають прин$
ципово нових рішень про доцільність обсягу тих чи
інших видів витрат. Основна увага в процесі управління
витратами має бути зосереджена на забезпеченні їх
оптимального розміру.

Рішення даних завдань дозволить створити підприє$
мству певний запас міцності, збільшити його продук$
тивність, і, відповідно, розширити його можливості до
захисту ринкових позицій, дозволить створити більший
бюджет просування і збільшити прибуток за інших
рівних умов, а також забезпечить необхідний рівень рен$
табельності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Специфіка управління витратами на підприємствах
вже досить довго є областю дослідження вчених, проте
до цих пір залишається актуальною. Про інтерес, який
проявляють до управління витратами підприємств,
свідчить наявність цілої низки публікацій, присвячених
цій темі, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених,серед
яких варто відзначити праці Кизима М.О., Забродсько$
го В.А., Зінченка В.А., Копчака Ю.С. [4], Паянка Т.М.,
Лаговського В.В., Краєвського В.М. [6], Шваб Л. [9].
Водночас, попри досить велику кількість наукових роз$
робок з даної теми, недостатньо вивченими залишають$
ся теоретичні та практичні аспекти сучасних концепцій
управління витратами і результатами в діяльності
вітчизняних підприємств.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вче$

них$економістів підтвердив наявність ряду невирішених
науково$практичних завдань в управлінні витратами
підприємств. Не в повній мірі розкриті важливі мето$
дичні аспекти формування та функціонування ефектив$
ної системи управління витратами на сучасних підприє$
мствах, тому що кожна з представлених концепцій роз$
криває тільки певну предметну область методів плану$
вання, обліку і аналізу витрат, при цьому не береться до
уваги необхідність розгляду даних процесів з точки зору
формування єдиної системи.

Ключові слова: підприємство, витрати, прогноз витрат, бюджетування, система управління витрата"
ми, моделювання собівартості, ефективність.

Key words: enterprise, costs, cost forecasting, budgeting, cost management system, cost modeling, efficiency.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є синтез методів організації ефектив$

ного управління витратами підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Моделювання собівартості в системі управління вит$
ратами підприємства здійснюється за двома напрямками.

Перший напрям пов'язаний з формування прогноз$
ної ціни, другий — з процесом бюджетування витрат. У
рамках першого напряму пропонується механізм вибо$
ру моделі для побудови прогнозу витрат (рис. 1).

Вибір моделі для деяких видів витрат доцільно
здійснити без розгляду кривої Гомперца і / або логістич$
ної функції. Проведемо вибір кращої моделі на основі
основних критеріїв інформаційної придатності. Суть
методу кореляційно$регресійного аналізу полягає у виз$
наченні оцінок кількісного впливу показників на до$
сліджувану величину і побудові на цій основі залежності
між ними, яка в загальному вигляді записується у ви$
гляді деякої функції [7]:

),,,( 21 nxxxfy K= (1).
Відмітимо, що наявність відхилень u неминуче. Це

пояснюється наступними причинами (деякі показники
незначно впливають на  y, не включаються в рівняння):

1. Практично неможливо уникнути деякого виду поми$
лок вимірювань, принаймні, в однієї з змінних рівняння.

2. Теоретичне рівняння регресії може відрізнятися
від побудованої залежності (так, наприклад, дійсна
взаємозв'язок може бути нелінійної, в той час як побу$
дована лінійна залежність між змінними).

3. Крім розглянутих, на досліджувану величину мо$
жуть впливати і випадкові чинники.

4. Всі спроби узагальнити людську поведінку повинні
враховувати деяку невизначеність, чисто випадкову ва$
ріацію досліджуваних показників.

Основною метою регресійного аналізу є отримання
теоретично обгрунтованого і статистично надійного
точкового та інтервального прогнозів залежною
змінною. Однак, відповідно до специфіки поставленого
завдання, нас цікавить тільки точковий прогноз [2].

З метою побудови рівняння залежності для аналізу
динаміки витрат на ЖКП, скористаємося однокроко$
вим методом найменших квадратів (1МНК).

Головна задача використання 1МНК — підібрати
такі значення 0a)  і 1a) , які мінімізують суму квадратів
відхилень y)  від y:

( )10
1

2 ,min aafu
n

i
i

))=
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧∑

=
(2).

enterprise carried out in two ways — as forming forecasting for budgeting expenses, allowing to perform the

function of cost management motivational, encouraging venture further minimize costs and ensure ichi conditions

for its breakeven first performance and competitiveness. The choice of an effective model for building a cost

forecast has been made based on the main criteria of information suitability, the parameters of the model were

refined. Based on the obtained data, the calculation of information and prognostic suitability criteria was

performed. The conclusion on expediency of allocation of the centers of responsibility in each segment of

production process (the basic, administrative, sales, service) and formation of the corresponding budgets for the

purpose of maintenance of control and an estimation of activity on management of expenses at the enterprise is

made. Improved model of organizing the budgeting process, which differs from the traditional change in the

direction of budgeting is not "topBdown", but "bottomBup", which allows you to invest capital investments in a

given mode. The formation of a general budget using a costBoriented mechanism of financial management is

recommended to carry out "from top to bottom", when the amounts of the main items are planned first and

determine the result to be achieved by relevant units to ensure effective operation.
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Застосування методу 1МНК можливо за умови, коли
залишки (відхилення) розподілені по нормальному за$
кону, тобто коли їх середнє значення дорівнює нулю, а
дисперсія — постійна величина [3].

Для знаходження значень оцінюваних параметрів 0a)

і 1a)  знайдемо перші похідні від знайденого виразу по
кожному з параметрів, прирівняємо їх нулю і вирішимо
відносно 0a)  і 1a) .

Після елементарних перетворень отримуємо систе$
му так званих нормальних рівнянь:

⎪
⎩
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= ==
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1 1
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1
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(3).

Інтерпретація оцінок можлива за таких умов:
1. Інші умови незмінні.
2. Кожна числова величина являє собою оцінку, яка,

як правило, несе в собі помилку.
Для аналізу придатності моделі використовуються

наступні показники:
1. Коефіцієнт парної кореляції. Цей коефіцієнт є

показником відносної міри зв'язку між двома фактора$
ми і дає оцінку тісноти і напрямку зв'язку. Позитивне
значення коефіцієнта свідчить про прямий зв'язок, а
негативне — про зворотну.
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 11 ≤≤− yxr .

де ( ) ( )( )∑
=

−−=
n

i
ii yyxx

n
yx

1

1,cov  — коваріація

між змінними x і y;

( ) ( )∑
=

−=
n

i
i xx

n
x

1

21var  — дисперсія x.

2. Загальна сума квадратів відхилень ( )SST :

( )∑
=

−
n

i
i yy

1

2
(5).

3. Сума квадратів відхилень (залишків) ( )SSE :

( )∑
=

−
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i
ii yy

1

2)
(6).

4. Сума квадраті відхилень регресії ( )SSR

( )∑
=

−
n

i
i yy

1

2)
(7).

Таким чином:
 SSRSSESST += (8).
5. Загальна дисперсія:

( )
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6. Дисперсія залишків:
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7. Дисперсія, яка пояснюється регресією:
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Таким чином:
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+
σ
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= (12).

Рис.  1. Механізм вибору моделі для побудови прогнозу витрат
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Частина дисперсії залежної змінної, яка називаєть$
ся коефіцієнтом детермінації, визначається, виходячи
з рівняння регресії [8].

Звідси, коефіцієнт детермінації (R2) розраховуєть$
ся за формулами:

8. Коефіцієнт детермінації:

2
.

2
.2

общ

регрR
σ
σ

= (13),

 

SST
SSRR =2

(14).

Для R2 справедливо: 10 2 ≤≤ R .
Для визначення частки варіації за рахунок неврахо$

ваних в моделі факторів розраховується коефіцієнт за$
лишкової детермінації  21 R− .

9. Середній квадрат похибки:

( )
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2
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−
=
∑
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ii
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(15).

10. Середній квадрат регресії:

( )
SSR
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n

i
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=
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=
∑
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1
1

2)

(16).

Для перевірки адекватності моделі і її параметрів бу$
демо використовувати наступні критерії:

1. MSE
MSRF = (17).

Якщо виконується умова ( )( )α,2,1. −> nрасч FF , то гіпо$

теза  про рівність 1a)  нулю відхиляється, тобто модель
адекватна.

2 2. 1
2

yx
yxрасч r

nrt
−
−

⋅= (18),

або 2. 1
2

R
nrt yxрасч −
−

⋅= (19),

де 2−n  — число ступенів свободи.

Якщо ( )α,. vрасч tt > , то гіпотеза 0:0 =yxrH  про від$
сутність кореляційного зв'язку між змінними відхи$
ляється.

Для оцінки якості моделі будемо використовувати
такі критерії:

1. Середня похибка  прогнозу визначається форму$
лою:

∑
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==
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i
iu

n
uME

1

1

(20).
Величина 0→ME  при ∞→n .
2. Дисперсія і стандартно відхилення залишків:

( ) ( ) 2

1
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i
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n
u σ=−= ∑

=
(21).

3. Середнє абсолютне відхилення:
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(22).

3. Середній квадрат залишків:

 ( ) ∑
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=
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i
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n
uMSE
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21
(23).

Або замість даного показника — суму квадратів за$
лишків:

 ∑
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=
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i
iuSSE
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(24).

4. Середня абсолютна відсоткова похибка:
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(25).

5. Середня відсоткова похибка апроксимації:
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(26).

6. Середня абсолютна величина залишків:

( ) ∑
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=
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uMAE
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1
(27).

Незміщена оцінка істинного значення 2
uσ  для парної

залежності розрахована за тією ж формулою, що і  MSE:

2
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uσ
) (28).

Для перевірки значимості параметрів a
0
 і a

1
 викори$

стовуємо t$критерій:

1

1

1

a
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at
σ)
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) = (29),

0

0

0

a
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at
σ)
)

) = (30).

Якщо ( )α,1 kna tt −>) , то гіпотеза 0: 10 =aH )  відхиляється.
Після визначення моделей, які достовірно описують

зміни рівня витрат, проведемо уточнення параметрів
моделі для повного ряду. На основі отриманих даних
проведемо розрахунок критеріїв інформаційної та про$
гностичної придатності. Здійснимо вибір моделі, що
найбільш точно описує тенденцію витрат [1].

На основі аналізу помилок обраної моделі, вияви$
мо сезонну компоненту. Для цього розрахуємо середнє
значення по кожному місяцю, знайдемо стандартне
відхилення середніх значень, розрахуємо критерій
Стьюдента:

n
s

t
s

p *
σ

= (31).

Порівнявши розрахункове значення критерію з таб$
личним, визначимо значення сезонності. Якщо розрахун$
кове значення більше табличного, сезонність вважаєть$
ся рівною обчисленому значенню, якщо менше — 0.

На рисунку 2 представлена модель організації про$
цесу бюджетування підприємств.

Бюджетування капітальних вкладень вирішує на$
ступне коло питань: виявлення потенційних проектів
капітальних вкладень, калькулювання витрат і доходів,
пов'язаних із здійсненням проекту, оцінка запропоно$
ваних проектів, складання бюджету капітальних вкла$
день [B1], переоцінка вже прийнятих проектів.

Бюджети капітальних вкладень [B1] є інформаційною
базою для прийняття управлінських рішень про необхідні
розміри чистого прибутку для покриття необхідних вит$
рат на капітальні вкладення з урахуванням зовнішніх інве$
стицій, що направляються на розвиток підприємства.

Бюджет прибутків [B2] формується на основі бюд$
жету капітальних вкладень і визначає планований
розмір прибутку підприємства, необхідний для покрит$
тя витрат підприємства на капіталовкладення та оподат$
кування прибутку.

Для формування бюджету прибитку використо$
вується формула:

П
до_оподаткування

=В
на_капіталовкладення

 × (1 + 0,2) (32),
де П

до_оподаткування
 — планований прибуток до оподат$

кування;
В

на_капіталовкладення
 — планові витрати на капітальні вкла$

дення з урахуванням зовнішніх інвестицій.
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У бюджеті реалізації [B3] вказується прогноз збуту
продукції / послуг в натуральному і вартісному вира$
женні. Цей бюджет являє собою прогноз майбутніх до$
ходів і є основою для бюджетів витрат: в кінцевому
підсумку витрати залежать від обсягу надання послуг,
а обсяг встановлюється на основі обсягу реалізації.

Прогноз обсягу реалізованої продукції / послуг
кожного виду може розроблятися відділом маркетингу
підприємства на основі прогнозного обсягу  і кредит$
ного плану, який встановлює прогнозний обсяг неопла$
чених послуг, виходячи з величини прогнозованої дебі$
торської заборгованості (В 4).

Обсяг виробництва не залежить від попиту, а тільки
від виробничої потужності підприємства і є величиною
умовно$постійною [5].

Ціна визначається на підставі статистичних методів.
Оскільки собівартість залежить від багатьох чинників і
завжди містить в собі певний елемент невизначеності,
доцільно вказати максимально— та мінімально можли$
ве і найбільш ймовірне її значення.

Таким чином, для формування бюджету реалізації
продукції  підприємства варто застосовувати комбі$
нований метод, який використовує дві основні оцін$
ки:

1. Статистичний прогноз на основі математичного
аналізу.

2. Експертна оцінка, отримана відділом збуту та мар$
кетингу.

Бюджет собівартості продукції (В5) формується на
основі "Бюджету прибутків" і "Бюджету реалізації по$
слуг" і являє собою прогноз собівартості.

З метою забезпечення контролю і оцінки діяльності
з управління витратами на підприємстві доцільне виді$
лення центрів відповідальності в кожному сегменті
діяльності (основних, управлінських, збутових, обслу$
говуючих процес виробництва) і формування відповід$
них бюджетів.

Формування загального бюджету при використанні
витратоорієнтованого фінансового механізму управлі$
ння доцільно здійснювати "зверху вниз", коли суми для
основних статей плануються спочатку і визначають ре$
зультат, на який повинні вийти відповідні підрозділи.

Бюджети адміністративних витрат (В6) і витрат на
збут (В7) є деталізованим планом поточних операційних
витрат, відмінних від витрат, безпосередньо пов'язаних
з виробництвом послуг, але необхідних для підтримки
діяльності в цілому в майбутньому періоді. Розробка та$
ких бюджетів потрібна для забезпечення інформації до
підготовки бюджету виробничої собівартості, а також
для цілей контролю цих витрат. Бюджет адміністратив$
них витрат може бути складений на основі скоригова$
них фактичних даних за попередній період. Велику час$
тину цього бюджету складають постійні витрати.

До бюджету витрат на збут (В7) включають витрати
поточного характеру, пов'язані з реалізацією та марке$
тинговою діяльністю. Ці витрати доцільно поділити на
постійні та змінні.

Бюджети непрямих витрат (В8) можуть бути сфор$
мовані аналогічно бюджету витрат на збут.

Інформаційною базою для формування бюджету
виробничої собівартості (В9) є бюджети адміністратив$
них витрат, витрат на збут та непрямих витрат.

Рис. 2.  Модель організації процесу бюджетування підприємств
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Витрати на матеріали — це добуток норм витрат
матеріалів на ціну цих матеріалів: вихідні дані беруть з
бюджету потреби в матеріалах. Витрати на оплату
праці визначають з бюджету прямих витрат на оплату
праці. Загальновиробничі витрати переносять з відпо$
відного бюджету, причому якщо на підприємстві зас$
тосовується директ$костинг, то на види продукції ці
витрати не розподіляють, а включають загальною су$
мою в собівартість продукції, реалізованої за даний
період.

У бюджеті прямих матеріальних витрат (В10) ви$
значаються терміни закупівлі і кількість сировини, ма$
теріалів і напівфабрикатів, які необхідно придбати для
виконання виробничої програми. Використання мате$
ріалів визначається виробничим бюджетом і передбачу$
ваними змінами в рівні матеріальних запасів. Помножив$
ши кількість одиниць матеріалів на їх закупівельні ціни,
отримують бюджет закупівлі матеріалів. Попередньо
розраховується норма витрат матеріалів а потім — бюд$
жет прямих матеріальних витрат.

Здебільшого витрати на матеріали на підприємствах
є змінними, а тому потребу в матеріалах в натурально$
му вираженні можна розрахувати за наступною фор$
мулою:

М = Н*Q + М
к

(33).
де Н — норма витрат на одиницю послуги;
Q  — обсяг виробництва;
М

к
 — запас матеріалів на кінець періоду.

Проте, існують матеріали, витрати яких залежать не
від обсягу випуску, а від тривалості періоду Т (наприк$
лад, допоміжні матеріали). В цьому випадку застосо$
вується наступна формула:

М = Н*Т (34).
Обсяг закупівель дорівнює різниці між потребою в

матеріалах і запасом, наявними на підприємстві на по$
чаток планового періоду:

З = М — М
н

(35).
Для визначення вартості закупівель застосовується

наступна формула:
С = З*Ц (36),
де З — обсяг закупок (в натуральному вираженні);
Ц — ціна.
Бюджет прямих витрат на оплату праці (В11) визна$

чає необхідний робочий час у годинах, необхідний для
виконання запланованого обсягу виробництва, що ви$
значається множенням кількості одиниць на норму
витрат праці в годинах на одиницю. Витрати праці в гро$
шовому вираженні визначаються множенням необхід$
ного робочого часу на різні часові ставки оплати праці.
Витрати на оплату праці також розраховуються за цен$
трами відповідальності, а потім зводяться в єдину фор$
му. Важливо, щоб при цьому зберігся поділ на постійні і
змінні витрати.

Бюджет загальновиробничих витрат (В12) являє
собою деталізований план передбачуваних виробни$
чих витрат, відмінних від прямих витрат матеріалів і
прямих витрат праці, які повинні бути понесені для
виконання виробничого плану в майбутньому періоді.
Цей бюджет має дві мети: інтегрувати всі бюджети за$
гальновиробничих витрат, розроблені менеджерами
по виробництву і його обслуговування; акумулювати
цю інформацію, надати дані для обчислення норма$
тивів цих витрат на майбутній обліковий період. За$
гальновиробничі витрати включають в себе цехові вит$
рати і витрати на утримання та експлуатацію облад$
нання. Ці витрати можуть бути як змінними, так і по$
стійними.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Синтез моделей і методів системи управління ви$
тратами підприємства дозволяє виконувати мотивацій$
ну функцію управління витратами шляхом стимуляції
підприємства до мінімізації витрат, що в довгостроковій

перспективі забезпечить умови для його беззбиткового
функціонування.

Література:
1. Богацька Н. М., Кричевська О. А. Організаційно$

економічний механізм забезпечення прибутковості
підприємства. Молодий вчений. 2016. № 12. С. 655—658.

2. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А.,
Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості
підприємства: монографія. Х.: Вид. дім "ІНЖЕК", 2013.
144 с.

3. Костецький В.В. Сутнісно$теоретичні підходи до
визначення фінансового забезпечення діяльності
підприємства. Галицький економічний вісник. 2010. №4
(29). С. 135—145.

4. Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого роз$
витку підприємств: стратегічні орієнтири, системи за$
безпечення, адаптація: монографія.  Луганськ: Ноулідж,
2012. 473 с.

5. Орлова В.К., Орлів М.С., Хома С.В. Фінансовий
облік: навч. посібник.  Ів.$Франківськ: Факел, 2009.  209
с.

6. Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М.
Аналітика та прогнозування соціально$економічних
процесів і податкових надходжень: монографія.  К.: ЦП
"Компринт", 2019. 426 с.

7. Поліщук М.П., Михайленко П.П. Основи підприє$
мницької діяльності: навч. посібник [Електронний ре$
сурс]. Житомир: ЖІТІ, 2000.  172 с. — Режим доступу:
buklib.net/books

8. Чаленко Н.В., Сенченко О.С. Шляхи забезпе$
чення фінансової стабільності підприємства. Форму$
вання ринкових відносин в Україні. 2014. № 6 (157).
С. 135—139.

9. Шваб Л. Економіка підприємства [навч. посібник].
К.: Каравела, 2007. 416 c.

References:
1. Bogatska, N. M. and O. A. Krychevska, (2016),

"Organizational and economic mechanism of profitability
of the enterprise", Molodyi vchenyi, vol. 12, рр. 655—658.

2. Kyzym, M.O. Zabrods'kyj, V.A. Zinchenko, V.A. and
Kopchak, Yu.S. (2013), Otsinka i diahnostyka finansovoi
stijkosti pidpryiemstva [Assessment and diagnosis of
financial stability of the enterprise], Inzhek, Kharkiv,
Ukraine.

3. Kostecjkyj, V.V. (2010), "Essential$theoretical
approaches to determining the financial support of the
enterprise", Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (29),
рр. 135—145.

4. Kostyrko, L.A. (2012), Finansovyj mekhanizm
staloho rozvytku pidpryiemstv: stratehichni oriientyry,
systemy zabezpechennia, adaptatsiia [Financial mechanism
of sustainable development of enterprises: strategic guide$
lines, support systems, adaptation], Noulidzh, Luhans'k,
Ukraine.

5. Orlova, V. K. Orliv, M. S. and Homa, S. V. (2009),
Finansovyi oblik [Finance accounting], Fakel, Ivano$
Frankivsk, Ukraine.

6. Paianok, T.M. Lahovs'kyj, V.V. and Kraievs'kyj, V.M.
(2019), Analityka ta prohnozuvannia sotsial'no$eko$
nomichnykh protsesiv i podatkovykh nadkhodzhen'
[Analytics and forecasting of socio$economic processes and
tax revenues], Komprynt, Kyiv, Ukraine.

7. Polishchyk, M. P. and Mykhailenko, P. P. (2000),
Osnovy pidpryemnitskoi dialnosti [Basics of entrepre$
neurship], ZITI, Zhytomyr, Ukraine, available at:
buklib.net/books (Accessed 28 April 2021).

8. Chalenko, N. V. and Senchenko, O. S. (2014), "Ways to
ensure the financial stability of the enterprise", Formuvannia
rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (157), pp. 135—139.

9. Shvab, L. (2007), Ekonomika pidpryiemstva [Enter$
prise economics], Karavela, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 17.05.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/2021108

УДК 330.322:336

О. В. Бугров,
к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами,
Київський національний університет будівництва і архітектури
ORCID ID: 0000*0002*2325*1545
О. О. Бугрова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,
Національний університет "Києво*Могилянська академія"
ORCID ID: 0000*0001*8447*282X
І. О. Лук'янчук,
студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ORCID ID: 0000*0002*0077*092X

СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ У

КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.5.108

O. Bugrov,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management,

Kyiv National University of Construction and Architecture

O. Bugrova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory,

National University of "KyivBMohyla Academy"

I. Lukyanchuk,

Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
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Стаття визначає ключові проблеми та стратегічні задачі у ланці "корпоративне управління — фінанB

си" і пропонує синергетичну модель, яка спрямована на комплексне їх розв'язання. Ключовими проблеB

мами у зазначеній сфері є проблема залучення зовнішнього капіталу в компанію, проблема "принципалB

агент" і проблема ризику втрати компанією бізнесBнезалежності; а головними стратегічними задачами

— підвищення ринкової ціни акцій та зростання гудвілу підприємства. Пропонована концептуальна склаB

дається з таких блоків: підготовка високоефективного проекту; обгрунтування рівня дохідності корпоB

ративних облігацій; підготовка проспекту випуску корпоративних облігацій (в якому зазначено правиB

ло, що облігації подаються парами — одна звичайна плюс одна конвертована); крім того, акціонери і

працівники мають першочергове право на купівлю певної частини облігацій; забезпечення покупки еміB

тованих облігацій великою кількістю різних осіб; виконання інвестиційного проєкту корпорації; застоB

сування механізму левериджу. Модель Свенссона може бути просто і наочно застосована для обгрунтуB

вання справедливої дохідності корпоративних облігацій (з доданням певної поправки на ризик, який

притаманний відповідному підприємству). Ця модель вже довела свою доцільність і ефективність під час

визначення спотBставок у різних країнах (у тому числі, в Україні при розрахунку базових кривих безкуB

понної дохідності гривневих облігацій внутрішніх державних позик). Пропонована концептуальна сиB

нергетична модель посилена економікоBматематичним інструментарієм, який дозволяє на основі багатоB

варіантних прогнозів грошових коштів по проєкту обчислити IRR і NPV за кожним сценарієм, а також

EIRR і ENPV (з урахуванням відповідного ступеня невизначеності), розрахувати потрібну номінальну

вартість і кількість корпоративних облігацій, потенціал левериджу по проєкту як у процентній, так і в

грошовій формі. Пропонована концептуальна модель у комплексі з апробованим математичним апараB

том є доцільною для широкого застосування в корпоративному бізнесі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасному світі корпоративний бізнес грає клю$

чову роль у розвитку фінансово$економічної екосисте$
ми. Саме у корпорацій (насамперед, крупних акціонер$
них товариств) є достатня можливість формуватись,
зростати і набувати конкурентоздатності на основі інно$
ваційних проєктів, а унітарні організації, як правило, не
мають такого потенціалу. Нещодавно виникла нова гло$
бальна концепція відтворення капіталу — так званий
когнітивний капіталізм. У рамках цієї парадигми домі$
нантним джерелом відтворення капіталу стають знан$
ня і технологічні інновації. Проте інноваційні проєкти
не можуть бути здійснені компаніями без ефективних
організаційних заходів по залученню інвестицій. Належ$
не корпоративне управління, таким чином, стає не про$
сто фактором забезпечення збалансованих відносин між
власниками і менеджерами корпорацій, а ключовим чин$
ником інноваційної капіталізації. Отже, дослідження в
сфері фінансових аспектів корпоративного управління
є, безумовно, дуже актуальною темою.

Проблемою є вдосконалення науково$практичних
основ фінансового контексту корпоративного управ$
ління. Об'єктом цього дослідження є інструментарій за$
лучення нового капіталу в компанії, як базовий механізм
реалізації місії належного корпоративного управління.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ПО ТЕМІ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Практика корпоративного управління є визначаль$

ним фактором того, наскільки легко компанії отриму$
ють доступ до ринків капіталу. Компанії з високим
рівнем корпоративного управління заслуговують
більшої довіри з боку інвесторів, оскільки застосову$
ють процеси, що сприяють підвищенню ефективності
капіталовкладень, збалансовано і справедливо врахову$
ють інтереси всіх стейкхолдерів.

Єдиного визначення корпоративного управління,
яке б могло бути застосованим для всіх ситуацій та в
усіх країнах, не існує. Пропоновані сучасні визначення

The article identifies key issues and strategic objectives in the section "corporate governance — finance"

and offers a synergetic model that aims to solve them comprehensively. Good modern corporate governance is

not just a factor in ensuring a balanced and effective relationship between corporate stakeholders, but a key

factor in innovative capitalization. Thus, research in the field of financial aspects of corporate governance is, of

course, a very relevant topic. The key issues in this area are the problem of attracting capital to the company, the

problem of "principalBagent" and the problem of the risk of losing the company's business independence. The

main strategic objectives are to increase the market price of shares and increase the goodwill of the enterprise.

The proposed concept consists of the following blocks: preparation of a highly effective project; substantiation

of yield on the corporate bonds; preparation of a prospectus for the issue of corporate bonds (which states the

rule that bonds are served in pairs — one regular plus one convertible); in addition, shareholders and employees

have the primary right to purchase a certain part of the bonds; ensuring the purchase of bonds issued by a large

number of different investors; implementation of the investment project of the corporation; application of the

leverage mechanism. Svensson's model can be simply and clearly used to justify the fair yield of corporate bonds

(with some adjustment for the risk inherent in the company). This model has already proven its feasibility and

effectiveness in determining spot rates in different countries (including Ukraine). The proposed conceptual

synergetic model is enhanced by economic and mathematical tool, which allows based on multivariate project

cash projections to calculate IRR and NPV for each scenario, as well as EIRR and ENPV (taking into account the

degree of uncertainty), calculate the required nominal value and number of corporate bonds and the potential of

leverage. The proposed conceptual model in combination with a proven mathematical apparatus is suitable for

widespread use in corporate business.

Ключові слова: корпоративне управління, модель Свенссона, інвестиції, корпоративні облігації, леверидж.
Key words: corporate governance, Svensson model, investments, corporate bonds, leverage.

значною мірою залежать від установи або поглядів ав$
тора, а також від країни та правової традиції. Міжна$
родна фінансова корпорація (МФК) визначає корпора$
тивне управління як "структури і процеси керівництва
компаніями і контролю за ними" [1, с. 20].

Організація економічного співробітництва і розвит$
ку (ОЕСР) визначає корпоративне управління як
внутрішні механізми, за допомогою яких здійснюється
керівництво компаніями і контроль за ними. Ці механіз$
ми виникають з системи взаємовідносин між радою ди$
ректорів, менеджерами, акціонерами та іншими зацікав$
леними особами. Корпоративне управління охоплює
визначення стратегічних цілей компанії, засобів досяг$
нення таких цілей, а також здійснення відповідного кон$
тролю. Належне корпоративне управління відбуваєть$
ся за умови, коли рада директорів і менеджери спрямо$
вують свої зусилля на досягнення цілей, які найкращим
чином відповідають інтересам компанії та акціонерів [2].

Корпоративне управління характеризується низкою
ключових загальних рис (проекцій).

По$перше, корпоративне управління є системою
взаємовідносин, які відбуваються у відповідності до
встановлених процесів. Наприклад, відносини між
акціонерами і менеджерами полягають у тому, що перші
надають капітал компанії (з метою отримання прибутків
на вкладені кошти), а другі мають регулярно надавати
акціонерам прозору фінансову інформацію і звіти про
діяльність компанії. Крім того, певні інституціональні
механізми регулюють відносини між компанією і кре$
диторами (наприклад, власниками корпоративних об$
лігацій).

По$друге, учасники зазначених взаємовідносин мо$
жуть мати різні інтереси. Багатовекторність інтересів
стейкхолдерів (акціонерів, директорів, кредиторів тощо)
є певним викликом, який має бути подоланим. Не збіган$
ня інтересів акціонерів і менеджерів часто називають
проблемою "принципал$агент". Чим досконалішим є
корпоративне управління, тим менш значущою стає за$
значена проблема. Більше того, правильна корпоратив$
на стратегія може призвести до того, що вектори інте$
ресів різних сторін можуть бути інтегровані таким чи$
ном, що виникне корисна бізнес$синергія.
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По третє, всі сторони приймають участь в управлінні
компанією. В рамках такого управління здійснюється
контроль. Загальні збори акціонерів приймають базові
рішення (наприклад, про розподіл прибутків компанії),
в той час як рада директорів відповідає за загальне ке$
рівництво компанією і контроль роботи менеджерів.
Водночас слід зауважити, що іноді зовнішні крупні кре$
дитори претендують на суттєвий контроль над діяльні$
стю компанії, що часто буває невигідним для ключових
стейкхолдерів — акціонерів. Отже, належне корпора$
тивне управління потребує правильного розподілу прав
і обов'язків, формування інституційних противаг для
уникнення невиправданої втрати компанією своєї неза$
лежності.

Зазначені вище "проекції" корпоративного управ$
ління спрямовані на підвищення вартості компанії в дов$
гостроковому сенсі. Більш детально питання фінансо$
вих функцій корпоративного управління розглянуто
нижче.

Концепція корпоративного управління ОЕСР побу$
дована на зазначених нижче чотирьох ключових прин$
ципах.

Справедливість — система корпоративного управ$
ління має захищати права та інтереси прав акціонерів і
забезпечувати рівне ставлення до всіх акціонерів, у тому
числі міноритарних та іноземних.

Відповідальність — система корпоративного управ$
ління повинна забезпечувати чітке виконання зобов'я$
зань перед зацікавленими сторонами і сприяти актив$
ному співробітництву між компанією і стейкхолдерами
з метою максимізації цінності та забезпечення ефектив$
ного фінансово$економічного розвитку підприємств.

Прозорість — система корпоративного управління
має забезпечувати достовірність, прозорість і обгрун$
тованість інформації по всім суттєвим питанням щодо
роботи підприємства, уникаючи приховування чи вик$
ривлення тих чи інших моментів.

Підзвітність — система корпоративного управлін$
ня повинна забезпечувати регулярне надання звітів, які
сприяють ефективному контролю за станом компанії та
діяльністю менеджерів і ради директорів.

Корпоративне управління слід відрізняти від менед$
жменту. Для корпоративного управління головним є ме$
ханізми, які слугують забезпеченню доброчесності,
відповідальності та прозорості відносин між стейкхол$
дерами. Натомість, менеджмент являє собою практику
і систему методів і моделей, спрямовану на управління
діяльністю організації (підприємства). Отже, корпора$
тивне управління за своїм ієрархічним статусом знахо$
диться на більш високому щаблі керівництва. І тільки
на рівні стратегії функції корпоративного управління і
менеджменту тісно перетинаються і накладаються,

оскільки вирішення стратегічних задач вхо$
дить одночасно до складу як сфери менед$
жменту, так і корпоративного управління
[1, с. 37].

Стратегічний фінансовий менеджмент
має своєю головною метою пошук джерел
нагромадження капіталу компанії і варі$
антів перерозподілу її фінансових ресурсів
у найбільш прибуткові проєкти [3, с. 114].

Слід також зазначити, що тема цього
дослідження, крім стратегії, менеджменту
і корпоративного управління, пов'язана з
корпоративними фінансами. Крім того,
підкреслимо, що в сфері менеджменту тема
дослідження торкається насамперед фінан$
сового менеджменту. Виходячи з цього,
наведено схематичне зображення предмет$
ного поля фінансових аспектів корпоратив$
ного управління в системі зазначених нау$
ково$практичних сфер керівництва
підприємством (рис. 1).

Правила корпоративного управління
передусім стосуються крупних відкритих акціонерних
товариств, акції яких є об'єктом купівлі$продажу на
біржі. Водночас ці правила можуть бути застосовані в
усіх компаніях, незалежно від їх розміру, організацій$
но$правової форми, кількості співвласників, структури
власності або інших характеристик. Належна корпора$
тивна практика може сприяти фінансовому успіху будь$
якої компанії.

До основних функцій фінансів, на думку більшості
вчених, можна віднести: розподільчу, контрольну,
відтворювальну, стимулюючу і регулюючу. Проте в кон$
тексті фінансів організації можна виділити такі чотири
специфічні функції: регулювання грошових потоків кор$
порації; формування капіталу, грошових потоків і
фондів; використання капіталу, доходів і фондів; кор$
поративний і зовнішній контроль [4, с. 40].

Взаємодія фінансових функцій та їх прояви, які
відбуваються в рамках системи корпоративного управ$
ління, представлені на рисунку 2.

Покращуючи корпоративне управління, компанія
досягає більш високого рівня зрілості (рис. 3). А це в
свою чергу приносить свої позитивні результати:

знижується вартість (відсоткова ставка) залучення
капіталу;

зростає гудвіл компанії;
спрощується доступ до ринків капіталу;
збільшується фінансова ефективність діяльності

компанії.
Якщо ж компанія не виконує вимог законодавства,

рівень її корпоративного управління не може вважатись
належним.

Рівень корпоративного управління рейтингового
агентства Standard & Poor's (S&P Corporate Governance
Score — CGS) вважається індикатором, що найбільш
точно відображає корпоративне управління та
відповідність його рівня певним стандартам [5, с. 75]. В
якості такого стандарту прийняті Принципи корпора$
тивного управління Організації економічного співробі$
тництва та розвитку (ОЕСР) [6]. Рівень корпоративно$
го управління CGS розраховується за методологією, яка
грунтується на аналітиці двох компонентів: рейтингу
компанії та національного фону [7, с. 44].

Отже, підхід S&P іде в певній гармонії з логікою, яка
схематично ображена на рисунку 3: базовим рівнем кор$
поративного управління є відповідність вимогам зако$
нодавства (національний фон) і на цій основі формують$
ся більш високі рівні зрілості, в залежності від ступеня
розвиненості практики окремої оцінюваної компанії.

Одним з результатів належного корпоративного
управління є висока репутація компанії. Покращення
репутації компанії призводить до зростання гудвілу. З
точки зору бухгалтерського обліку, гудвіл — це сума,

Рис. 1. Схематичне зображення сфер діяльності, які стосуються
фінансових аспектів корпоративного управління
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на яку ціна компанія перевищує справедливу вартість її
матеріальних активів. Отже, вдале застосування фінан$
сового інструментарію корпоративного управління,
окрім іншого, дозволяє сформувати і наростити нема$
теріальну складову компанії.

Належне корпоративне управління передбачає
"інтелектуальну чесність", а не просто дотримання пра$
вил і вимог. Капітал надходить
компаніям, які застосовують саме
такий тип управління на практиці
[8, с. 27].

Міжнародна фінансова корпо$
рація (IFC) звертає увагу на важ$
ливість наступної належної прак$
тики. Ключовим аспектом корпо$
ративного є забезпечення притоку
зовнішнього капіталу. Отже, кор$
поративне управління передбачає
пошук способів, за допомогою
яких можна заохотити потенційно
зацікавлених осіб до здійснення
інвестицій в компанію. Конкурен$
тоздатність і успіх діяльності ком$
панії є результатом взаємодії
різних осіб, які надають ресурси.
Компанії мають усвідомлювати, що
вклад стейкхолдерів є важливим
для забезпечення конкурентоздат$
ності і рентабельності. З цієї при$
чини посилення взаємовигідного
співробітництва із зацікавленими
особами відповідає довгостроко$
вим інтересам компанії. Отже, си$
стема корпоративного управління
має бути побудована на основі ідеї,
що компанії слід визнавати інтере$

си зацікавлених осіб та їх вклад у
довгостроковий успіх [1, с. 32].

Корпоративні конфлікти є ре$
зультатом існування самої корпо$
ративної форми власності, оскіль$
ки вона є передумовою утворення
двох груп зацікавлених суб'єктів,
інтереси яких потребують збалан$
сування. Першою групою є безпо$
середньо самі власники (акціоне$
ри) компанії, які переслідують такі
цілі, як покращення добробуту та
позитивного результату компанії
на ринку у довгостроковій перс$
пективі. Інша група представлена
менеджерами різних ланок, що
мають на меті отримання гідної
оплати за свою роботу, та зосеред$
жені на досягненні стратегічних,
тактичних і оперативних цілей
діяльності організації [9, с. 112].

Покращення практики корпо$
ративного управління компанії
мінімізує моральний ризик (moral
hazard) — знижується можливість
проявів шахрайства з боку поса$
дових осіб компанії та ймовірність
укладення ними угод, які є корис$
ними особисто для них, але не
для акціонерів і бізнесу.

"В останні десятиріччя в різних
країнах з'явились так звані кодек$
си корпоративного управління —
зведень добровільно прийнятих
стандартів та внутрішніх норм, що
встановлюють і регулюють поря$
док корпоративних відносин.

У країнах із найрозвиненіши$
ми ринками капіталу (Великобританія, США, Канада)
кодекси корпоративного управління з'явилися на почат$
ку 1990$х років. Вони регулювали практику корпоратив$
ної поведінки, зокрема питання забезпечення прав акц$
іонерів і підзвітності керівництва компаній.

Найдосконалішими і найвідомішими стандартами
національного рівня є:

Рис. 2. Класифікація фінансових функцій та їх проявів, які відбуваються в рамках
корпоративного управління

Рис. 3. Схематичне зображення фінансових результатів, які досягаються
завдяки підвищенню рівня зрілості корпоративного управління

Джерело: на основі [3], IFC.
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— Кодекс Кедбері, сформований Комітетом під ке$
рівництвом Адріана Кедбері, Радою інформації, Лон$
донською фондовою біржею і професійною спілкою
бухгалтерських службовців у 1991 р. у Великобританії.

— Кодекс найкращої практики для німецького
корпоративного управління, підготовлений Німецькою
групою з корпоративного управління у січні 2000 р.

У різних країнах кодекси корпоративного управ$
ління мають неоднаковий правовий статус. В одних він
є частиною загального пакета обов'язкових умов, яких
повинні дотримуватись компанії для того, щоб їх цінні
папери продавались на біржі. В інших кодекс є докумен$
том, який має винятково рекомендаційний характер і не
пов'язаний з будь$якими обов'язковими вимогами. За
останні роки кодекси корпоративної поведінки створені
як в країнах з найбільш розвинутими ринками капіталу,
так і в країнах з перехідною економікою" [10, с. 40].

В Україні правила корпоративного управління но$
сять рекомендаційний характер.

Головним стимулом щодо дотримання зазначених
правил товариствами є економічна доцільність та об'єк$
тивно існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій
[11, с. 87].

Рекомендації з найкращої практики корпоративного
управління для акціонерних товариств України (далі —
Рекомендації) адресовані перш за все відкритим акціо$
нерним товариствам, а також закритим акціонерним
товариствам з великою кількістю розпорошених акціо$
нерів.

Рекомендації базуються на досвіді економічно роз$
винутих країн, Принципах корпоративного управління,
ухвалених Організацією економічного співробітництва
та розвитку, а також на практиці діяльності акціонер$
них товариств в Україні. У той же час Рекомендації

цілком узгоджуються з вимогами
чинного законодавства.

Найкраща практика корпора$
тивного управління передбачає
своєчасне та повне розкриття акці$
онерним товариством суттєвої
інформації, включаючи інформацію
про фінансовий стан, результати
діяльності, значні угоди, реоргані$
зацію, власників та управління [12].

Громадське регулювання і кон$
троль за корпоративним управлін$
ням в Україні забезпечує громадсь$
ка організація "Спілка акціонерів
України", до обов'язків якої вхо$
дить захист прав акціонерів та інве$
сторів, формування довіри до акці$
онерної форми власності, підви$
щення професіоналізму в уп$
равлінні акціонерним капіталом та
ефективність акціонерного капіта$
лу [13, с. 68].

Водночас експерти підкреслю$
ють, що в реальності українська
модель корпоративного управління
є недостатньо розвиненою. Спосте$
рігається значна кількість запози$
чень принципів та базису різних мо$
делей. Очевидною є наявність ознак
як аутсайдерської моделі (відносно
розпорошена власність, нерозвине$
ний фондовий ринок), так і інсай$
дерської моделі (тенденції до зрос$
тання концентрації власності, ста$
новлення елементів інсайдерського
контролю, впровадження схем пе$
рехресного володіння акціями та
формування складних корпоратив$
них структур різного типу) [14, с.
292].

Для визначення рівня ризикованості інвестування в
ту чи іншу корпорацію можна скористатись методоло$
гією Рейтингового агентства "Кредит$Рейтинг". Згідно
з цією методологією, корпоративне управління може
бути на одному з п'яти рівнів (A, B, C, D або E) та мати
один з чотирьох прогнозів динаміки зміни рейтингу (ста$
більний, позитивний, негативний, у розвитку/нестабіль$
ний) [15, с. 8]. Відповідно до цього можна відобразити
тенденції зміни ризику та зміни надійності захисту інве$
стицій (рис. 4).

Відповідно до зазначеного підходу, найвищим є
рейтинг рівня А, найнижчим — рейтинг рівня Е. Рівень
рейтингу корпоративного управління А характери$
зується мінімальними ризиками, рівень В — незначни$
ми, рівень С — помірними, рівень D — значними, рівень
E — дуже високими. Практичне застосування цього
підходу наведено в основній частині цього досліджен$
ня.

Недостатньо вирішеними частинами загальної нау$
кової проблеми є окреслення кластера ключових сучас$
них викликів, які стоять перед корпораціями в сфері
фінансів, і розробка ефективних моделей їх комплекс$
ного розв'язання.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи — запропонувати синергетичну модель

вирішення проблем у сфері фінансів корпоративного
управління, які сьогодні є найбільш актуальними в діяль$
ності вітчизняних компаній.

Для досягнення цієї мети дослідження має такі зав$
дання:

визначити сутність фінансових аспектів корпора$
тивного управління та їх місце в системі відповідних
сфер діяльності компаній;

Рис. 4. Схематичне зображення тенденцій зміни ступеня фінансових ризиків
та надійності захисту інвестицій

Джерело: на основі [16].
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охарактеризувати функції фінансів корпоративно$
го управління та фінансові результати від підвищення
рівня зрілості керівництва корпорацією;

проаналізувати сучасний стан фінансової проекції
корпоративного управління в практиці українських ком$
паній;

визначити ключові проблеми та основні стратегічні
задачі застосування фінансового інструментарію кор$
поративного управління в Україні;

створити синергетичну процедуру розв'язання клю$
чових проблем і відповідну концептуальну фінансово$
математичну модель;

проілюструвати дію пропонованої концептуальної
моделі на наочному бізнес$кейсі, що розкриває
доцільність її широкого впровадження в практику.

У ході дослідження були застосовані наступні ме$
тоди:

аналіз, синтез, індукція, дедукція (для визначення
сутності та функцій фінансового інструментарію кор$
поративного управління);

спостереження, порівняння, узагальнення кращої
практики (для виявлення ключових проблем щодо
фінансів в сфері корпоративного управління та для фор$
мування синергетичного підходу до вирішення про$
блем);

моделювання, формалізація, модель Свенссона, ме$
тодологія аналізу "вигоди$витрати" (для створення кон$
цептуальної моделі належного обгрунтування пара$
метрів залучення інвестиційних коштів у корпоративні
проєкти).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Чітке дотримання стандартів належного корпора$

тивного управління сприяє покращенню процесів прий$
няття рішень. Це в свою чергу підвищує ефективність
фінансової діяльності підприємства. Належне корпора$
тивне управляння має проекцію раціоналізації бізнес$
процесів компанії, що надає можливості створювати і
застосовувати більш ефективні моделі залучення капі$
талу.

Термін "поведінкові фінанси" зазвичай використо$
вують для пояснення поведінки інвесторів під час прий$
няття рішень про об'єкт інвестування на фінансовому
ринку [17, с. 4].

Ефект "поведінкових фінансів" проявляється в тому,
що при виникненні певної інвестиційної пропозиції на
ринку, одні інвестори вважають доцільним вкласти свої
кошти в цей проєкт, а інші, навпаки, вважають для себе
таку інвестицію непривабливою. Отже, проєкт формаль$
но є абсолютно однаковим для всіх, проте кожен суб'єкт
сприймає перспективи відповідних інвестицій по$своє$
му. Відбувається така різна поведінка інвесторів пере$
дусім через різне ставлення окремих осіб до ризиків.
Якщо частина з них (інвестори$оптимісти) бачать насам$
перед позитивні можливості проєкту, то інша частина
(інвестори$песимісти) налаштовані недовірливо, пере$
дусім побоюються ймовірності негативного розвитку
подій (в тому числі, обману). І різниця в поведінці за$
значених двох груп інвесторів є тим більш значущою,
чим менш обгрунтованим і прозорим є проєкт.

Варто також підкреслити, що інвесторів$песимістів
зазвичай більше, ніж інвесторів$оптимістів. Можна
навіть сказати, що інвестори$песимісти складають пе$
реважну більшість. Таким чином, знижуючи ступінь не$
визначеності по проекту, підвищуючи достовірність об$
грунтування умов інвестиційної або кредитної пропо$
зиції, покращуючи ділову репутацію компанії можна
досягти значного зростання числа охочих вкласти свої
кошти у відповідний бізнес. Адже це є певним засобом
захисту інвестицій.

Отже, для того щоб успішно заохотити інвесторів і
кредиторів, треба достовірно, прозоро і доброчесно об$

грунтувати дохідність того чи іншого інструменту за$
лучення коштів в компанію. Саме це і є ключовим засо$
бом реалізації фінансової місії корпоративного управ$
ління. В Україні сьогодні найбільш перспективним
інструментом залучення зовнішнього капіталу в компа$
нію є корпоративні облігації.

У контексті "поведінкових фінансів" слід також за$
значити, що одні суб'єкти більш налаштовані вкладати
кошти в акції (що підвищує ступінь невизначеності, але
надає можливість більшого контролю за діяльністю ком$
панії), а інші — в кредитні інструменти (що надає більшу
гарантованість отримання доходів, але створює обме$
ження щодо впливу на хід подій). Отже, для того щоб
розширити коло осіб, які можуть бути зацікавлені у
вкладенні коштів в компанію, можна скористатись мож$
ливостями конвертованих облігацій. В такий спосіб
проект може привабити як прихильників кредитних
інструментів, так і прихильників акцій.

Як зазначає IFC [1, с. 32], найважливішим аспектом
корпоративного управління є забезпечення припливу
зовнішнього капіталу в компанію. Якщо такий приплив
у сучасних умовах є суттєвим, то це свідчить про те, що
компанія є конкурентоздатною, лідирує в інноваційних
технологіях, корпоративному управлінні та динамічно
розвивається, зростає. В такому випадку вартість акцій
компанії буде закономірно зростати, а отже, виконуєть$
ся задача менеджерів по максимізації достатку влас$
ників фірми. Таким чином, можна говорити про те, що
у цій компанії проблема "принципал — агент" є ефек$
тивно вирішеною.

Основними формами припливу зовнішнього капіта$
лу в компанію є емісія акцій (простих та/або привілейо$
ваних), банківський кредит і випуск корпоративних об$
лігацій. Водночас емісія акцій може розглядатись вже
наявними акціонерами компанії далеко не найкращою
альтернативою через ряд причин. Нова емісія акцій
може призвести до "розмивання" власності і зменшен$
ня впливу існуючих акціонерів на прийняття рішень.
Крім того, цей підхід не дає можливості скористатись
перевагами левериджу (фінансового важеля). Якщо ж
компанія застосовує креативні підходи і розпочинає
інноваційні проекти, то виграш від левериджу може бути
суттєвим. Завжди приваблює ідея підвищити свій доб$
робут за рахунок доброчесного залучення коштів "сто$
ронніх" осіб. Отже, коли в структурі капіталу компанії
довгострокові запозичення знаходяться на мінімально$
му рівні, то це свідчить про те, що корпоративне управ$
ління не використовує всього можливого потенціалу
задоволення кращих інтересів власників фірми.

З іншого боку, проблеми із залученням позикового
капіталу в корпорації і відповідні зависокі процентні
ставки є серед основних економічних загроз в Україні.
Бізнес вже звик до того, що навіть підготувавши реаль$
но привабливий проєкт, розробивши детальний і пере$
конливий бізнес$план і наважившись на проходження
всіх складних процедур, розраховувати на отримання
банківського кредиту важко. Ті ж, кому вдалось отри$
мати кредит, потім потерпають від зависокої вартості
(процентних ставок) позик. Скористатись позитивними
можливостями левериджу в умовах турбулентності заз$
вичай не вдається. Більше того, у разі виникнення пев$
них тимчасових проблем з обслуговуванням кредиту,
компанія ризикує втратити частину своєї господарсь$
кої незалежності — банк починає втручатись в різно$
манітні бізнес$процеси фірми.

Водночас і самі українські банки не розглядають
кредити в корпоративний сектор як свій пріоритет. На$
томість, пріоритетом кредитування банками економіки
України є ОВДП. Ця тенденція спостерігається вже де$
сятиріччями. А отже, навіть самі ключові кредитори
(банки) своєю практикою наштовхують на висновок, що
вітчизняним компаніям варто в сучасних умовах пере$
дусім покладатися на інший кредитний інструмент —
облігації. Проблема тут полягає лише у тому, як засто$
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совуючи кращі стандарти і моделі, компанії можуть пе$
реконати потенційних інвесторів придбати свої корпо$
ративні облігації.

Отже, корпорації в Україні часто не в змозі або не
бажають залучати довгострокові банківські кредити і ве$
дуть діяльність, передусім, на основі формування і об$
ігу капіталу власників.

Схематично ключові проблеми та стратегічні задачі
у сфері фінансів корпоративного управління, які є на
сьогодні найбільш актуальними в Україні, наведено на
рисунку 5.

Належне корпоративне управління базується на
принципах прозорості, доступності, ефективності,
своєчасності, повноти і достовірності інформації.
Отже, якщо потенційним інвесторам надати інформа$
цію щодо дохідності вкладення коштів в проєкт, яка
найкращим чином відповідатиме вищезазначеним
принципам, то можливість залучення нового капіталу
збільшується. Інвестори часто вважають практику кор$
поративного управління одним з ключових факторів
під час прийняття інвестиційних рішень. Одним із по$
яснень цього може слугувати аргумент, що чим кра$
щою є практика корпоративного управління, тим
більшою є впевненість у тому, що капітал використо$
вується в інтересах акціонерів і кредиторів, а не розк$
радається менеджерами або використовується ними
неналежним чином.

У фокусі фінансових аспектів корпоративного
управління є пошук найбільш вигідних джерел фінан$
сування і залучення відповідного капіталу в діяльність
корпорації так, щоб це було, насамперед, у найкращих
інтересах власників компанії, і крім того, з урахуван$
ням всіх справедливих вимог і очікувань з боку нових
інвесторів і кредиторів.

Випуск корпоративних облігацій є більш зручним і
вигідним шляхом залучення довготермінових позикових
коштів (порівняно з банківськими кредитами) [18, с. 4]
через те, що він:

— Надає можливість залучати кошти одночасно ба$
гатьох і різних кредиторів. Таким чином не виникає зай$
вого ризику втрати незалежності компанії. Коло потен$
ційних інвесторів є майже необмеженим і включає ок$
ремих фізичних осіб, різноманітних суб'єктів колектив$
ного інвестування, банки, пенсійні фонди, страхові фон$
ди тощо. Отже, цей інструмент надає можливість не
попасти під невиправданий тиск з боку одного чи двох
крупних кредиторів.

— Дозволяє в повній мірі скористатись потенціалом
інфраструктури фондового ринку.

— Дозволяє формувати максимально широку пуб$
лічну кредитну історію емітента. Це сприяє зниженню
вартості позикових ресурсів у майбутньому. Крім того,
це може надати компанії можливість успішного виходу
на міжнародні ринки капіталу.

Якщо прозоро і аргументовано обгрунтувати, з од$
ного боку, ефективність інвестиційного проєкту (на
здійснення якого компанія залучає фінансові ресурси),
а з іншого боку, рівень пропонованої дохідності засто$
совуваного інструменту (в цьому кейсі — корпоратив$
них облігацій), то це допоможе переконати потенцій$
них інвесторів здійснити відповідні капіталовкладення.

В якості "зразка" методу обгрунтування справедли$
вої дохідності корпоративних облігацій можна викори$
стати модель Свенссона, яка добре зарекомендувала
себе в практиці ОВДП. 26 березня 2019 р. НБУ своїм на$
казом № 137$но затвердив параметричні моделі для роз$
рахунку базових кривих безкупонної дохідності [19]:

"…з метою вдосконалення підходів до визначення
справедливої вартості цінних паперів … затвердити такі
параметричні моделі для розрахунку базових кривих
безкупонної дохідності за групами державних облігацій:
група гривневих облігацій внутрішніх державних позик
(ОВДП) — модель Свенссона".

Модель Нельсона$Зігеля$Свенссона (NSS) є пара$
метричною процедурою, яка на основі статистичних
даних визначає динаміку дохідності (процентної став$
ки) в залежності від терміну запозичення коштів. Фінан$
совий ринок кожної країни має свій характерний графік
залежності дохідності від тривалості запозичення, і цей
графік дуже сильно корелює з відповідною "згладже$
ною" кривою NSS [20].

Модель NSS виникла в результаті того, що в форму$
лу Нельсона$Зігеля шведським вченим Свенссоном було
добавлено третій доданок. Цей підхід часто скорочено
називають моделлю Свенссона і застосовують для по$
будови кривої безкупонної дохідності (тобто в ролі про$
центної ставки виступає безкупонна або спот$ставка)
[21].

Як зазначено на офіційному урядовому сайті [16],
крива безкупонної дохідності, побудована за гривневи$
ми ОВДП (модель Свенссона), має наступний вигляд
(рис. 6).

Ще одним з найбільш суттєвих чинників, що сприя$
ють підвищенню інвестиційної привабливості підприє$
мства, є розробка концепцій перспективних проєктів
[22, с. 50].

З метою створення синергетичної моделі вирішен$
ня проблем в фінансовій сфері корпоративного управ$
ління був застосований базовий підхід Методології
управління проєктами і програмами інноваційного роз$
витку підприємств (Project & Program Management for
Enterprise Innovation — P2M) [23]. Згідно з P2M, матри$
цями створення цінності є управлінські каркаси
(frameworks) [24, с. 49]. Отже, для формування реаль$
ної здатності фінансового розвитку корпоративного
бізнесу необхідно побудувати модель, яка є управлінсь$
ким каркасом в системі процесів стратегічного забез$
печення успіху місії компанії.

Рис. 5. Ключові проблеми та стратегічні задачі у ланці "корпоративне управління — фінанси"
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Пропонована модель вирішує три ключові пробле$
ми (ризику втрати компанією бізнес$незалежності, про$
блему "принципал — агент", залучення зовнішнього ка$
піталу в компанію) і дві стратегічні задачі (зростання
ринкової ціни акцій компанії, підвищення гудвілу ком$
панії) (див. рис. 7).

Пропонована модель вирішення ключових проблем
і стратегічних задач у сфері "корпоративне управління
— фінанси" має такі основні параметри:

механізм — синергія низки заходів у кращих інте$
ресах акціонерів та інших стейкхолдерів;

метод — стратегія залучення зовнішніх інвестицій в
компанію;

тригер — високоефективний проєкт (бажано —
інноваційний);

інструмент — корпоративні облігації зі справедли$
вим рівнем дохідності та правом обміняти визначену
частину з них на акції (крім того, акціонери і менедже$
ри мають першочергове право на покупку частини цих
облігацій).

Проілюструємо застосування пропонованої кон$
цептуальної моделі синергетичної відповіді на зазначені
ключові фінансово$корпоративні виклики (див. рис. 5 і
7) на бізнес$кейсі. В якості тригера впровадження мо$
делі, компанія розробляє проєкт, який має три сценарії
прогнозу руху грошових коштів (табл. 1). Відповідно до
результатів розрахунків, внутрішня ставка окупності
проєкту (IRR), за песимістичним сценарієм становить
12,19%, за середньо$очікуваним сценарієм — 14,63%, а
за оптимістичним сценарієм — 16,84%.

Крім того, згідно з прогнозними маркетинговими
оцінками, ймовірність песимістичного сценарію стано$
вить 30%, середньо$очікуваного сценарію — 50%, а оп$
тимістичного сценарію — 20%.

Відповідно, очікувана внутрішня ставка окупності
(EIIR) по проєкту становить:

 (1).
Згідно з графіком, побудованим по моделі Свенссо$

на (рис. 6), спот$ставка при залученні позикових коштів
на термін 6 років дорівнює приблизно 11%. Ця ставка
відображає загальний фінансово$економічний фон у
державі.

Для визначення рівня ризику, специфічного для пев$
ної корпорації можна скористатись схемою, яка представ$
лена на рисунку 4. Оскільки досліджувана в цьому кейсі
компанія має рейтинг В і позитивний прогноз його динам$
іки, то відповідний додатковий ризик по підприємству
може бути оцінений в 1%. Отже, враховуючи специфічні
корпоративні ризики, справедлива ставка по корпоратив$
ним безкупонним облігаціям з терміном погашення 6 років
може бути визначена на рівні 11 +1 = 12% річних. Майбут$
ня вартість інвестиційних витрат 125 000 тис. грн через

6 років при 12% річних становить 246 728 тис. грн. Таким
чином, за пропонованою моделлю, на потреби проєкту має
бути здійснена емісія 246 728 корпоративних облігацій
номінальною вартістю 1000 грн кожна.

Для додаткового заохочення потенційних інвес$
торів, корпоративні облігації, згідно з проспектом емісії,
будуть продаватись парами: одна звичайна плюс одна
конвертована. Отже, має бути випущено 123 364 звичай$
них облігацій і стільки ж конвертованих.

Задля подальшого пом'якшення проблеми "принци$
пал$агент", акціонери і працівники компанії будуть мати
переважне право на купівлю 12 336 пар корпоративних
облігацій (в нашому кейсі 10% від їх загальної кількості).

Для визначення потенціалу левериджу слід зазна$
ти, що процентний виграш по капіталізації в рамках цьо$
го проєкту по песимістичному сценарію становить 0,19%
річних, по середньому сценарію — 2,63% річних, по оп$
тимістичному сценарію — 4,84% річних. Очікуваний виг$
раш по відсотковому виміру капіталізації:

2,34% річних  (2).
Для визначення потенціалу левериджу в грошово$

му (гривневому) вимірі, розрахуємо очікувану чисту
приведену вартість проєкту (ENPV). З урахуванням вар$
тості грошей у часі на рівні справедливої дохідності до$
сліджуваних корпоративних облігацій (12%), приведе$
на вартість грошових потоків має наступний вигляд
(табл. 2).

Отже, відповідно до результатів розрахунків, чиста
приведена вартість проєкту (NPV), за песимістичним сце$
нарієм становить 685 тис. грн, за середнім сценарієм —
9 662 тис. грн, а за оптимістичним сценарієм — 17 945
тис. грн Ці суми можна вважати потенціалом леверид$
жу (по окремим сценаріям) в кращих інтересах власників
корпоративних прав.

З урахуванням зазначених вище ймовірностей сце$
наріїв розвитку подій, очікувана чиста приведена
вартість проєкту (EMPV) становить:

(3).
Отже, по аналізованому проєкту очікуваний потен$

ціал левериджу в грошовій формі становить 8 626 тис.
грн.

ВИСНОВКИ
Комплекс фінансових аспектів корпоративного

управління є найвищим щаблем економічного керівниц$
тва компанією, охоплюючи собою формування фінан$
сової стратегії та її моніторинг, корпоративну підзвіт$
ність і нагляд, що визначають фінансові відносини між
стейкхолдерами, фінансові рішення і контроль, виконав$
чий менеджмент на підприємстві.

У сучасних умовах діяльності бізнесу зростає кон$
куренція як на ринках споживачів, так і на фінансових

Рис. 6. Модель Свенссона: крива залежності спот;ставки від строку погашення гривневих ОВДП

Джерело: відповідно до [16].
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ринках. Компаніям, які дотримуються високих стан$
дартів корпоративного управління, зазвичай вдається
отримати запозичення на взаємовигідних умовах (у си$
стемі відносин "акціонер$компанія$кредитор"). Але ком$
панії, що не застосовують належної фінансово$корпо$
ративної практики, змушені або залучати кошти під за$
вищені відсотки, або взагалі відмовлятись від реалізації
проєктів. Адже вартість залучення капіталу залежить
від ризиків — чим вищим є ризик, тим вищими є витрати
на залучення капіталу.

Ключовими проблемами у площині "корпоративне
управління — фінанси" є проблема залучення зовніш$
нього капіталу в компанію, проблема "принципал$агент"
і проблема ризику втрати компанією бізнес$незалеж$
ності; а головними стратегічними задачами — підвищен$
ня ринкової ціни акцій та зростання гудвілу підприєм$
ства.

Для залучення коштів компаніям слід широко за$
стосовувати корпоративні облігації. Цей фінансовий
інструмент в існуючих реаліях ведення бізнесу в Україні
є більш привабливим, ніж отримання банківських кре$
дитів, оскільки: надає можливість залучати кошти од$
ночасно багатьох і різних кредиторів; допомагає уник$
нути невиправданого адміністративного тиску або
фінансового контролю з боку одного чи двох крупних
кредиторів; дозволяє в повній мірі скористатись потен$
ціалом фінансової інфраструктури; допомагає форму$
вати максимально широку публічну кредитну історію,
що сприяє зниженню витрат на позикові ресурси в дов$
гостроковій перспективі.

Пропонована концептуальна модель розв'язання
кластеру трьох ключових проблем і досягнення двох
головних стратегічних фінансових цілей корпоративно$
го управління складається з таких блоків: підготовка
проекту з високим IRR; обгрунтування дохідності кор$
поративних облігацій на основі моделі Свенссона; підго$

товка проспекту випуску корпоративних облігацій (в
якому зазначено правило, що облігації подаються па$
рами — одна звичайна плюс одна конвертована); крім
того, акціонери і працівники мають першочергове пра$
во на купівлю певної частини облігацій; забезпечення
покупки емітованих облігацій великою кількістю різних

Рис. 7. Блок;схема пропонованої моделі синергетичного вирішення ключових проблем і стратегічних задач
у сфері "корпоративне управління — фінанси"

Чистий рух грошових коштів, тис. грн 
Рік Песимістичний 

сценарій 
Середній 
сценарій 

Оптимістичний 
сценарій 

0 -125 000 -125 000 -125 000 
1 28 000 30 000 32 000 
2 30 500 33 000 35 000 
3 31 500 34 000 36 000 
4 31 000 33 000 35 000 
5 30 000 32 000 35 000 
6 34 000 36 000 37 000 
IRR 12,19% 14,63% 16,84% 

Таблиця 1.  Багатоваріантний прогноз руху грошових
коштів за проєктом

Дисконтований чистий рух грошових коштів, 
тис. грн Рік 

Коефіцієнт 
дисконтування, 

ставка  
12% річних 

Песимістичний 
сценарій 

Середній 
сценарій 

Оптимістичний 
сценарій 

0 1,0000 -125 000 -125 000 -125 000 
1 0,8929 25 000 26 786 28 571 
2 0,7972 24 314 26 307 27 902 
3 0,7118 22 421 24 201 25 624 
4 0,6355 19 701 20 972 22 243 
5 0,5674 17 023 18 158 19 860 
6 0,5066 17 225 18 239 18 745 
NPV --  685 9 662 17 946 

Таблиця 2. Приведений рух грошових коштів по проєкту
(за трьома сценаріями)
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осіб; реалізація інвестиційного проєкту корпорації; за$
стосування механізму левериджу в кращих інтересах
власників корпоративних прав.

Модель Свенссона може бути просто і наочно за$
стосована для обгрунтування справедливої дохідності
корпоративних облігацій (з доданням певної поправки
на ризик, який притаманний відповідному підприєм$
ству). Ця модель вже довела свою доцільність і ефек$
тивність при визначенні спот$ставок в різних країнах (у
тому числі, в Україні під час розрахунку базових кри$
вих безкупонної дохідності гривневих облігацій внут$
рішніх державних позик).

Пропонована концептуальна модель синергетично$
го вирішення проблем і задач у сфері фінансового
інструментарію корпоративного управління сприятиме
формуванню реальної здатності інноваційного і стійко$
го розвитку підприємств в умовах сучасних викликів.

Пропонована концептуальна модель посилена еко$
номіко$математичним інструментарієм, який дозволяє
на основі багатоваріантних прогнозів грошових коштів
по проєкту обчислити IRR і NPV за кожним сценарієм,
а також EIRR і ENPV (з урахуванням відповідного сту$
пеня невизначеності), розрахувати потрібну номіналь$
ну вартість і кількість корпоративних облігацій, потен$
ціал левериджу по проєкту як у процентній, так і в гро$
шовій формі.

Пропонована концептуальна модель у комплексі з
апробованим математичним апаратом є доцільною для
широкого застосування в корпоративному бізнесі.
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MODERN ECONOMIC AND SOCIAL PREREQUISITES FOR PEACEBUILDING IN THE DIRECTION
OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

У статті досліджено сучасні економічні та соціальні передумови миробудівництва та їх вплив на заB

безпечення економічної безпеки держави. Проведено оцінювання економічних втрат внаслідок призуB

пинення діяльності великої кількості промислових та інших підприємств України. Науково систематиB

зовано та проаналізовано глибоку кризу, завдану зовнішньою воєнною агресією на сході країни її проB

мисловому сектору, сільському господарству, а також інвестиційній привабливості. Проаналізовані основB

ні соціальноBекономічні показники розвитку економіки України, обсяги та рівень державного, гарантоB

ваного державою боргу в Україні у 2010—2019 рр. Систематизовано кризові явища в економіці України,

зокрема обсяги та рівень державного та гарантованого державою боргу в Україні та індексу реального

ВВП в Україні та країнах Центральної Європи з метою визначення першочергових заходів миробудівB

ництва для забезпечення економічної безпеки держави.

The article investigates the modern economic and social prerequisites for peacebuilding and their impact on

ensuring the economic security of the state. Assessment of economic losses due to suspension of activity of a

large number of industrial and other enterprises of Ukraine was carried out. Scientifically systematized and

analyzed deep crisis, external military aggression in the east of the country to its industrial sector, agriculture,

as well as investment attractiveness. The main socioeconomic indicators of Economic Development of Ukraine

are analyzed and volumes and level of stateBguaranteed debt in Ukraine in 2010—2019. Systematized crisis

phenomena in the economy of Ukraine, in particular the volume and level of state and stateBguaranteed debt in

Ukraine and real GDP index in Ukraine and Central European countries in order to determine the priority measures

of peacebuilding to ensure the economic security of the state.

Hybrid aggression, financial and economic crises, internal political and economic instability and globalization

processes also affected the trends of domestic agricultural production. However, there were slightly different

factors which contributed to an increase in the volume of activities,then led to a slowdown in the pace of their

buildBup. In particular, the decline in production and sales of agricultural products became typical for 2012,

2015 and 2017. However, it must be admitted that next year's recovery has been at a larger scale and higher rate

than the previous one. It has been investigated that one of the globally negative trends, characteristic of Ukraine

at the current stage of socioeconomic progress is the loss of human capital mainly due to a decrease in the size of

the existing population.

It has been proved that the irrational structure of the national economy leads to increased vulnerability

challenges and constraints in global and local markets. Increased dependence leads to a close relationship between

the stable functioning of the national economy system and the impact of hybrid threats in the economic sphere
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aimed at undermining strategic economic ties and relations. Proven possibility of penetration, and intensification

of hybrid risks and threats are exacerbated in economies, which are deeply permeated with internal structural

flaws of an institutional nature.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна, як країна, що зазнала та продовжує за$

знавати зовнішньої воєнної агресії, перебуває в стані
воєнних дій, а частина її території окупована, є певного
роду еталонною для дослідження, обгрунтування та
апробації рішень у системі державної політики мирот$
ворення, у т. ч. у частині її економічної складової.

Очевидно, що повномасштабне миробудівництво
можливе по завершенні воєнного конфлікту та деоку$
пації територій. Та все ж справедливим, на нашу думку,
можна вважати й висновок відносного того, що низка
завдань стратегічного і тактичного характеру можуть
бути реалізованими вже нині. Йдеться, до прикладу,
про, по$перше, економічне пожвавлення, зростання со$
ціальної захищеності та підвищення рівня якості життя
населення в районах прилеглих (частина з яких зокре$
ма була вивільнена з$під окупації) до територій воєн$
них дій; по$друге, інформаційну, частково економічну
й соціальну, суспільно$психологічну та інші аспекти
реінтеграції населення, що проживає на непідконтроль$
них територіях Донецької і Луганської областей, а та$
кож АР Крим; по$третє, реалізацію заходів, орієнтова$
них на популяризацію мирних практик залагодження
конфлікту, пошуку спільних інтересів та здійснення
практичних кроків до врегулювання збройного та по$
літичного конфліктів за збереження національних інте$
ресів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Вaгoмoю теoретичною бaзoю державної політики

забезпечення економічної безпеки є результaти
дoслiджень вiтчизняних нaукoвцiв: А. Баланди, O. Влa$
сюка, Т. Васильціва, Я. Жaлiла, О. Давидюк, О. Даніль$
яна, О. Іляш, A. Мoкiя, М. Флейчук тa iн. Iстoтним
внескoм у вирiшення прoблем соціальної та економіч$
ної пoлiтики миробудівництва є прaцi вчених зарубіж$
них наукових шкіл П. Кольера, Й. Галтунга, J. Brauer,
A. Roux, M. Genyk, B. Taksаs та ін. Водночас означені
фундаментальні дослідження фокусуються в основно$
му на окремих ключових проблемах формування і за$
безпечення соціально$економічної безпеки держави.
Механізми державної політики миробудівництва в умо$
вах загострення гібридних військових конфліктів як
цілісної системи потребують подальших наукових по$
шуків. Власне, ці аспекти зумовили актуальність теми
наукового дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукового дослідження є використання на$

уково$аналітичного підходу до виявлення сучасних еко$
номічних та соціальних передумов миробудівництва у
напрямі забезпечення економічної безпеки, а також
проведення аналітичної оцінки соціально$економічних
показників розвитку економіки в умовах гібридних кон$
фліктних дій на Сході України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безумовно, з позиції економіки миробудівництва
важливо відштовхуватися від ситуації, яка склалася на

Ключові слова: миробудівництво, економіка миробудівництва, економічна безпека держави, соціальні та
економічні передумови, військовий конфлікт, національна безпека.

Key words: peacebuilding, economy of peacebuilding, state economic security, social and economic prerequisites,
military conflict, national security.

сьогодні та в значній мірі пов'язана зі дестабілізуючим
впливом на функціонування економічної системи Украї$
ни в цілому воєнної, а загалом гібридної, агресії з боку
РФ. Відомо, що лише внаслідок прямого воєнного втор$
гнення вітчизняна економіка втратила близького 25%
свого промислового потенціалу. Загальна площа оку$
пованих територій склала 47 тис. кв. км (7% території
країни, 31,3% території Донецької області та 33,0% те$
риторії Луганської області), на яких проживало 12,8%
від загальної чисельності населення країни (56% насе$
лення Донецької області та 54% населення Луганської
області). На ці території припадало 70% виробничого
потенціалу Донецької області та 60% виробничого по$
тенціалу Луганської області [1].

Слід зазначити у підсумку втрати та призупинення
діяльності великої кількості промислових та інших
підприємств, зростання дефіциту енергоресурсів, сиро$
вини, нарощення структурних диспропорцій в системі
економічних відносин, функціонування реального сек$
тору економіки та внутрішнього ринку, зовнішньоеко$
номічної переорієнтації економіки за все ще не в повній
мірі інституціалізованих відносин і системи господарсь$
ких зв'язків зі суб'єктами європейського ринку збуту
продукції, інших об'єктивних обставин національне гос$
подарство України у 2014—2015 рр. зазнало таких втрат,
негативні наслідки яких відчуваються й досі:

— спад обсягу валового внутрішнього продукту на
6,6 % у 2014 р. та на 9,8 % у 2015 р.;

— скорочення обсягів виробництва промислової
продукції у 2014 р. загалом на 10,1 % та безпосередньо
за рахунок чинника Донецької і Луганської областей на
7,6 %; у 2015 р. відповідні показники становили 13,0 %
та 7,8 %;

— зростання споживчих цін (на 24,9 % у 2014 р. та
на 43,3 % у 2015 р.), девальвація гривні за ці роки стано$
вила у понад утричі;

— зниження інвестиційної привабливості національ$
ної економіки та зменшення обсягів і рівня прямих іно$
земних інвестицій, погіршення стану платіжного балан$
су держави та скорочення обсягів експорту (на 42,2 %
та 45,4 %; за рахунок зниження експорту товарів та по$
слуг до РФ експортний потенціал держави виявився на
5,7 % та 5,6 % до ВВП у 2014—2015 рр.) [1].

Свідченням негативного впливу як дестабілізації
ситуації, так і безпосередньої втрати частини еконо$
мічного потенціалу на базові параметри соціально$еко$
номічного зростання та ускладнення передумов форму$
вання і реалізації політики забезпечення економічної
безпеки України є інформація, наведена у таблиці 1.

Так, порівняльні дані (у цінах 2016 р.) чітко вказу$
ють на те, що до 2013 р. відбувалося щорічне нарощу$
вання обсягу ВВП — ключового показника економіч$
ного зростання держави. Водночас, вже у 2014 р. відбу$
лося зменшення цього показника (на 6,6 %), що законо$
мірно пролонгувалося й на 2015 р., коли обсяг ВВП до
2013 р. знизився на 15,7 %, що вважається критично ви$
соким рівнем спаду національного господарства. Пози$
тивно, що, починаючи з 2016 р., почалося хоче й не на$
стільки жваве, але все ж стабільне відновлення. Якщо
значення показника у 2016 р. до 2015 р. зросло лише на
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2,4 %, то у 2018 р. до 2017 р. — на 3,4 %, а загалом за
2015—2019 рр. приріст становив 12,0 %.

Втім, більшого збитку було завдано експортному
потенціалу України, зокрема з 2013 р. по 2018 р. (за ви$
нятком 2017 р.) обсяги експорту товарів та послуг з року
у рік лише зменшувалися. Найбільш кризовими стали
2014 та 2015 рр., коли значення показника у 2015 р. було
меншим за аналогічний показник для 2013 р. на 27,4%.
Така ситуація у превалюючій мірі пов'язана зі перена$
лаштуванням зовнішньоекономічної діяльності зі
східного на західний вектор, а також диверсифікацію
зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції. Відпо$
відно, позитивні тенденції відносно нарощування об$
сягів експорту стали помітними у 2017 та 2019 рр. Поза$
як, ще далеко не відновлено тих обсягів, які були ха$
рактерними для економіки України 2010—2012 рр.

Зміна вектора зовнішньоекономічної діяльності по$
значилася й на тенденціях імпорту в Україну товарів і
послуг. Втім, вони не стали на стільки ж значними. До
прикладу, якщо у 2014 р. обсяги імпорту відносно по$
казника 2013 р. "провалилися" на 22,1 %, то вже у на$
ступному — 2015 р. спад становив 16,7 %, а, починаючи
з 2016 р., імпортери швидко переорієнтувалися і надалі
обсяги імпорту, причому на тлі й без того критично ви$
соко імпортозалежного внутрішнього ринку країни,
лише наростали [4].

Потрібно зауважити, що попри достатньо глибоку
кризу, завдану зовнішньою воєнною агресією на сході
країни її промисловому сектору, а також інвестиційній
привабливості (спостерігався щорічний спад обсягів
промислового виробництва та капітальних інвестицій у
2013—2015 рр.), вже у 2016 р. вдалося стабілізувати си$
туацію та ще й на тлі погіршення цінової кон'юнктури

на світових ринках сировинної продукції, знизити
інфляційні процеси в середині країни (на 12,4 %), відно$
вити інвестиційний та споживчий попит на внутрішньо$
му ринку, чому посприяла якісна бюджетно$фінансо$
ва, податкова та грошово$кредитна політика уряду, у т.
ч. за участі Національного банку України.

Гібридна агресія, фінансово$економічні кризи, внут$
рішня політико$економічна нестабільність та глобалі$
заційні процеси позначилися й на тенденціях вітчизня$
ного сільськогосподарського виробництва. Втім, тут дія$
ли дещо інші чинники, які то сприяли збільшенню об$
сягів діяльності, то призводили до уповільнення темпів
їх нарощування. Зокрема, спад обсягів виробництва та
реалізації продукції сільського господарства став ха$
рактерним для 2012, 2015 та 2017 рр. Втім, потрібно ви$
знати, що відновлення наступного року щоразу набу$
вало більших масштабів та вищих темпів у порівнянні зі
спадом у попередньому[5].

Однією з глобально$негативних тенденцій, харак$
терних для України на поточному етапі соціально$еко$
номічного поступу, є втрата людського капіталу голов$
не за рахунок зменшення чисельності наявного населен$
ня (за період незалежності країни показник зменшився
на близько 10 млн осіб або 20%; лише за останні роки
чисельність населення скоротилася на 8,9 % або на
4,1 млн осіб), а також зростання масштабів зовнішньої
трудової міграції, в якій за офіційними даними одномо$
ментно приймає участь від 1,3 до 1,5 млн осіб [6], а за
експертними оцінками визнаних міжнародних органі$
зацій — від 3 до 9 (у період сезонних робіт) млн грома$
дян України [7]. Втім, примітно, що стрибкоподібний
характер зменшення чисельності населення країни, а та$
кож активізація темпів приросту її від'ємного сальдо у

Роки 

Темпи 
зростання,  

% / 
Відхилення, +/-Показники 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/ 
2010 

2019/ 
2018 

ВВП у постійних 
цінах 2016 р., млрд грн 

2613,1 2755,9 2762,4 2761,7 2580,7 2328,5 2385,4 2444,2 2527,4 2608,8 99,8 103,2 

Ланцюгові темпи 
зростання ВВП у 
постійних цінах  
2016 р., % 

- 105,5 100,2 99,9 93,4 90,2 102,4 102,5 103,4 103,2 -2,2 -0,18 

Ланцюгові темпи 
зростання експорту 
товарів та послуг, % 

128,1 130,1 100,2 91,9 85,8 86,8 98,2 103,8 98,7 107,3 -20,8 +8,6 

Ланцюгові темпи 
зростання імпорту 
товарів та послуг, % 

130,8 134,1 102,9 96,5 77,9 83,3 109,3 112,6 103,0 105,7 -25,1 +2,7 

Ланцюгові темпи 
зростання 
промислового 
виробництва, % 

111,2 108,0 99,5 95,7 89,9 87,7 104,0 101,1 103,0 99,5 -11,7 -3,5 

Ланцюгові темпи 
зростання 
сільськогосподарськог
о виробництва, % 

98,5 119,9 95,5 113,3 102,2 95,2 106,3 97,8 108,2 101,4 +2,9 -6,8 

Чисельність 
населення, млн осіб 

46,0 45,8 45,6 45,6 45,4 42,8 42,6 42,4 42,2 41,9 91,1 99,3 

Рівень безробіття, % 8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 9,1 9,3 9,5 8,8 8,2 +0,1 -0,6 
Рівень зайнятості, % 58,5 59,2 59,7 60,3 56,6 56,7 56,3 56,1 57,1 58,2 -0,3 +1,1 
Частка населення  з 
доходами нижче: - 
законодавчого 
прожиткового 
мінімуму, % 

8,8 7,8 9,1 8,4 8,6 6,4 3,8 2,4 1,3 1,1 -7,7 -0,2 

-  фактичного 
прожиткового 
мінімуму, % 

… … … … 16,7 51,9 51,1 34,9 27,6 23,1 –  

Таблиця 1. Основні соціально;економічні показники розвитку економіки України у 2010—2019 рр.

Джерело: складено автором за [2, с. 10, 19; 3, с. 25, 30, 78, 247, 279, 340].
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Донецькій та Луганській областях, відбувся саме після
2014 р., коли у 2015 р. чисельність населення зменшила$
ся на 2,6 млн осіб або на 5,7 % до попереднього року.

Закономірно, що соціальна й економічна не$
стабільність набула наслідком активізацію проблем зі
зайнятістю населення та підвищення рівня безробіття.
Так, якщо з 2011 по 2013 рр. показник коливався у ме$
жах 7,2—7,9 %, то у 2014 р. переріс позначку у 9 % та
тримався на такому рівні практично до 2018 р. На близь$
ко 2—3 % (починаючи з 2014 р.) знизився й рівень зай$
нятості населення, тоді як відновлення показника по$
чалося у 2018—2019 рр.

Слід зазначити з інформації, наведеної на рисунку
1, на тлі зазначених кризових явищ економіка України
виявилася чи не найменш ризистентною. Так, у 2009 р.
наша держава була однією з лідерів за темпами спаду
ВВП, які сягнули 15% та у значній мірі перевищували
аналогічний показник для найближчих і більш$менш
співставних за економічними можливостями країн Цен$
тральної Європи та Балтики. Середній темп спаду в цих
країнах у 2009 р. склав менше 5%.

Надалі, попри високі темпи відновлення економіки
у 2010—2011 рр., темпи приросту ВВП у 2012—2013 рр.
(коли більшість макроекономічних параметрів країни
під час підготовки та проведення Чемпіонату Європи з
футболу 2012 року значно покращилися) суттєво зни$
зилися — до рівня близько 1%, а в 2014—2015 рр. у зв'яз$
ку зі анексією АР Крим, негативними наслідками зов$
нішньої воєнної агресії на сході країни та активізацією
гібридного втручання в національну економіку і її со$
ціальну сферу головне з боку РФ спостерігався черго$
вий пік спаду національного господарства.

Зауважимо, відновлення темпів економічного зрос$
тання 2016—2019 рр. все рівно відбувалося нижчими
темпами, а ніж для країн Центральної Європи та Бал$
тики. Одна з головних причин цього — низька еконо$
мічна продуктивність, коли обсяги виробництва товарів
та послуг на одиницю населення суттєво не відповіда$
ють промисловому, інноваційно$технологічному, інте$
лектуально$кадровому та особливо ресурсному потен$
ціалу національного господарства України [9]. До при$
кладу, показник ВВП на одну особу населення країни у
2019 р. поступався аналогічному показнику для Чехії у
7,8 разу, Словаччини 6,8 разу, Угорщини у 6,0 раза,
Польщі у 5,4 раза, Білорусі у 2,2 раза.

У підсумку низької продуктивності уряд країни зму$
шений покривати частину видатків на обслуговування
функціонування соціальної, економічної й інших сфе$
ри суспільного розвитку за рахунок нарощування бор$
гових зобов'язань. Так, обсяги державного боргу Ук$
раїни у 2019 р. зріс до 84 млрд дол. США. Лише за 2018—
2019 рр. обсяг державного боргу збільшився на 6 млрд
дол. США або 7,7 %. За 2010—2019 рр. обсяг державно$

го боргу країни зріс на 30 млрд дол. США, а у відносно$
му вираженні — на 55,6 %, що суттєво.

Водночас як позитивне явище можна відмітити зни$
ження рівня державного боргу України упродовж
2017—2019 рр. Якщо до 2016 р. рівень державного бор$
гу зріс до 81 % від ВВП, то до 2019 р. цей показник зни$
зився до позначки 50 %. Ще у 2018 р. показник становив
61 %, що було загрозливо з погляду на забезпечення
економічної безпеки держави (адже згідно з методич$
ними рекомендаціями Міністерства розвитку економі$
ки, торгівлі та сільського господарства України критич$
ним вважається рівень боргу в обсязі 55 % ВВП).

Однак обсяги державного боргу України все ще
значні і за умови збереження нинішньої макроеконо$
мічної ситуації наявні очікування до їх подальшого на$
рощування. Відтак архіважливим питанням стає
збільшення обсягів ВВП за умови зростання продук$
тивності національного господарства загалом та про$
дуктивності праці у базових видах економічної діяль$
ності зокрема.

Низька продуктивність вітчизняної економіки не
єдина системна проблема, що призводить до недостат$
нього рівня реалізації потенціалу економічної системи.
Інший недолік — галузеві структурні диспропорції.
Передусім йдеться про те, що галузі з високим рівнем
доданої вартості і глибокою переробкою задля вироб$
ництва товарів кінцевого споживання займають недо$
статньо вагомі частки в структурі національної еконо$
міки. До прикладу, частка переробної промисловості у
2018 р. у структурі валової доданої вартості становила
лише 11,6 %, а машинобудування — 1,5 %, інформації та
телекомунікацій — 3,9 %

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Обгрунтування якісних пропозицій з формування

та реалізації політики миротворення в Україні об$
'єктивно потребує відповідного інформаційно$аналі$
тичного забезпечення в частині аналізування стану
економічної безпеки держави та її функціонально$
структурних характеристик, а також оцінювання міри
впливу на ці процеси зовнішньої воєнної та гібридної
агресії. Сучасні соціально$економічні передумови ми$
робудівництва та забезпечення економічної безпеки
України складні. Економічне зростання країни на по$
чатку XXI ст. було нестійким, а стале нарощування
ВВП, промислового виробництва, інвестицій, підви$
щення рівня якості життя, скоріше, — перманентни$
ми. Попри становлення базових засад ринкової еко$
номіки та орієнтацію на демократизацію суспільства і
вільну конкуренцію для країни все ще характерними
залишаються такі системні проблеми, як корупція,
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Рис. 1. Динаміка індексу реального ВВП в Україні та країнах Центральної Європи,
% до попереднього року, у цінах 2010 р.

Джерело: складено автором за [8, с. 59].
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тінізація та виведення капіталу за
кордон, монополізація, "про$
сідання" прошарку середнього
класу і підприємницького потен$
ціалу (йдеться про малий і се$
редній приватний бізнес), бід$
ність та погіршення якості жит$
тя населення, значні міжрегіо$
нальні деформації та диспро$
порції в ключових параметрах
соціально$економічного розвит$
ку, що не сприяє єдності країни.

Планування та реалізація
політики миробудівництва і за$
безпечення економічної безпеки
України актуалізуються та вод$
ночас ускладнюються воєнною
агресією з боку РФ та системним
гібридним втручанням, яке реал$
ізується за напрямами (сфера$
ми): економічний, інформацій$
ний, інфраструктурний, соціаль$
но$психологічний, адміністра$
тивно$управлінський, правовий, що посилює важ$
ливість формування та впровадження політики адек$
ватної системної протидії негативним наслідкам соц$
іально$економічного розвитку країни, своєчасного ви$
явлення і нейтралізації гібридних загроз, активізації
процесів реінтеграції окупованих територій та насе$
лення.

В Україні пріоритетом національних інтересів у
сфері економічної безпеки країни повинно бути ство$
рення механізмів миротворчості на основі побудови
конкурентоспроможної, соціально орієнтованої рин$
кової економіки та забезпечення постійного зростан$
ня робочих місць, рівня життя та добробуту населен$
ня.
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UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню факторів, що впливають на розвиток інноваційного підприємництB

ва в Україні. В процесі дослідження було визначено факториBдеструктори та факториBкаталізатори розB

витку інноваційного підприємництва. Установлено, що під інноваційним підприємництвом доцільно роB

зуміти різновид самостійної, систематичної, на власний ризик діяльність суб'єктів господарювання по

виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка пов'язана із

генеруванням ідей, їх трансформацією у інновації та дифузією інновацій. Установлено, що поняття інноB

ваційне підприємництво тісно пов'язане із поняттям "підприємництво" та конкурентоспроможність, тому

для визначення факторівBдеструкторів та факторівBкаталізаторів інноваційного підприємництва мають

бути проаналізовані детермінанти, що визначили позицію України у глобальному рейтингу підприємB

ництва та конкурентоспроможності. Установлено, що факторамиBдеструкторами виступають такі чинB

ники, як відсутність можливостей для розвитку бізнесу, негативне сприйняття підприємницької діяльB

ності, враховуючи стан майнових прав та економічної свободи, страх перед невдачею на початку підприєB

мницької діяльності, високий рівень корупції, низький рівень урбанізації та доступності регіону, висоB

кий ступінь ризиків до впровадження та поширення нових технологій, низька здатність підприємств,

щодо вироблення інноваційної продукції, недосконалий механізм впровадження та розвитку інновацій

у підприємницьку діяльність, зменшення кількості підприємств, які займаються створенням нових інноB

ваційних продуктів, недостатня кількість та різноманітність джерел фінансування для розвитку інноваB

ційного підприємництва. ФакторамиBкаталізаторами виступають: збільшення фінансування у розвиток

людських ресурсів (освіту та науку), розвиток інфраструктури для інноваційної діяльності в країні (вклюB

чаючи технопарки, бізнесBінкубатори, установи трансферу технологій, технополіси та інше), високий

потенціал вчених та дослідників, велика кількість патентних заявок.

The article investigates factors influencing the development of innovative entrepreneurship in Ukraine.

According to the research, destructive and catalyst development factors of innovative entrepreneurship were

identified. The definition innovative entrepreneurship (as a kind of independent, systematic, at one's personal

risk economic entities activity in the production, work implementation, service provision for receiving profit,

that is related with the ideas generation, its transformation into innovation and innovation diffusion) was defined.

It was established that the innovative entrepreneurship definition is closely related to the entrepreneurship and

competitiveness definitions. Therefore all determinants that identify Ukraine's position in the global ranking of

entrepreneurship and competitiveness must be analyzed to determine destructive and catalyst innovative

entrepreneurship factors. It was established that the destructive factors are such factors as lack of opportunities

for business development, negative perception of entrepreneurial activity, taking into account the state of property

rights and economic freedom, failure risks at the beginning of entrepreneurial activity, high level of corruption,

low urbanization level and region accessibility, high risks of new technologies introduction and dissemination,

innovative products development, imperfect introduction and development mechanism of innovations in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах динамічних перетворень сучасних еконо$

мічних систем вагомого значення набувають інноваційні
трансформації в різних сферах економічної діяльності.
Інноваційне підприємництво є перспективним видом
економічної діяльності, що забезпечує посилення кон$
курентоспроможності як самого підприємства, так і
держави в цілому. Значення інноваційного підприємниц$
тва для забезпечення конкурентоспроможності націо$
нальної економіки обумовлює важливість визначення
факторів$деструкторів та факторів$каталізаторів його
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теоретико$методологіч$

них та практичних засад формування і функціонування
інноваційного підприємництва внесли такі вчені, як за$
кордонні (Гелбрейт Дж., Шумпетер Й. [4], Портер М.Е.,
Лопес$Кларос А. та ін.), так і українські вчені (Зянько В.В.
[2], Вакуленко В.О., Оксенюк К.І., Івченкова О.Ю., Кри$
куненко К.М., Литвин З., Бажала Ю.М., Горфінкель В.Я.
[1] та ін.)

Попри суттєвий прогрес у розвитку теорії інновац$
ійного підприємництва, сьогодні багато аспектів цього
феномену потребують подальшого дослідження та роз$
витку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення факторів$деструкторів

та факторів$каталізаторів, що впливають на розвиток
інноваційного підприємництва в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку конкурентного середо$
вища одним з основних способів вирішення економіч$
них, соціальних та екологічних проблем є запроваджен$
ня інновацій. Розвиток підприємництва на основі інно$
вацій є умовою диверсифікації економіки і переходу
країни на новий технологічний устрій, що собою являє
важливе завдання розвитку економіки кожної країни.

На основі аналізу підходів до розуміння поняття
"інноваційне підприємництво" [1—4], було зроблено
висновок, що під цим поняттям доцільно розуміти різно$
вид самостійної, систематичної, на власний ризик
діяльність суб'єктів господарювання по виробництву
продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою
отримання прибутку, яка пов'язана із генеруванням
ідей, їх трансформацією у інновації та дифузією інно$
вацій.

Беручи до уваги значення інноваційної складової
для забезпечення конкурентних позицій в умовах по$
силення конкуренції та глобалізації, потрібно здійсню$

entrepreneurial activity, decrease the number of enterprises engaged in the process of creation new innovative

products, insufficient number and variety of financing sources for innovative entrepreneurship development.

According to the results of research, the catalyst: increased funding for human resources development (education

and science), development of innovation infrastructure in the country (innovation center, including technology

parks, innovative business incubator, technology transfer institutions, technopolises etc.), provision high potential

of scientists and researchers, large number of patent applications.

Ключові слова: підприємництво, інноваційне підприємництво, міжнародний рейтинг, фактори"каталіза"
тори, фактори"деструктори.

Key words: entrepreneurship, innovative entrepreneurship, international rating, catalyst factors, destructor factors.

вати постійно моніторинг стану та основних факторів,
що впливають на розвиток інноваційного підприємниц$
тва, приділяючи при цьому особливу увагу факторам$
деструкторам та факторам$каталізаторам.

Для визначення основних факторів$деструкторів та
каталізаторів розвитку інноваційного підприємництва
було проаналізовано показники, що зумовили зміни
індексу глобальної конкурентоспроможності, який роз$
раховується Всесвітнім економічним форумом [6], та
індексу глобального підприємництва, який розрахо$
вується Глобальним інститутом підприємництва та роз$
витку і є на сьогодні першим і універсальним складним
показником стану та особливостей розвитку екосисте$
ми підприємництва на національному рівні.

Для розрахунку індексу підприємництва та конку$
рентоспроможності використовується різні методики.
Рейтингування країн світу за глобальним індексом кон$
курентоспроможності передбачає ранжування країн за
значенням інтегрального показника, який розрахо$
вується на основі оцінки 12 груп показників, які вклю$
чають як статистичні дані, так і якісні — результатів гло$
бального опитування керівників компаній, об'єднані
в 3 групи субіндексів [7]:

1. Основні вимоги включають в себе державні інсти$
тути, інфраструктура, макроекономічні умови, охоро$
на здоров'я та початкова освіта.

2. Підсилюючі продуктивності являють собою серед$
ню, вищу та професійну освіту, ефективність товарно$
го ринку, ефективність ринку праці, рівень розвитку
фінансового ринку.

3. Іновації та фактори вдосконалення представля$
ють технологічну готовність, розмір ринку, удоскона$
лення бізнесу та інновації.

Рейтингування країн за глобальним індексом під$
приємництва відбувається на основі 14 груп показників,
які згруповані в 3 субіндекси [5]:

1. Ставлення до підприємництва — відображає став$
лення людей до підприємництва, що передбачає сприй$
няття ризиків, мережеві зв'язки та культурна підтрим$
ка підприємців.

2. Підприємницькі здібності — відображає основні
характеристики підприємця, які визначають ступінь но$
визни стартапів, наприклад, потенційна технологічна
новизна стартапу, рівень освіти підприємця, рівень кон$
куренції та ін.

3. Підприємницькі прагнення — відображають зу$
силля підприємця представити нові товари або послуги
на ринку, забезпечити запровадження нових виробни$
чих процесів, здійснити експансію на зовнішні ринки,
значно збільшити штат фірми та фінансові активи.

Проведений аналіз рейтингу країн за індексом
підприємництва дозволяє зробити висновок, що
найбільш успішними країнами за розвитком підприєм$
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ництва у 2019 році були: США, Швейцарія, Канада, Да$
нія, Великобританія, Австралія, Ісландія, Нідерланди,
Ірландія, Швеція та інші (табл. 1).

Україна у 2019 році посідає 77 місце (інтегральне
значення показника — 26,87) в світі за розвитком
підприємництва.

Найбільший негативний вплив на розвиток під$
приємництва в Україні (табл. 2) мають такі фактори:

1. Субіндекс "ставлення до підприємництва" —
можливість сприйняття, прийняття ризику та культу$
ра підтримки, корупція, бізнес$ризики, ринкова агло$
мерація, розпізнавання можливостей та сприйняття
навичок.

Низькі індекси показників свідчать про складність
сприйняття та страх перед невдачею на початку підприє$
мницької діяльності, враховуючи стан майнових прав та
економічної свободи, які можуть обмежити можливість
підприємця. Також доцільно зазначити про низький
рівень урбанізації та доступності регіону для підприєм$
ницької діяльності та низьку здатність до знаходження
нових шляхів розвитку для бізнесу.

2. Субіндекс "підприємницькі здібності" — мож$
ливість стартапу, конкуренція, економічна свобода,
освоєння технологій, навчання персоналу, доміну$
вання на ринку, мотивація можливостей та конкурен$
ти.

Глобальний 
ранг Країна Оцінка Глобальний 

ранг Країна Оцінка 

1 США 86,8 11 Фінляндія  70,2 
2 Швейцарія 82,2 12 Ізраїль  67,9 
3 Канада 80,4 13 Гонконг  67,9 
4 Данія 79,3 14 Франція  67,1 
5 Великобританія 77,5 15 Німеччина  66,7 
6 Австралія 73,1 16 Австрія  64,9 
7 Ісландія 73,0 17 Бельгія  62,2 
8 Нідерланди 72,3 18 Тайвань  62,1 
9 Ірландія 71,3 19 Чилі  58,3 
10 Швеція 70,2 20 Люксембург  58,1 

Таблиця 1. Країни;лідери за розвитком підприємництва
за 2019 рік

Джерело: [5].

Опорні показники  Інституційні змінні  Індивідуальні змінні  

Можливість сприйняття 
q4 0,13 Ринкова агломерація 

q4 0,23 Розпізнавання можливостей q4 0,44 

Навички стартапу 0,6 Вища освіта q1 0,84 Сприйняття навичок q4 0,44 

Прийняття ризику q4 0,01 Бізнес-ризик q4 0,03 Сприйняття ризику 0,45 

Мережі 0,33 Використання 
Інтернету 0,49 Підприємницькі знайомства 0,55 С

та
вл
ен
ня

 д
о 

пі
дп
ри
єм
ни

цт
ва

 

Культурна підтримка q4 0,16 Корупція q4 0,3 Кар’єрний статус 0,66 

Ставлення до підприємництва 20,53     

Можливість стартапу q4 0,23 Економічна свобода 
q4 0,41 Мотивація можливостей q4 0,46 

Освоєння технології 0,35 Освоєння технології 
q4 0,35 Рівень технологій 0,59 

Людський капітал 0,5 Навчання персоналу 
q4 0,44 Освітній рівень q1 0,9 

П
ід
пр
иє
м
ни
ць
кі

 
зд
іб
но
ст
і 

Конкуренція q4 0,16 Домінування на ринку 
q4 0,3 Конкуренти q4 0,42 

Підприємницькі здібності 26,36     

Інновації продукту 0,26 Трансфер технологій 0,51 Новий продукт 0,5 

Процес інновацій 0,38 Валові витрати на 
НДДКР 0,57 Нова технологія 0,55 

Високе зростання 0,48 Стратегія бізнесу q4 0,4 «Газель-підприємства» q1 0,86 

Інтернаціоналізація 0,38 Глобалізація 0,64 Експорт 0,54 

П
ід
пр
иє
м
ни
ць
кі

 
пр

аг
не
нн

я 

Ризик капітал  Глибина ринку 
капіталу 0,53 Неформальні інвестиції 0,73 

Підприємницькі прагнення 33,72     

GEI 26,87 Institutional 0,43 Individual 0,58 

Джерело: складено автором за даними [5].

Таблиця 2. Індекс глобального підприємництва України у 2019 році
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Причинами таких показників цього субіндексу є ви$
сокий рівень конкуренції та низька здатність до впро$
вадження та поширення нових технологій в підприєм$
ницьку діяльність.

3. Субіндекс "підприємницькі прагнення" — іннова$
ційний продукт, процес інновацій, інтернаціоналізація
та стратегія бізнесу.

Негативні значення субіндексу вказають на нечітко
визначену стратегію забезпечення конкурентних пере$
ваг підприємницької діяльності, а також на кількісне
зменшення підприємств, які орієнтовані на створення
нових інноваційних продуктів та низьку здатність ви$

роблення інноваційних продуктів, що впливає на експор$
тний потенціал держави.

Водночас факторами, що позитивно впливають на
особливості розвитку підприємництва в Україні є:

— субіндекс "ставлення до підприємництва" — вища
освіта, що характеризує здатність підприємця з вищою
освітою до більшої спроможності та готовості відкрит$
тя та керування бізнесом для швидкого розвитку;

— субіндекс "підприємницькі здібності" — освітній
рівень, який показує збільшення підприємців з вищою
освітою, які спроможні і готові відкривати та керувати
підприємством;

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

М
іс
це

 

К
ра
їн
а 

П
ок
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ни
к 

М
іс
це

 

К
ра
їн
а 

П
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ни
к 

М
іс
це

 

К
ра
їн
а 

П
ок
аз
ни
к 

М
іс
це

 

К
ра
їн
а 

П
ок
аз
ни
к 

1 Швейцарія 5,70 1 Швейцарія 5,76 1 Швейцарія 5,81 1 Швейцарія 5,86 
2 Сінгапур 5,65 2 Сінгапур 5,68 2 Сінгапур 5,72 2 США 5,85 
3 США 5,54 3 США 5,61 3 США 5,70 3 Сінгапур 5,71 
4 Фінляндія 5,50 4 Німеччина 5,53 4 Нідерланди 5,57 4 Нідерланди 5,66 
5 Німеччина 5,49 5 Нідерланди 5,50 5 Німеччина 5,57 5 Німеччина 5,65 
6 Японія 5,47 6 Японія 5,47 6 Японія 5,53 6 Гонконг 5,53 
7 Гонконг  5,46 7 Гонконг 5,46 7 Гонконг 5,46 7 Швеція 5,52 
8 Нідерланди 5,45 8 Фінляндія 5,45 8 Фінляндія 5,45 8 Велика 

Британія 
5,51 

9 Велика 
Британія  

5,41 9 Швеція 5,43 9 Швеція 5,43 9 Японія 5,49 

10 Швеція  5,41 10 Велика 
Британія 

5,43 10 Велика 
Британія 

5,43 10 Фінляндія 5,49 

… … … … … … … … … … … … 
76 Україна  4,14  79 Україна  4,03 85 Україна  4,03 81 Україна  4,1 

Таблиця 3. Країни;лідери у глобальному рейтингу конкурентоспроможності
за 2014—2018 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].

Таблиця 4. Індекс глобальної конкурентоспроможності
(за інноваційними факторами) Україні за 2013—2018 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].
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2013-2014 
Місце 100 69 112 77 118 46 52 84(148) 
Ранг (1-7) 3,2 3,6 2,7 3,4 3,0 4,5 2,9 4,1 

2014-2015 
Місце 82 67 66 74 123 48 52 76(144) 
Ранг (1-7) 3,6 3,8 3,1 3,5 2,9 4,3 3,2 4,1 

2015-2016 
Місце 52 43 54 74 98 29 50 79(140) 
Ранг (1-7) 4,2 4,2 3,4 3,5 3 4,7 3,6 4 

2016-2017 
Місце 49 50 68 57 82 29 49 85(138) 
Ранг (1-7) 4,4 4,2 3,3 3,5 3,1 4,7 3,9 4 

2017-2018 
Місце 51 60 76 73 96 25 52 81(137) 
Ранг (1-7) 4,3 3,9 3,2 3,4 3 4,7 3,6 4,1 
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— субіндекс "підприємницькі прагнення" — "Газель$
підприємства" показує високий темп очікування щодо
зростання підприємницької діяльності, а не фактичні
його результати.

Аналіз показників індексу глобальної конкурентос$
проможності за 2014—2018 рр. дозволяє зробити вис$
новок, що країнами$лідерами міжнародного рейтингу
конкурентоспроможності є такі країни, як Фінляндія,
США, Сінгапур, Швеція, Нідерланди (табл. 3).

Україна протягом періоду, що аналізується, втра$
тила 5 позицій, перемістившись з 76 місця на 81. Як
свідчить проведений аналіз, втрати позицій України, у
першу чергу, були пов'язані із інноваційною складовою
розвитку (табл. 4).

Таким чином, протягом 2013—2018 рр. позиції Ук$
раїни були нестабільними.

Значні негативні змінами в показниках конкурентос$
проможності за інноваційною складовою спостері$
гається в витратах компаній на дослідження і розробку
(76 місце у 2015—201 6рр. проти 54 у 2015—2016 рр.),
співпраці між університетами та промисловістю в до$
слідженнях і розвитку (73 місце у 2017—2018 рр. проти
57 у 2016—2017 рр.) та якості науково$дослідницьких
інститутів (60 місце у 2017—2018 рр. проти 43 у 2015—
2016 рр.). Водночас прослідковується і позитивна тен$
денція за такими показниками, як: здатність до інновацій
(49 місце у 2016—2017 рр. проти 100 у 2013—2014 рр.),
державні закупівлі передових технологічних продуктів
(82 місце у 2016—2017 рр. проти 123 у 2014—2015 рр.),
наявність вчених та інженерів (25 місце у 2017—2018 рр.
проти 48 у 2014—2015 рр.), кількість патентних заявок
(місце коливається +/— 3 зміни позицій показників).

Аналіз показників індексу глобального конкурен$
тоспроможності та індексу глобального підприємниц$
тва дозволив виділити фактори$деструктори та факто$
ри$каталізатори розвитку інноваційного підприємниц$
тва України.

До факторів$деструкторів розвитку інноваційного
підприємництва, виходячи з показників рейтингів, до$
цільно віднести такі:

— негативне сприйняття підприємницької діяль$
ності, враховуючи стан майнових прав та економічної
свободи, що собою спричинить обмеженість можливо$
стей підприємця;

— страх перед невдачею на початку підприємниць$
кої діяльності;

— негативне відношення населення країни до ролі
підприємця з причин високого рівня корупції;

— низький рівень урбанізації та доступності регіо$
ну;

— відсутність можливостей для розвитку бізнесу;
— ризикованість впровадження та поширення но$

вих технологій;
— низьку здатність вироблення інноваційного про$

дукту, що впливає на експортний потенціал;
— недосконалий механізм впровадження інновацій

у підприємницьку діяльність;
— зменшення підприємств, які займаються створен$

ням нових інноваційних продуктів;
— недостатня кількість та різноманітність джерел

фінансування.
До факторів$каталізаторів доцільно віднести такі:
— збільшення фінансування розвитку людських ре$

сурсів (освіту та науку);
— розвиток інноваційної інфраструктури (включа$

ючи технопарки, бізнес$інкубатори і т.д.);
— значний творчий та науковий потенціал вчених та

дослідників;
— велика кількість патентних заявок.

ВИСНОВОК
У ході дослідження установлено, що факторами$

каталізаторами розвитку інноваційного підприємства в
Україні є зростання інноваційної інфраструктури та по$

тужний інтелектуальний потенціал. До факторів$дест$
рукторів доцільно віднести низьку активність іннова$
торів, яка пов'язана з фінансовою політикою держави
та особистим страхом перед невдачею, недосконалу
інноваційно$технологічну базу, відсутність стимулів для
заохочення створення або впровадження інноваційних
технологій в підприємницьку діяльність, низьку ступінь
захищеності підприємця, незначну підтримку державою
інноваційних проектів та недостатню кількість та різно$
манітність джерел фінансування. Визначені фактори$
каталізатори та деструктори виступають основними
фокус$факторами, які треба враховувати під час роз$
робки стратегії розвитку інноваційного підприємницт$
ва в Україні.
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