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INTEGRAL ASSESSMENT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN UKRAINE AT NATIONAL AND LOCAL
LEVELS

У статті визначено теоретикоJметодологічні засади інклюзивного зростання на основі узагальнення

наукових поглядів та концептуальних положень. Розглянуто специфіку інклюзивного вектору суспільJ

них перетворень у порівнянні з особливостями сталого економічного розвитку. Виявлено основні клюJ

чові аспекти інклюзивного зростання, до яких віднесено інвестиції в людський капітал, створення нових

робочих місць, структурну трансформацію національної економіки, прогресивну податкову політику,

соціальний захист, недопущення дискримінації, соціальну інтеграцію та активізацію участі соціальних

інститутів. Доведено, що імплементація  методологічного підходу інклюзивного розвитку в національну

стратегію модернізації економіки та реформування публічного управління визначає необхідність баланJ

сування домінуючого інклюзивного зростання на основі гармонізації зв'язків у тріаді — економіка, суJ

спільство та навколишнє середовище, поєднання яких формує відповідні цільові орієнтири.

Авторами проведено комплексний аналіз методичних підходів до інтегрального оцінювання інклюJ

зивного розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та національних пріоритетів. Запропоновано

алгоритми та методики інтегрального оцінювання інклюзивного розвитку на національному та місцевоJ

му рівнях. У статті обгрунтовано доцільність застосування інтегрального індексу інклюзивного розвитJ

ку для оцінювання рівня розвитку економіки з урахуванням визначальних макроекономічних показників

валового внутрішнього продукту на душу населення (ВВП) та індексу розвитку людського потенціалу

(ІРЛП), відокремлене використання яких сьогодні не відображає достовірно сучасний рівень розвитку

суспільства і добробуту населення.  В статті наведено результати проведеної інтегральної оцінки інклюJ

зивного рівня національної економіки та локального ринку праці. Інтегральне оцінювання інклюзивноJ

го зростання в Україні згідно з традиційною методикою дало змогу отримати такі результати: через поJ

глиблення бідності, безробіття, боргове фінансування економіка Україна протягом багатьох років недоJ

отримує значну частку ВВП. Запропоновано методичні підходи до комплексної інтегральної оцінки лоJ

кального ринку праці  з урахуванням специфіки муніципалітетів за алгоритмом, який складається з шеJ

сти послідовних етапів: обгрунтування переліку параметрів, розробка карти експертних оцінок параJ
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метрів діагностики ситуації на локальному ринку праці, розрахунок індивідуальних (за кожним параJ

метром) та інтегральної оцінки ситуації на ринку праці, ідентифікація ситуації на локальному ринку праці,

виявлення проблемних місць (моментів), розробка й обгрунтування адресних рекомендацій, націлених

на їх нормалізацію. Здійснено комплексну соціальноJстатистичну оцінку ситуації на локальному ринку

праці Луганської, Чернігівської областей та м. Києва.  Обгрунтовано можливість вдосконалювати метоJ

дику інтегральної оцінки за рахунок розширення низки охоплюваних дослідженням показниківJіндикаJ

торів, аби отримувати точніші результати та виокремлювати основні проблеми й деструктивні чинники,

що ускладнюють інклюзивне зростання.

Авторами виявлено проблеми забезпечення інклюзивного розвитку в Україні, на вирішення яких має

бути спрямована національна стратегія економічного зростання. З'ясовано важливість та необхідність

адаптації існуючих методичних підходів в оцінюванні інклюзивного розвитку до таких актуальних проJ

блем: внутрішня й зовнішня трудова міграція, тіньова/неформальна зайнятість; обмежені можливості

для працевлаштування й отримання доходу, а також нерівномірний географічний та секторальний (гаJ

лузевий) розподіл цих можливостей; макроекономічні ризики, істотна мінливість макроекономічних

змінних, якJот: ВВП, інфляція, реальний обмінний курс, процентні ставки, що стримують потік інвестиції

в країну або зовсім перешкоджають йому, зменшують можливості формування повної зайнятості; полJ

ітичні потрясіння та нестабільність, надмірний рівень корупції в державному управлінні, великі масшJ

таби тіньової економіки, відсутність належної правової бази тощо. Стратегічними пріоритетами в реаліJ

зації державної політики  визначено три напрями: розумне зростання (розвиток економіки, що базується

на знаннях); стійке зростання (функціонування економіки, що передбачає раціональне використання

ресурсів зеленої економіки); інклюзивне зростання (соціальна інклюзія, підвищення рівня зайнятості

населення, досягнення соціального узгодження).

This article determines theoretical and methodological principles of inclusive growth, which are based on

generalization of scientific views and conceptual provisions. It considers the specifics of the inclusive vector of

social transformations in comparison with the peculiarities of sustainable economic development. It has been

proved that the implementation of the methodological approach of inclusive development into the national

strategy of modernizing the economy and reforming public administration determines the need to balance the

dominant inclusive growth on the basis of harmonization of the interconnections between the economy, society

and the environment, the combination of which forms the corresponding target benchmarks.

Considering international standards and national priorities, the authors carried out a comprehensive analysis

of methodological approaches to the integrated assessment of inclusive development. Authors proposed the

algorithms and methods of the integrated assessment of inclusive development at the national and local levels.

The article substantiates the expediency of the use of the integral index of inclusive development for the estimation

of the level of economic development taking into account the defining macroeconomic indicators of the gross

domestic product per capita (GDP) and the human development index (HDI), the separate use of which today

does not accurately reflect the current level of development of society and welfare of the population. The article

presents the results of the integrated assessment of the inclusive level of the national economy and the local

labor market. Integrated assessment of inclusive growth in Ukraine in accordance with the traditional

methodology led to the following conclusion: due to the increasing levels of poverty, unemployment, debt

financing, Ukraine for many years has been losing a significant share of GDP. Taking into consideration the

methodical approaches to a comprehensive integrated assessment of the local labor market and the specificity

of municipalities, an algorithm consisting of six consecutive steps are proposed: substantiation of the list of the

parameters, development of a parameters map for expert assessments of the situation, diagnostics of the

local labor market, calculation of individual (for each parameter) and integral assessment situation in the

labor market, identification of the situation on the local labor market, identification of problem areas,

development and justification of the address recommendations aimed at normalizing them. A comprehensive

socioJstatistical assessment of the situation on the local labor market of Luhansk, Chernihiv oblasts and

Kyiv were carried out. To improve integrated assessment methodology, authors substantiated the

opportunities to improve the integrated by expanding the range of the indicators covered by the studies in

order to obtain more accurate results and highlight the main problems and destructive factors that aggravate

inclusive growth.

The authors identified problems of ensuring inclusive development in Ukraine, the solution of which should

be aimed at the national strategy of economic growth. The importance and necessity of adaptation of existing

methodical approaches in the assessment of inclusive development were outlined regarding such urgent problems:

internal and external labor migration, informal employment; limited employment and income opportunities, as

well as uneven geographical and sectoral distribution of these opportunities; macroeconomic risks, significant

variability of macroeconomic variables such as GDP, inflation, real exchange rate, interest rates that restrain the

flow of the investments into the country or completely hinder it, reduce the possibility of full employment

formation; political turnover and instability, excessive corruption in public administration, large scale shadow

economy, lack of proper legal framework, etc. Three strategic priorities are defined for the implementation of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подолання кризових явищ і вихід на траєкторію

стійкого розвитку в умовах економічних деструкцій зу�
мовлює необхідність змін у структурній динаміці со�
ціально�економічної системи. Ці зміни не можуть відбу�
тися лише на основі саморегулювання ринку (під дією
ринкових законів), оскільки в існуючих умовах вони
будуть спрямовувати економіку до ще більших диспро�
порцій. Саме тому важливим є поєднання сили ринку із
силою держави, активне використання її регулюючої
функції і проведення науково�обгрунтованої еконо�
мічної політики в усіх її складових.

В останні роки  наголошується на переході від ста�
лого економічного розвитку до інклюзивного, яке ство�
рює можливості для всіх контингентів населення й більш
справедливо розподіляє в суспільстві переваги від
збільшеного добробуту як у грошовому, так і в негро�
шовому вираженні. Інклюзивне зростання економіки є
передумовою розвитку суспільства та являє собою ба�
гатофакторний і багаторівневий процес, оскільки його
основою є економіка максимальної зайнятості і взає�
модії усіх суб'єктів.

Інклюзивне зростання економіки є передумовою
гуманного розвитку суспільства, бо основою його є еко�
номіка максимальної зайнятості і взаємодії усіх
суб'єктів. Сучасне громадянське суспільство неможли�
ве без активного залучення всіх членів у різні види діяль�
ності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, за�
безпечення гарантій безпеки і рівноправності. Водно�
час реалізація концепції інклюзивного розвитку перед�
бачає вимірювання його рівня в країні, аби виявити стри�
мувальні фактори та обмеження, що перешкоджають
досягненню стратегічної цілі — інклюзивному еконо�
мічному розвитку економіки. Це також є вкрай важли�
вим у контексті формування майбутніх стратегічних
пріоритетів реформування, вибору державної політи�
ки та інструментів.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вирішенню проблеми інклюзивного зростання, фор�

мування інклюзивного суспільства та розвитку інклю�
зивного ринку праці присвячені наукові праці багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Д.  Асмог�
лоу, С.  Бабенко, А.  Базилюк, О.  Балакірєва, З.  Бедос,
Р. Болінг, С. Голандер, А. Грищенко, В. Дмитрук, Е. Дуф�
ло, Р.  Жиленко, О.  Жулин, Т.  Затонацька, В. Звонар,
Д.  Ейсемоглу, С.  Кожемякіна, А.  Колот, А. Колупаєва,
Е. Лібанова, Дж. Подест, Е. Райнерт, Д. Робінсон, Н. Со�
фій, Ю. Савельєв, А. Федулова, Р. Хаусманн та ін. Пи�
танням визначення поняття соціального залучення
(інклюзії) займалися такі зарубіжні вчені: Р. Аткінсон,
Т. Бернс, Е. Гідденс, Р. Діменштейн, Г. Ендрювайт,
Р. Левітас, Е. Марльє, С. Морган, Н. Равал, Л. Уїлсон,
Ф. Фаррінгтон, Е. Фелпс та ін.; поняття соціального
відторгнення, аналіз його форм і причин, обгрунтуван�
ня різних методологічних підходів до дослідження
відторгнення містять роботи П. Абрахамсона, Ч. Гора,
В. Джадда, Дж. Девіса, Н. Кабіра, Р. Кастеля, Р. Ленуара,

state policy: the reasonable growth (knowledgeJbased economy development); sustainable growth (functioning

of the economy, which involves the rational use of the resources of the green economy); inclusive growth (social

inclusion, increase of employment level, achievement of social harmony).

Ключові слова: соціальна інклюзія, стійкий розвиток, інклюзивне зростання, інклюзивний розвиток, інтег�
ральний індекс інклюзивного розвитку, оцінка інклюзивності розвитку ринку праці, національна стратегія
економічного розвитку, державна політика інклюзивного зростання.

Key words: social inclusion, sustainable development, inclusive growth, inclusive development, integral index of
inclusive development, assessment of the inclusiveness of the labor market development, national strategy for economic
development, state policy of inclusive growth. The main key aspects of inclusive growth are identified, which include
the following: investment in human capital, creation of new jobs, structural transformation of the national economy,
progressive tax policy, social protection, non�discrimination, social integration and activation of the participation
of social institutions.

Р. Лістера, С. Паугама, Р. Рендольфа, Х. Сільвер, А. Ту�
рейна і багатьох інших британських та французьких
дослідників. В Україні донедавна більшість наукових
праць була присвячена соціальній інклюзії в контексті
"інклюзивної освіти", проте наразі дослідження інклю�
зивного розвитку набирає обертів. Можна виокремити
таких вітчизняних вчених, які досліджують зазначену
проблему, як А.В. Базилюк та О.В. Жулин, Т Г. Зато�
нацька, С.С. Кожемякіна, Л.І. Федулова; проблемою
"соціального залучення" займалися С. Бабенко, О. Ба�
лакірєва, В. Дмитрук, Р. Жиленко, В. Звонар, Н. Ільчен�
ко, Е. Лібанова, Ю. Савельєв та ін. Однак, незважаючи
на значну кількість вітчизняних наукових досліджень,
проблемні питання інтегрального оцінювання можли�
востей та перспектив інклюзивного розвитку в Україні
для обгрунтування  адекватної національної стратегії
вивчені недостатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення теоретико�ме�

тодологічних засад, систематизація методичних
підходів, здійснення інтегральної оцінки інклюзивного
розвитку в Україні на національному та локальному
рівнях для обгрунтування стратегічних пріоритетів дер�
жавної політики інклюзивного зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні більшість провідних науковців переконані,

що сталого економічного зростання недостатньо, аби
говорити про ефективний суспільний розвиток держави.
Аналіз макроекономічних показників країни може пока�
зувати досягнення їх високого рівня, але значна частина
населення зовсім не буде "включена" в процес створення
ВВП, а відповідно й у розподіл суспільних благ. Резуль�
татом цього стає розшарування населення і виникнення
супутніх проблем, головною серед яких є бідність.

Інклюзивне зростання принципово відрізняється від
стандартного економічного зростання, оскільки: має
ширші цілі, ніж збільшення доходів і ВВП, та вимагає,
щоб уряд країни активно працював для досягнення цих
цілей, не припускаючи, що позитивні результати будуть
автоматично приходити за рахунок зростання; зміщує
акцент на розвиток людини й зростання її добробуту
та зниження рівня бідності й нерівності; спрямована на
підвищення залученості та активної участі в економіці,
а не тільки на результати розподілу.

На основі різних наукових теоретичних підходів до
трактування сутності інклюзивного зростання можемо
констатувати, що дана категорія розглядається в двох
іпостасях — як економічне зростання, основною метою
якого є скорочення бідності й нерівності, та як процес
розширення залученості населення до створення ВВП,
забезпечення рівних можливостей для реалізації свого
людського потенціалу незалежно від соціально�еконо�
мічних умов, статі, місця проживання та етнічних ко�
ренів. Основними ключовими аспектами інклюзивного
зростання є інвестиції в людський капітал, створення
нових робочих місць, структурна трансформація, про�
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гресивна податкова політика, соціальний захист, недо�
пущення дискримінації, соціальна інтеграція та участь,
сильні інститути.

Підхід інклюзивного розвитку, на відміну від стало�
го, ставить під сумнів необхідність безперервного еко�
номічного зростання в економіці, проте визначає не�
обхідність балансування домінуючого інклюзивного
зростання, особливо в контексті глобальної рецесії. Він
також є тріадою зв'язків — економіка, суспільство та
навколишнє середовище, поєднання яких формує
відповідні цільові орієнтири. Інклюзивне зростання є
одним із складових інклюзивного розвитку, основним
інструментом якого є "продуктивна зайнятість", що
тісно пов'язана з концепцією соціальної інклюзії, де
особлива увага приділяється подоланню бідності, спри�
янню забезпечення повної й продуктивної зайнятості
та зміцнення соціальної інтеграції.

Протягом багатьох десятиліть для оцінювання рівня
розвитку економіки уряди держав та провідні економі�
сти використовують звичайні показники, як�от: валовий
внутрішній продукт на душу населення (ВВП) та індекс
розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Ці показники
легко обчислити, проте вони не відображають досто�
вірно рівень розвитку і добробуту усього суспільства.
Тому виникла необхідність розрахувати індекс інклю�
зивного розвитку, який допоможе визначити, скільки
країна недоотримає ВВП через неефективне викорис�
тання свого потенціалу.

Вперше методику оцінки інклюзивного зростання
було опубліковано колективом науковців у 2013 році за

підтримки МВФ. Індекс інклю�
зивного росту та розвитку
(Inclusive Growth and Develop�
ment Index, скорочено IDI) було
запропоновано на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі
(Швейцарія) у 2018 році як аль�
тернативний до ВВП на душу на�
селення показник для загальної
оцінки стану економічного роз�
витку країни. Водночас ВВП на
душу населення враховується як
одна зі складових при визначенні
IDI.

На думку розробників інклю�
зивного підходу, сумніви в "аксі�
омі" ВВП викликані такими обме�
женнями: оперуючи даними
підрахунку валового внутрішньо�
го продукту, неможливо домог�
тися більш точного розподілу до�
даної вартості; ресурсне багат�
ство і зростання ВВП слабо пов'я�
зані з соціальними результатами
(механізм не вимірює якість то�
варів, послуг і результати інно�
вацій, пропадає споживчий над�
лишок, що важливо в вимірі зміни
реальних доходів і споживання);
не може виміряти інтелектуальні
інвестиції (довгострокові до�
слідження, створення бренду,
підвищення кваліфікації та ін.),
вкладення в фізичні активи (ма�
шини, заводи, оргтехніка тощо);
не придатний як метрика про�
цвітання в ситуації переходу від
виробництва капіталу (грошей)
до виробництва і накопичення
знань (четверта промислова рево�
люція), тому що не виявляються
джерела багатства або бідності,
не має функції розподілу доходів,
не диференціює учасників, не дає

можливості передбачити зміни, які можуть мати глибокі
наслідки для суспільства [2].

Оцінка інклюзивності економічного зростання за
методиками міжнародних економічних інституцій в за�
гальному вигляді являє собою математичний інструмен�
тарій, за допомогою якого розраховується зведений
індекс. Для його розрахунку використовуються групи
показників, які характеризують динаміку різних про�
цесів, які мають вплив на результуючу інклюзивного
зростання, а також регресивні рівняння, спрямовані
на кількісну оцінку відповідних факторів [5, c. 190]
(табл. 1).

Починаючи з 2015 року, Всесвітній економічний
форум (далі — ВЕФ) проводить інтегральну оцінку
Індексу інклюзивного зростання та розвитку (далі —
ІІР) та по результатам дослідження низки країн фор�
мує доповіді [4]. Так, у 2015 році цією організацією було
визначено, що Україна за рівнем бідності та нерівності
входить до групи країн з доходами нижче середнього
разом з Індією, Індонезією, Єгиптом, Танзанією, Таї�
ландом тощо. Проте вона має найкращу оцінку серед
всіх країн в цій групі за таким показником, як освіта та
отримання професійних навичок, зокрема, через високі
показники охоплення (справедливості) й успішності сту�
дентів незалежно від рівня доходу. Однак рівень якості
традиційної освіти й професійної підготовки є не на
належному рівні, а тому наявна система потребує мо�
дернізації, аби задовольнити потреби економіки та зни�
зити високий рівень безробіття, особливо серед молоді.
Основними деструктивними чинниками, або стримую�

Таблиця 1. Методики оцінки інклюзивності зростання та перелік основних
показників

Джерело: складено авторами на основі [5].

Методики Основні показники 
Методика 
ООН 

Пов’язані з доходом: частка населення, яке споживає нижче 2 дол. В день (за ПКС у 
дол. США); відношення доходу і споживання найбільш багатих 20% населення до 
20% найбільш бідних. Не пов’язані з доходом: середня кількість років навчання 
(для молодого і дорослого населення); рівень дитячої смертності. 
Зростання і розширення економічних можливостей: темпи зростання ВВП на душу 
населення за ПКС (у постійних цінах); показник зайнятості; еластичність загальної 
чисельності зайнятих до ВВП (еластичність зайнятості). Ключові показники 
інфраструктури: споживання електроенергії на душу населення; частка 
асфальтованих доріг у загальній протяжності дорожньої мережі. Соціальна рівність 
для забезпечення рівного доступу до економічних можливостей, послугам освіти  
і охорони здоров’я: кількість лікарів, медсестер і акушерського персоналу на  
10 000 осіб; частка державних витрат на освіту і охорону здоров’я від загальних 
витрат; співвідношення учнів і вчителів у початковій школі. Доступ до послуг 
соціальної інфраструктури: частка населення з доступом до електропостачання в 
загальній чисельності; частка населення, що користується якісними засобами 
санітарії.  Гендерна рівність і можливості: гендерна сегрегація у початковій, 
середній і вищій освіті.  Системи соціальних гарантій: частка витрат на соціальне 
забезпечення від державних витрат на охорону здоров’я і соціальне забезпечення.  
Ефективне державне правління і громадські інститути: якість державного 
управління; рівень корумпованості 

Методологія 
МВФ 

Базується на концепції кривої вимірювання концентрації, яка визначає соціальну 
мобільність і аналізує розподіл доходів серед населення. Підсумкове рівняння 
регресії містить у собі дані, які характеризують середнє зростання доходів і 
нерівності по країнам світу за п’ять років, рівень доходу населення за ПКС за  
5-річний період часу, варіації між країнами, на основі яких дається оцінка 
інклюзивності економічного зростання. В рамках даної методології задіяні групи 
показників – факторів інклюзивного зростання: макроекономічні: ВВП на душу 
населення, заборгованість по відношенню до ВВП, обсяг інвестицій, рівень 
інфляції, державні витрати, волатільність ВВП; структурні: відкритість економіці, 
рівень освіти, фінансова відкритість, обсяг прямих іноземних інвестицій, розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій, якість інфраструктури, експорт послуг і 
товарів 

Методика 
ОЕСР 

Фокусується на різних типах ресурсів, які можуть бути виміряні на даний момент і 
визначати добробут майбутніх поколінь: економічний, природний, людський і 
соціальний капітали, включаючи в себе три ключових індикатори.  
Перший індикатор – багатовимірність – виходить з визначення добробуту 
населення і включає в себе 11 показників у грошовому і негрошовому вимірі. 
Другий – вплив на розподіл – пов’язаний з методом порівняння багатовимірних 
оцінок добробуту населення.  
Третій – стратегічна доцільність – включає доходи домогосподарств і охорону 
здоров’я 
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чими факторами інклюзивного розвитку було визначе�
но ускладненість процедур створення бізнесу, рівень ко�
рупції, і, як наслідок, відсутність фінансування для роз�
витку бізнесу. Таким чином, якщо в перспективі не буде
налагоджений механізм щодо надання можливостей
працевлаштування в Україні, то вона й надалі буде про�
довжувати страждати від "відтоку мізків, талантів".

В останні роки Україна погіршує своє становише за
ІІР, що демонструє індикатор п'ятирічного тренду —
6,8%. Наприклад, розподіл багатства в Україні — один
з найбільш нерівномірних серед усіх країн, що розвива�
ються. Разом з тим, ступінь нерівності доходів і рівень
бідності в Україні — низькі; середній клас, за оцінками
експертів ВЕФ, залишається численним, охорона здо�
ров'я і підтримка безробітних — на достатньому рівні, а
система освіти непогано сприяє інклюзивному зростан�
ню. Однак постійні бойові дії на сході країни сприяють
регресу, оскільки вони непропорційно впливають на
найменш забезпечені верстви населення, заохочуючи
талановитих людей покидати країну у пошуках можли�
востей для самореалізації. Пріоритетами визначено
вдосконалення професійного навчання, зменшення
адміністративного навантаження на створення нових
підприємств, розширення фінансування для підприємців
і підвищення уваги до боротьби з корупцією [9].

Враховуючи існуючу методику розрахунку ІІЗ, яка
дозволяє простежити, як на ВВП впливає розшаруван�
ня населення, поглиблення бідності, безробіття і бор�
гове фінансування економіки, вважаємо необхідним та
доцільним здійснити інтегральну оцінку інклюзивного
зростання в Україні (табл. 3) згідно з традиційною ме�
тодикою розрахунку індексу інклюзивного зростання
(табл. 2).

В процесі проведеного дослідження 2014—2017 рр.
ми отримали такі результати: у 2014 році через поглиб�
лення бідності, безробіття, боргове фінансування еко�
номіки було недоотримано 42,8% ВВП (66,8% реально�
го ВВП), а у 2015 році — 17,5% ВВП (44,0% реального

ВВП), у 2016 році — 34,4% ВВП (21,8%
реального ВВП), у 2017 році — 29,6% ВВП
(35,1% реального ВВП). Отже, бачимо
відсутність стійкої позитивної тенденції
на хвилі реформування та невирішеність
деструктивних проблем, що й призводить
до "ходіння по колу". Як висновок, зрос�
тання номінального ВВП України у 2,1
рази та реального ВВП у 1,8 рази у 2017
році порівняно з 2012 роком не відобра�
жає реального рівномірного соціально�
економічного розвитку країни.

На наш погляд, використання методи�
ки розрахунку інклюзивності має
здійснюватися не лише на національному
рівні, а й враховувати специфіку муніци�
палітетів. Тому доцільним є розробка
комплексної інтегральної оцінки локаль�
ного ринку праці  в рамках окресленого
підходу. Алгоритм інтегральної оцінки
ситуації на локальному ринку праці скла�
дається з шести послідовних етапів. Пер�
ший етап — обгрунтування переліку па�
раметрів, які сукупно характеризують си�
туацію на локальному ринку (безумовно,
підхід, який пропонується, повинен мати
не лише об'єктивну складову, а й носити
суб'єктивний характер, де існує су�
купність параметрів, що оцінюються рес�
пондентами відповідно до власних від�
чуттів.

Тобто поєднувати статистичну об'єк�
тивну інформацію з результатами опитування й анке�
тування респондентів). Другий етап — розробка карти
експертних оцінок параметрів діагностики ситуації на
локальному ринку праці1. Третій етап — збір інформації
для аналізу. Четвертий етап — розрахунок індиві�
дуальних (за кожним параметром) та інтегральної оці�
нки ситуації на ринку праці. П'ятий етап — ідентифіка�
ція ситуації на локальному ринку праці. Шостий етап
— виявлення проблемних місць (моментів), розробка й
обгрунтування адресних рекомендацій, націлених на їх
нормалізацію.

Відповідно до алгоритму здійснення аналізу необх�
ідно скласти карту оцінок параметрів діагностики си�
туації на локальному ринку праці (рис. 4).

Для дослідження ми пропонуємо обрати три регіо�
ни — Луганську область (цікавою є через вплив на її
соціально�економічний стан воєнних дій та розді�
ленність території), Чернігівську область (один із деп�
ресивних районів, який потерпає від лідерства міста
Києва, однак демонструє хороший результат за напря�
мом "Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна
співпраця") та місто Київ (столиця України, яка має ок�
ремий особливий статус).

Отримані результати дослідження оцінки ситуації
на локальному ринку праці у трьох різних регіонах Ук�
раїни показали, що ситуація на ринку праці Луганської
області знаходиться в критичній/проблемній зоні ("Г"/
"Д"), ситуація на ринку праці Чернігівської області — в
задовільній зоні ("В"), ситуація на ринку праці міста
Києва — в благополучній/нормальній зоні ("Б"/"А"), що
підтверджує його статус лідера серед регіонів країни, у
якому найбільш сприятлива ситуація щодо відтворення
людського капіталу за усіма фазами цього процесу
(табл. 5). Отже, таку методику можна вдосконалювати
за рахунок розширення низки охоплюваних досліджен�
ням показників�індикаторів, аби отримувати точніші ре�
зультати та виокремлювати основні проблеми й де�
структивні чинники, що ускладнюють інклюзивне зрос�

№ Назва 
показника Формула Умовні позначки 

1 Індекс 
інклюзивного 
зростання країни 

IIG=
I ВВП

I ПБ · I Б· I БФ
 

I ПБ  – індекс поглиблення 
бідності; 
I Б  – індекс недоотриманого 
ВВП через безробіття; 
I БФ  – індекс боргового 
фінансування економіки; 
I ВВП  – індекс зростання ВВП 

2 Індекс 
поглиблення 
бідності 

I ПБ=
БГпоточ .

БГбазов .

 

 

Бг=
Мб− Дб

Мб
 

БГ поточ.
таБГбазов . – показник 

глибини бідності у поточному і 
базовому періодах; 
Мб  – визначена межа бідності 

(за нормативами ООН); 
Дб  – середні доходи бідного 
населення на одну особу 

3 Індекс 
недоотримання 
ВВП через 
безробіття 

I Б=
ВВП розрах.

ВВПфакт.
 

 
ВВП розрах.= ПП ·Чбезр .+¿
+ВВПфакт.  

ВВПфакт.  та ВВП розрах.  – 
валовий внутрішній продукт 
фактичний та розрахунковий; 
ПП  – продуктивність праці; 
Чбезр .  – чисельність безробітного 
населення 

4 Індекс боргового 
фінансування 
економіки 

I БФ=
I ПС
I ВВП

 
I ПС  – індекс проміжного 
споживання; 
I ВВП  – індекс зростання ВВП 

Таблиця 2. Методика розрахунку індексу інклюзивного зростання
на національному рівні

Джерело: [1, c. 24].

_______________________________________
1 Під час складання карти експертних оцінок використовується номограмма Харрингтона. ЇЇ суть полягає в такому: еталонній

градації "А" відповідає максимальному значенню, що дорівнює 1,00 та дозволяє діагностувати ситуацію як благополучну.  Градації
"Б" — 0,80 (нормальна ситуація); градація "В" — 0,63 (задовільна ситуація); градація "Г"— 0,37 (проблемна ситуація); градація "Д" —
0,20 (критична ситуація).
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тання.
Підсумовуючи, можемо зазначити, що акцент на

реалізацію концепції інклюзивного зростання при по�
шуку адекватних пріоритетних моделей соціально�еко�
номічного розвитку для України є виправданим з позиції

ключових викликів, які стоять перед сучасною
цивілізацією: глобалізаційних, геополітичних,
економічних, соціальних, екологічних. Серед
них особливо відзначаються економічна
нерівність, безробіття серед молоді, неповна
й неформальна зайнятість, дискримінація
тощо. Зазначені проблеми виявляють не�
обхідність поліпшення умов праці, забезпе�
чення соціального захисту, дотримання тру�
дових прав, забезпечення свободи формуван�
ня асоціації та сприяння соціальному діалогу
для всіх.

ВИСНОВОК
Акцент на реалізацію концепції інклюзив�

ного зростання у разі пошуку адекватних
пріоритетних моделей соціально�економічно�

го розвитку для України є виправданим з позиції клю�
чових викликів, які стоять перед сучасною цивілізацією:
глобалізаційних, геополітичних, економічних, соціаль�
них, екологічних. Серед них особливо відзначаються
економічна нерівність, безробіття серед молоді, непов�

на й неформальна зайнятість, диск�
римінація тощо. Зазначені пробле�
ми виявляють необхідність по�
ліпшення умов праці, забезпечення
соціального захисту, дотримання
трудових прав, забезпечення свобо�
ди формування асоціації та сприян�
ня соціальному діалогу для всіх.

Наразі усунення причин не�
рівності й перетворення структур�
них бар'єрів в нові можливості щодо
її подолання є ключовою умовою
для забезпечення впевненого,
стійкого, збалансованого та інклю�
зивного економічного зростання.
Величезна роль відводиться дер�
жаві, перед якою постає важливе
завдання переходу від окремих по�
одиноких заходів щодо вироблення
комплексної стратегії соціально�
економічного стійкого інклюзивно�
го зростання, як це характерно для
більшості розвинених країн.

Формування моделі інклюзив�
ного зростання в Україні, спираю�
чись на європейський досвід, має ба�
зуватися на принципах інтелекту�
ального, стійкого та всеосяжного
розвитку. Щодо інтелектуального
розвитку, то він має зачіпати сферу
освіти з акцентом на інноваціях,
пов'язаних зі здоров'ям та еколо�
гією. Для освіти до числа пріори�
тетів відноситься створення сприят�
ливих умов для входження молодо�
го покоління в професійне життя,
особливо для знаходження першої
роботи, в тому числі за допомогою
запуску загального моніторингу ва�
кансій. Досягнення сталого росту
повинно бути забезпечене за допо�
могою заходів в області підвищен�
ня енергоефективності, побудови
"низьковуглецевої" економіки. Ве�
лике завдання стоїть перед промис�
ловою політикою, яка повинна
підтримувати і високу конкуренто�
спроможність індустрії, і служити
цілям сталого розвитку. Окрім того,
зростання інклюзивного характеру
має бути в області підвищення ква�
ліфікації та перепідготовки праців�

Рік № Назва показника 2014 2015 2016 2017 
1. Індекс зростання ВВП  

(на основі даних реального ВВП) 
1,077 
(0,975) 

1,247 
(1,045) 

1,204 
(1,421) 

1,252 
(1,202) 

2. Індекс поглиблення бідності 1,582 1,651 1,608 1,632 
3. Індекс недоотримання ВВП через 

безробіття 
(на основі даних реального ВВП) 

1,102 
(1,117) 

1,101 
(1,139) 

1,071 
(1,253) 

1,105 
(1,105) 

4. Індекс боргового фінансування 
економіки 
(на основі даних реального ВВП) 

1,08 
(1,664) 

0,832 
(0,992) 

1,065 
(0,902) 

0,986 
(1,027) 

5. Індекс інклюзивного зростання 
(на основі даних реального ВВП) 

0,572 
(0,332) 

0,825 
(0,560) 

0,656 
(0,782) 

0,704 
(0,649) 

Таблиця 3. Результати розрахунку індексу інклюзивного розвитку
України, 2014—2017 рр.

Джерело: складено авторами на основі [3].

Рівень ситуації на локальному ринку праці
«Д» «Г» «В» «Б» «А» Параметри 

Відносне 
значення 
параметрів 

(d1) 0,20 0,37 0,63 0,80 1,00 

a b c d e F G 
Луганська область 

Коеффцієнт напруженості на 
ринку праці, сткруктурований за 
професійно-кваліфікаційним 
складом безробітних 

0,15   0,767  

Рівень неформальної зайнятості в 
розрізі маргінальних груп 

0,30  0,377    

Рівень зареєстрованого безробіття 0,20  0,552   
Рівень безробіття за методологією 
МОП за віковою структурою 

0,25 0,00     

Кількість працевлаштованих 
безробітних у віці до 35 років за 
сприянням Державної служби 
зайнятості України 

0,10 0,308    

Чернігівська область 
Коеффцієнт напруженості на 
ринку праці, сткруктурований за 
професійно-кваліфікаційним 
складом безробітних 

0,15    0,877  

Рівень неформальної зайнятості в 
розрізі маргінальних груп 

0,30   0,758  

Рівень зареєстрованого безробіття 0,20  0,349    
Рівень безробіття за методологією 
МОП за віковою структурою 

0,25  0,514   

Кількість працевлаштованих 
безробітних у віці до 35 років за 
сприянням Державної служби 
зайнятості України 

0,10  0,379    

Місто Київ 
Коеффцієнт напруженості на 
ринку праці, сткруктурований за 
професійно-кваліфікаційним 
складом безробітних 

0,15     1,00 

Рівень неформальної зайнятості в 
розрізі маргінальних груп 

0,30    0,915 

Рівень зареєстрованого безробіття 0,20     1,00 
Рівень безробіття за методологією 
МОП за віковою структурою 

0,25    0,924 

Кількість працевлаштованих 
безробітних у віці до 35 років за 
сприянням Державної служби 
зайнятості України 

0,10  0,376    

Таблиця 4. Карта параметрів, що характеризують ситуацію
на локальному ринку праці

Джерело: складено авторами на основі [3].
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ників з метою створення умов більш
повної зайнятості й формування про�
фесійної кваліфікації, адекватної ви�
могам сучасного ринку праці, в тому
числі в нових секторах економіки.

Отже, наразі усунення причин не�
рівності й перетворення структурних
бар'єрів у нові можливості щодо її по�
долання є ключовою умовою для за�
безпечення впевненого, стійкого, зба�
лансованого та інклюзивного економ�
ічного зростання. Величезна роль
відводиться державі, перед якою по�
стає важливе завдання переходу від
окремих поодиноких заходів щодо ви�
роблення комплексної стратегії соц�
іально�економічного стійкого інклю�
зивного зростання, як це характерно
для більшості розвинених країн.

Необхідно зазначити, що загальну
стратегію нарощування та розвитку
людського потенціалу в Україні доц�
ільно формувати, спираючись на нову
європейську стратегії розвитку — "Європа 2020: Стра�
тегія розумного і інклюзивного зростання", яка базуєть�
ся на аналізі якості життя населення ЄС. Згідно зі Стра�
тегією визначено три напрями зростання: розумне зро�
стання (розвиток економіки, що базується на знаннях);
стійке зростання (функціонування економіки, що перед�
бачає раціональне використання ресурсів зеленої еко�
номіки); інклюзивне зростання (соціальна інклюзія,
підвищення рівня зайнятості населення, досягнення соц�
іального узгодження). Особливо важливим є визначен�
ня соціальних таргетів на коротко�, середньо� та довго�
строкову перспективи в таких соціальних аспектах, як
боротьба з бідністю, скорочення безробіття й включен�
ня всіх громадян, та напрямків розвитку, зокрема фор�
мування інклюзивної політики в області ринку праці з
метою активного включення населення (особливо щодо
внутрішньо переміщених осіб), підвищення рівня соц�
іальних інвестиції, соціальна конвергенція у боротьбі з
бідністю та подоланні нерівності тощо.
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Таблиця 5. Комплексна соціально>статистична оцінка ситуації на локальному
ринку праці

Джерело: складено авторами на основі [3].

Параметри Луганська обл. Чернігівська 
обл. м. Київ 

Коеффцієнт напруженості на 
ринку праці, структурований за 
професійно-кваліфікаційним 
складом безробітних 

0,767 * 0,15 = 
0,1151 

0,877 * 0,15 = 
0,1316 1 * 0,15 = 0,15 

Рівень неформальної зайнятості 
в розрізі маргінальних груп 

0,377 * 0,30 = 
0,1131 

0,758 * 0,30 = 
0,2274 

0,915 * 0,30 = 
0,2745 

Рівень зареєстрованого 
безробіття 

0,552 * 0,20 = 
0,1104 

0,379 * 0,20 = 
0,0758 1 * 0,20 = 0,20 

Рівень безробіття за 
методологією МОП за віковою 
структурою 

0 * 0,25 = 0 0,514 * 0,25 = 
0,1285 

0,924 * 0,25 = 
0,231 

Кількість працевлаштованих 
безробітних у віці до 35 років за 
сприянням Державної служби 
зайнятості України 

0,308 * 0,10 = 
0,0308 

0,379 * 0,10 = 
0,0379 

0,376 * 0,10 = 
0,0376 

Інтегральне значення 0,3694 0,6012 0,8931 
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Статтю присвячено узагальненню та уточненню теоретичних аспектів економічної безпеки сільськоJ

го господарства України в умовах глобальної конкуренції. Надано економічну оцінку стану сільського

господарства як пріоритетного напряму розвитку економічної системи країни. Визначено економічні

загрози розвитку сільського господарства як елемента національної господарської системи. ВиокремлеJ

но та обгрунтовано складові економічної безпеки сільського господарства.

Грунтуючись на результатах проведеного дослідження, яке базувалось на вивченні стану складових

економічної безпеки сільського господарства, запропоновано напрями підвищення рівня економічної безJ

пеки сільськогосподарських підприємств.

Визначено, що стабілізуючим фактором забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських

підприємств є грамотне управління ресурсами, які формують процес розширеного відтворення та фінанJ

сову стійкість, оновлення основних фондів, розвиток кадрів, підвищення конкурентоспроможності проJ

дукції, розширення ринків збуту.

The article is devoted to generalization and refinement of theoretical aspects of economic security of

agriculture of Ukraine in the conditions of global competition. Economic appraisal of the state of agriculture as

a priority direction of development of the economic system of the country is given. The economic threats of the

development of agriculture as an element of the national economic system are determined. The components of

economic security of agriculture are identified and substantiated.

Based on the results of the research, which was based on the investigated state of the economic security of

agriculture, the following directions were proposed for improving the economic security of agricultural enterprises,

among them: creation of large scale modern production, development of production and service cooperation,

rural social and industrial infrastructure development, state support for agricultural production, optimization of

the investment climate, introduction of innovations, development of agricultural machinery and production

introduction of relevant quality control systems for food and drinking water, agricultural insurance, improvement
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації економічного простору, пробле�

ма економічної безпеки набуває все більшої актуальності.
Значимість макроекономічних аспектів економічної без�
пеки помітно підвищується в умовах значних соціально�
економічних перетворень, як на глобальному, так і націо�
нальному рівнях. Такі перетворення особливо яскраво
простежуються на прикладі аграрних відносин, оскільки
саме вони є ключовими в системі економічної і продоволь�
чої безпеки нашої держави. Аграрний сектор економіки є
матеріальною основою, як продовольчого забезпечення
населення, так і економіки в цілому [1]. Сільське госпо�
дарство в економіці будь�якої країни, займає особливе
місце і має ряд особливостей. Найважливішою з них є те,
що виробництво сільськогосподарської продукції органі�
чно пов'язане з використанням землі і природного сере�
довища; при цьому земля є головним засобом виробницт�
ва. В сільському господарстві в більшій мірі, ніж в інших
галузях, у відтворювальному процесі використовується
продукція власного виробництва, що зумовлює визначаль�
ну роль рівня розвитку сільського господарства у форму�
ванні економічної безпеки країни. Саме галузь сільського
господарства здійснює прямий вплив на економіку, соц�
іальні відносини і стан навколишнього середовища [2]. Еко�
номічна безпека характеризує стабільність економічної
системи до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, а

of financial and credit policy, creation of an integrated system for the formation, distribution and use of state

reserve funds of food, optimization of the efficiency of state regulation of foreign economic relations with the

help of special measures providing temporary protectionism of the internal food market with me the process of

optimizing production processes and preparing for open competition, while focusing on benchmark quality

standards and relevant pricing.

It has been determined that stabilizing factor of economic security of agricultural enterprises is the competent

management of resources that form the process of expanded reproduction and financial stability, renewal of

fixed assets, development of personnel, increase of competitiveness of products, expansion of markets.

Ключові слова: економічна безпека, сільське господарство, економічна система, глобальна конкуренція.
Key words: economic security, agriculture, economic system, global competition.

стійкість передбачає її розвиток. Це, передусім, пов'яза�
но з тим, що індикатори економічної безпеки з часом мо�
жуть і повинні змінюватися в залежності від порогових
значень національної економіки. Зазначені обставини зу�
мовлюють необхідність принципово нових підходів до роз�
робки напрямів підвищення економічної безпеки сільсько�
господарських товаровиробників в умовах глобальної кон�
куренції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ, ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічною основою дослідження проблем
економічної безпеки на макро�мезо, і мікрорівнях є
роботи таких вчених�економістів: В.А. Богомолова,
О.Л. Попової [2], В.Н. Батової [1], В.Г. Щербак [10; 11]
та ін. Безпосередньо економіко�правовим проблемам за�
безпечення економічної безпеки агропромислового
комплексу присвячені дослідження: Л.Б. Винничека [3],
З.Б. Живко [4], З.С. Варналія [5],  та ін.

У науковій літературі досить докладно розглянуті
фундаментальні підходи до розкриття окремих аспектів
забезпечення економічної безпеки підприємств, проте
слід зазначити, що недостатньо опрацьовані механізми
підвищення економічної безпеки підприємств аграрно�
го сектора економіки, які враховують галузеві особли�
вості та деструктивні фактори, що здійснюють вплив на

Рис. 1. Складові економічної безпеки сільського господарства
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стан економічної системи. Саме тому виникає не�
обхідність у теоретичному і практичному обгрунтуванні
даної проблеми для розуміння сутності економічної
безпеки сільськогосподарських підприємств, а також у
розробці напрямів підвищення економічної безпеки
сільськогосподарських виробників.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів

та розробка пропозицій і рекомендацій щодо напрямів
підвищення економічної безпеки сільського господар�
ства України в умовах глобальної конкуренції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічну безпеку сільського господарства мож�

на визначити як стан економічної системи, за якого, за
допомогою ефективного управління корпоративними
ресурсами, забезпечується гармонійне функціонування
всіх складових її підсистем, а також захищеність такої
системи від загроз, які зумовлює вплив факторів зовні�
шнього і внутрішнього середовища в умовах глобалізації
економіки [3].

Аналіз різних підходів до проблеми економічної
безпеки підприємств показав, що економічна безпека
господарюючих суб'єктів складається з декількох фун�
кціональних складових, які для кожного конкретного
підприємства можуть мати різні пріоритети в залеж�
ності від характеру існуючих загроз та галузі. На нашу
думку, до складових економічної безпеки сільського
господарства слід віднести такі (рис. 1).

— природно�кліматична складова (кількість сіль�
ськогосподарських угідь, водних ресурсів);

— екологічна складова (забруднення водойм, еро�
зія грунту);

— нормативно�правова складова (зміни у законо�
давстві, нормативно�правові акти щодо регулювання
діяльності підприємств сільського господарства);

— техніко�технологічна складова (рівень забезпе�
чення підприємств технікою, технологія виробництва
сільськогосподарської продукції);

— кадрова складова (якісна та кількісна забезпе�
ченість галузі трудовими ресурсами);

— фінансова складова (рентабельність галузі, фінан�
сова стійкість підприємств, умови кредитування).

Сільськогосподарські угіддя, тис.га
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Рис. 2. Кількість сільськогосподарських угідь у 2017 році за регіонами України, тис. га

Джерело: побудовано за даними [7].
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Говорячи про природно�кліматичну складову еко�
номічної безпеки сільського господарства, слід мати на
увазі використання природного потенціалу нашої краї�
ни. Під природно�кліматичною складовою також розу�
міємо вплив на результативність діяльності підприєм�
ства гідротермічних умов, бонітету грунту, ландшафт�
них особливостей і т. д. Аналізуючи дані статистичного
збірнику "Регіони України" за 2018 рік, слід відмітити,
що лідерами в Україні за кількісною складовою
сільськогосподарських угідь є Одеський, Дніпровський,
Харківський, Запорізький та Полтавський регіони (рис.
2). Інша картина спостерігається поміж регіонів за роз�
міром капітальних інвестицій на охорону навколишнь�
ого природного середовища. Київський регіон є лідером,
його капітальні інвестиції за 2017 рік становили 4088,5
млн грн На другому місці опинився Дніпровський регі�
он — 2628,8 млн грн. У всіх інших регіонах нашої країни
розмір капітальних інвестицій на охорону навколишнь�
ого природного середовища за 2017 рік був значно мен�
ший.

Розглядаючи нормативно�правову складову еконо�
мічної безпеки сільського господарства, слід звернути
увагу на Єдину комплексну стратегію розвитку сільсько�
го господарства та сільських територій в Україні на
2015—2020 роки, у якій прописані пріоритетні напрями
реформування галузі [6]. Перше місце у зазначеному
переліку реформ приділено створенню стабільної пра�
вової системи, що відповідає міжнародним і європейсь�
ким стандартам.

Аналіз наявності  основних видів техніки у
сільськогосподарських підприємствах за період
2010—2017 роки (рис. 3) показує від'ємну динаміку
майже за всіма видами техніки та устаткування, що
свідчить про певні загрози з боку цієї складової.
Більшість сільськогосподарських підприємств не ма�
ють власних ресурсів та можливості користуватися
кредитом, що суттєво впливає на рівень технічного оз�
доблення.

Крім того, сільське господарство зазнало сильний
тиск з боку імпортного продовольства, що негативно
позначилося на обсягах виробництва сільськогоспо�
дарської продукції (рис. 4). Спад виробництва продукції
сільського господарства виявився глибшим, ніж спад
попиту на продовольство. Сучасне відновлення попиту
на споживчому ринку йде більш швидкими темпами, ніж
відновлення сільськогосподарського виробництва. У
зв'язку з цим необхідно вдосконалювати регіональну
аграрну політику в напрямі встановлення балансу між
окремими сферами агропромислового комплексу та
забезпечення державної підтримки суб'єктів продоволь�
чого забезпечення населення з позицій розвитку кон�
курентоспроможності на національному та міжнарод�
ному рівні.

Людський потенціал є невід'ємною частиною еконо�
мічної безпеки сільського господарства, оскільки робо�
та з землею, її обробка повністю залежить від праців�
ників середньої ланки. На жаль, велика частина моло�
дого населення нашої країни не зацікавлені займатися
сільським господарством. Це передбачає несприятливі
перспективи через деякі причини:

1) більшість токарів, механіків, інженерів люди по�
хилого віку, на них тримається весь агропромисловий
комплекс. Звідси виникає проблема наступності по�
колінь. Устремління ж молоді спрямовані на юридичні,
економічні, управлінські спеціальності, до того ж агро�
промисловий комплекс недостатньо автоматизований і
роботизований;

2) другий важливий фактор — відсутність система�
тизованого контролю за природокористуванням. Ваго�
ма частка земельних угідь є приватною власністю, що
істотно ускладнює виконання контрольно�наглядових
функцій і не дає переорієнтувати підприємців від мит�
тєвого прибутку до довгострокового стабільного дохо�
ду;

3) відсутність поля діяльності для перспективних
молодих аграріїв обумовлено бар'єрами на вхід у галузь.

Таким чином, грунтуючись на результатах проведе�
ного нами дослідження, яке базувалось на досліджені
стану складових економічної безпеки сільського госпо�
дарства, вважаємо за необхідне запропонувати напря�
ми підвищення рівня економічної безпеки сільськогос�
подарських підприємств:

1) створення великого сучасного виробництва, здат�
ного застосовувати передові технології і використову�
вати високопродуктивну техніку;

2) організація машинно�технологічних станцій або
сільськогосподарських споживчих кооперативів для
технічного і технологічного забезпечення діяльності
селянських (фермерських) господарств та особистих
підсобних господарств [10];

3) розвиток сільської інфраструктури: збутових і
постачальницьких кооперативів; інформаційно�кон�
сультаційних служб; муніципальних гарантійних фондів;

4) державна підтримка сільськогосподарського ви�
робництва;

5) модернізація агропромислового комплексу і опти�
мізація сучасної інфраструктури, за допомогою будів�
ництва і ремонту доріг, житла, відкриття і модернізація
освітніх установ, установ спорту і культури, що забез�
печить залучення молоді в село за допомогою створен�
ня для неї гідного способу життя;

6) розробка дорожньої карти розвитку регіонів, з
особливим акцентом на мотиваційних механізмах для
високопродуктивної та якісної праці, а також стимулю�
вання процесів самоорганізації сільськогосподарських
товаровиробників в агропромисловому комплексі;
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Джерело: побудовано за даними [6].
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7) оптимізація інвестиційного клімату за допомогою
створення сприятливих для інвесторів нормативно�пра�
вових умов, завдяки наданню різних пільг і преференцій;

8) впровадження інновацій, навчанням висококвал�
іфікованих кадрів, розвиток науки і наукового забез�
печення. Автоматизація процесів і підпроцесів, підви�
щення привабливості праці;

9) розвиток сільськогосподарського машинобуду�
вання і випуску конкурентоспроможної вітчизняної
сільськогосподарської техніки, а також технічне осна�
щення сільського господарства;

10) створення комплексної системи формування,
розподілу і використання державних резервних фондів
продовольства. Оптимізація ефективності державного
регулювання зовнішньоекономічних зв'язків за допомо�
гою спеціальних заходів, що забезпечують тимчасовий
протекціонізм внутрішнього продовольчого ринку з
метою оптимізації на ньому процесів виробництва і
підготовки до відкритої конкуренції, зорієнтувавши при
цьому на еталонні стандарти якості та релевантне ціно�
утворення;

11) впровадження релевантних систем контролю
якості продуктів харчування і питної води, вдоскона�
лення контрольно�наглядових функцій і нормативно�
правової бази, посилення відповідальності за недотри�
мання стандартів і їх підвищення;

12) сільськогосподарське страхування, яке допомо�
же нівелювати виникаючі загрози, пов'язані із здійснен�
ням сільськогосподарської діяльності і дасть додатко�
ву впевненість для підприємців;

13) надання сприятливих умов: податкові пільги;
кредит за низькою ставкою; субсидії з боку держави;
допомога держави при збуті продукції; купівля вітчиз�
няної техніки, обладнання та інших інструментів за ви�
гідною ціною.

Також з метою підвищення економічної безпеки
сільськогосподарських підприємств слід розробити схе�
ми зниження рівня загроз економічній безпеці, що вклю�
чають заходи по відновленню виробничого потенціалу,
фінансового оздоровлення підприємств, запобіганню
процесів деградації сільських територій.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Проведений аналіз складових економічної безпеки

сільського господарства показав, що стабілізуючим
фактором, який забезпечує економічну безпеку
сільськогосподарських підприємств, неграмотне управ�
ління наявними ресурсами, здатними забезпечити про�
цес розширеного відтворення, фінансову стійкість при
збереженні навколишнього природного середовища,
оновлення складу основних виробничих фондів, підго�
товку кваліфікованих кадрів, підвищення конкуренто�
спроможності виробленої сільськогосподарської про�
дукції, розширення ринків збуту. Крім того, це дозво�
ляє підприємствам сільськогосподарської галузі швид�
ко реагувати на зміну макро� і мікрооточення, що сут�
тєво впливає на рівень економічної безпеки України в
умовах глобальної конкуренції.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДЗЕМНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

The objective of this paper is to create methodological bases for the sustainable development of underground

infrastructure projects with account of certain factors to substantiate elasticity and stability, when conducting

technological processes on the underground space development. The analysis of modern methods and tooling

for the formation of the urban designing system with the implementation of mixedJuse schemes in Ukraine,

made it possible to determine that the project financing is a promising form of the capital investment into the

most profitable sectors of the state economy or into private business. The analysis of modern methods of planning

and designing of urban infrastructure systems has made it possible to substantiate the promising directions for

development of the underground space use with application of the innovation model of sustainable development

through the implementation of designated programs of highJtech modernization and renovation of the economic

complex. Based on the analysis of modern planning methods for infrastructure facilities, an innovation system

of the country is proposed, which is being formed by stages in order to create sustainable urban designing with

the implementation of mixedJuse schemes with a high density in Ukraine, and with subsequent steady functioning

of this infrastructure. The practical relevance is in the definition of universal innovation policy, as a combination

of basic principles and directions for creating the effective state mechanisms of market relations, as follows:

formation of the regulatory and legal framework in the field of innovation activity; ensuring the interaction

between science, education, production, financial and credit sphere in the development of innovation activities;

technology transfer and financial support. The scheme for the regulatory innovation mode has been substantiated

by means of which the economic growth in the country is stimulated within the framework of the appropriate

established system of incentives and constraints.

The high requirements for reliability, durability and safety of underground infrastructure facilities (UIF)

predetermine the necessity to develop a reliable geomechanical interaction support of an underground structure

or an underground part of an infrastructure facility with an enclosing massif. This requirement is an essential

element in the process of designing, construction and operation of the UIF, and the largeJscale goals facing the

underground complexes show its necessity and expediency.
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FORMULATION OF THE PROBLEM
The infrastructure and institutional foundation

governing the business investment into the large�scale
infrastructure projects are essential elements of the
investment attractiveness of any country. At the same time
the necessity arises to develop and substantiate these
projects for major cities of Ukraine, taking into account the
rational use of underground space, the existing volumes of
ground water and military operations in the country, which
cause a threat to the economic, technical, technological and
information security of the country. When planning such
projects, it is also reasonable to take into account the
architectural integrity of cities.

ANALYSIS OF RECENT STUDIES
AND PUBLICATIONS

Underground Infrastructure Facilities (UIF) function
as a dynamic terminal through which the geotechnical
systems and ecosystems interact and influence each other.
Accounting for the impact of this mutual dependency is
important for assessing the stability of infrastructure
projects, since this is the basis for decision�making in the
implementation of civil construction.

The mining industry has an extensive experience in the
construction and long�term usage of underground space.
One of the factors that put the brakes on the widespread
development of the underground urban space is the lack of
reliability in structural supports of underground structures.
In spite of the great achievements in the designing and
construction technology of such facilities, they do not
always meet the requirements of long�term usage [1].

The world experience of progress in advanced countries
and companies shows that their success is based on the
application of an innovation model of sustainable
development through the implementation of designated
programs of high�tech modernization and renovation of the
economic complex. Therewith, the highest indicators of

Метою роботи є створення методологічних основ сталого розвитку підземних інфраструктурних проJ

ектів з урахуванням певних чинників обгрунтування еластичності та стійкості при проведенні технолоJ

гічних процесів на підземному освоєнні простору. Аналіз сучасних методів та інструментів формування

системи містобудування з впровадженням схем багатоцільового використання в Україні дозволив визJ

начити, що проектне фінансування є перспективною формою капітальних інвестицій у найбільш приJ

буткові сектори України, економіку держави або приватний бізнес. Аналіз сучасних методів планування

та проектування систем міської інфраструктури дозволив обгрунтувати перспективні напрями розвитJ

ку використання підземного простору із застосуванням інноваційної моделі сталого розвитку шляхом

реалізації визначених програм модернізації високотехнологічного і оновленого господарського комплекJ

су. На основі аналізу сучасних методів планування об'єктів інфраструктури пропонується інноваційна

система країни, яка формується поетапно з метою створення стійкого містобудування з впровадженням

схем змішаного використання з високою щільністю в Україні, та з подальшим стійким функціонуванням

цієї інфраструктури. Практична актуальність полягає у визначенні універсальної інноваційної політиJ

ки, як сукупність основних принципів та напрямів створення ефективних державних механізмів ринкоJ

вих відносин: формування нормативноJправової бази у сфері інноваційної діяльності; забезпечення взаєJ

модії науки, освіти, виробничої, фінансовоJкредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; переJ

дачі технологій та фінансової підтримки. Обгрунтовано схему регуляторного інноваційного режиму, за

допомогою якої економічне зростання в країні стимулюється в рамках відповідно встановленої системи

стимулів і обмежень.

Високі вимоги до надійності, довговічності та безпеки підземних об'єктів інфраструктури (ПІО) зуJ

мовлюють необхідність розробки надійного геомеханічного взаємодії підземного споруди або підземної

частини об'єкта інфраструктури з огороджуючим масивом. Ця вимога є суттєвим елементом у процесі

проектування, будівництва та експлуатації ПІО, а масштабні цілі, що стоять перед підземними комплекJ

сами, свідчать про його необхідність і доцільність.

Key words: underground infrastructure facilities, innovation policy, sustainable urban design of infrastructure
systems, "sustainability" and "elasticity" of long�term design solutions.

Ключові слова: підземні інфраструктурні об'єкти, інноваційна політика, стале міське проектування інфра�
структурних систем, "стійкість" і "пружність" довгострокових проектних рішень.

quality, timeliness and efficiency of implementation of
construction investment projects and programs for the
development of industrial systems in the USA, Japan, Russia
and the EU countries are today achieved through the use of
project management, engineering and project financing.
Their use as compared to methods of organization and
management of the complex objects construction, tra�
ditional for the Ukrainian economy, makes it possible to
reduce labour costs and the project duration by 10—20%,
and the total cost by 8—15% [3].

African scientist Thabang Mokoaleli�Mokoteli devoted
his research to the protection of investors and the removal
of danger for them [4]. This will enable the Ukrainian audit
firms to provide their services to African businesses; Olaumi
D. Avolusi, in his research, was looking for the influence of
foreign direct investment on the development of African
countries [5]; R. Safarov, A. Panischev engaged into
numerous modelling investment of risks.

The well�known domestic and foreign scientists
K.A. Bardyish [6], P.P. Batenko, P.N. Zavlin, A.V. Oni�
shchenko [7], D.K. Pinto [8], M.L. Raza [9], R.B. Tyan [10],
V.D. Shapiro and others, studied the issues of organization
and management of projects in the field of construction.

SETTING OBJECTIVES
Аnalysis of the formation strategy of underground

infrastructure facilities in Ukraine and the formation of
institutional conditions for the formation underground
infrastructure facilities (UIF)

CONTRIBUTION OF THE MAIN MATERIAL
The high requirements for reliability, durability and

safety of underground infrastructure facilities (UIF)
predetermine the necessity to develop a reliable
geomechanical interaction support of an underground
structure or an underground part of an infrastructure
facility with an enclosing massif. This requirement is an
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essential element in the process of designing, construction
and operation of the UIF, and the large�scale goals facing
the underground complexes show its necessity and
expediency.

The geomechanical supporting of the UIF on the
territory under consideration solves the following tasks:
creation of the long�term (for a calculated period) stability
of underground facilities, geomechanical control over the
stress�strain state of the host rocks; determination of the
underground facility influence on the environment and
engineering structures, both during construction and
operation, as well as in the period of reconstruction and
especially liquidation. The main purpose of the
geomechanical support of the UIF is to prevent emergencies
during the underground space development, to increase
safety and efficiency of mining operations, to ensure the
integrity and standard operation of buildings, structures and
engineering networks that fall within the zone of their
geomechanical influence, as well as environmental
protection.

The UIF are defined as the space under the urban areas
that provide direct services to the city (for example, sewage
disposal, groundwater flow, metro operation, or geothermal
energy). The UIF include the rocks and soils formed
geologically, as well as man�made structures of different
origin and determine the four main resources, namely, space,
materials, water and energy. These resources have different
degree of recovery, depending on their use and the rate of
extraction.

    But, as a result of the rapid change in the conditions
of economic management, Ukraine has standards and
organizational�economic mechanisms for a project and
program�oriented and goal�oriented approach to solving
the tasks of the industrial and construction state complex
development through the construction of new,
reconstruction and technical upgrading the existing
enterprises and other facilities, which require further
improvement.

Analysis of the experience of economically developed
world countries in the direction of UIF use, taking into
account their legislative base, as well as maintaining the
stability of surface soils showed that the need to create a
way to the future sustainable use of underground space,
given the high density of the surface construction, and the
pursuit of economic growth are identified now. As a result,
a large�scale study and substantiation of the planning and
designing processes for underground infrastructure projects
in addition to the underground space in less developed
(rural) regions has begun.

An analysis of various statements about stability has
shown that planning of infrastructure projects, in addition,
the UIF is an important medium for the implementation of
both economic growth and social progress. First of all, we
define that both economic growth and social progress should
not occur at the expense of the environment (e.g., depletion
of groundwater level, the quality of rivers, air quality and
excessive carbon emissions), and thus it emphasizes the
complexity associated with the desire to realize sustainable
construction.

It is clear that any project cannot be implemented
without appropriate funding. In order to recover the do�
mestic economy as a whole and its main strategic sectors —
the fuel and energy complex, the metallurgical industry and
agriculture — the significant investments will be required
(based on foreign experts' studies results, $ 2.5—3.5 trillion
is needed per year) [11]. Therefore, as the experience of
highly developed countries shows, for the gradual and
effective recovery of the domestic economy, a considerable
attention should be paid to a new method of financing the
large�scale high�risk investment projects, as well as to
project financing.

However, the constant changes in the domestic
legislation, financial and political instability in the country
are responsible for searching the new directions of the

project finance development and the creation of conditions
for preferential treatment for both domestic and foreign
investors in order to implement sustainable urban designing
of UIF with implementation of mixed�use schemes with a
high density in Ukraine.

And also use two main approaches of designing:
sustainable approach, with the implementation of mixed�
use schemes with a high density in Ukraine and
comprehensive approach to consideration of the investment
project, given its viability, efficiency, availability of
adequate resources, the presence of risks, and the like. One
of the important factors that, in our opinion, put the brakes
on the development of project financing in Ukraine, first of
all, are the restrictions of the National Bank on the volumes
of investment, the lack of provisions on project financing in
the Law on Budget for 2018.

The NBU should establish a system of mandatory
reservation for those commercial banks (institutional
investors) who actively engaged in investment lending, and
check comprehensively the money spent. And, secondly, the
stimulation of realisation of sustainable urban designing with
the implementation of mixed�use schemes with high�density
in Ukraine is constrained by the development of this type of
financing under the current unfavourable investment
climate.

The general indicators characterizing the innovation
activity in Ukraine have a tendency to an increase in the
number of innovation enterprises and the volume of
expenditures on innovation activity, but, at the same time,
there is no real structural change and modernization of the
economy (Figs. 1, 2).

Among the reasons for the lack of innovation de�
velopment is complex business environment in Ukraine.
According to the World Bank rating, Ukraine ranks 183th
in the world in terms of indicators characterizing the ease
of doing business [12]. The most problematic components
of this rating are the tax system, the introduction of
international trade, the property registration, the setting
up and closing of businesses on the territory of Ukraine [13].

The main purpose of the state innovation policy is to
create social and economic, organizational and legal
conditions for effective reproduction, development and
utilization of the scientific and technical potential of
Ukraine, ensuring the introduction of modern environ�
mentally friendly, safe, energy� and resource�saving
technologies, production and sales of new types of compe�
titive products.

The basic principles of state innovation policy are:
orientation on the innovation way of development of the
Ukrainian economy; determination of state priorities for
innovation development; formation of the legal and
regulatory framework in the field of innovation activity;
creation of conditions for preservation, development and
use of domestic scientific�and�technological, as well as
innovation potential; ensuring the interaction between
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science, education, manufacturing, financial and credit
sphere in the development of innovation activities; effective
use of market mechanisms to promote innovation activity,
support for entrepreneurship in the research and production
sphere; implementation of measures to support of
international scientific and technological cooperation,
technology transfer, protection of domestic products in the
domestic market and its promotion to the external market;
financial support, the implementation of favourable credit,
tax and customs policy in the field of innovation activity;
assistance in development of innovation infrastructure;
information assurance of subjects of innovation activity;
training of personnel in the field of innovation activity [14].

Based on the above stated purpose of the innovation
policy, there is an orientation of innovation policy, which
arises depending on the existing conditions and set tasks.
Thereof, four directions are distinguished: the innovation
policy of 'technological push', the innovation policy of
'market orientation' (based on the fact that the state plays
a secondary role in this policy, the main participants are
directly business entities that carry out innovation activity
on their own initiative); the innovation policy of 'social
orientation' aimed at the involvement of the public, as the
driving force of innovation development; innovation policy
aimed at changing the structure of the economic mechanism.

The combination of these policies with the priority
distribution of industries of application is the universal
innovation policy. However, in the present conditions of
economic reforms, it is necessary to intensify the public
activity, to create conditions for the formation of non�
governmental organizations and unions, which will have a
direct interest in the modernization of the economy and
initiate innovation development, and make proposals on
changes in the institutional environment of innovation
policy. It should be noted that, compared with European
ones, Ukrainian innovation networks of business support
infrastructure have quite a low level of interaction both
within networks and between them. The Ukrainian
constituents of infrastructure to support the business and
innovation do not unite in the network, since they mostly
do not even know about them.

The financing of science based on a residual principle,
the lack of incentives for innovation activity and state
support of high�tech enterprises, imperfect legislation, total
corruption of government officials has led to extremely
negative structural changes in the economy, namely, the
increase in the share of raw production, low�technology
industries and the decline in the share of high�technology
industries.

One of the forms of innovations development in the first
stages is the creation of Science Parks at universities of the
country. Therewith, the Article 65 'On Higher Education'
of the Law of Ukraine states that 'the main purpose of
scientific, scientific and technical, as well as innovation
activity is to obtain new scientific knowledge through
research and development and their direction to the
creation and implementation of new competitive

technologies, types of equipment, materials, etc., in order
to provide the innovation development of society, the
training of innovation type of specialists'. The Article 66 of
the Law of Ukraine defines the conditions for the creation
of business incubators, technological Science Parks, etc.
[13].

However, the administration of research institutions and
universities do not have weighty incentives to intensify their
research activity in the framework of the Science Parks and
is counting on the old contractual form of work for clients,
the number of which decreases with time. An alternative
form of contractual form of work performance is the
formation of Science Parks at universities, where 'start�ups'
were carried out.

It should be noted that the innovation policy
management system in Ukraine covers a large number of
different ministries, agencies and committees, is
uncoordinated, therewith, there is no governing board that
as a sole representative could be responsible for innovation
policy. The Ministry of Science and Education is responsible
for the development and implementation of national policy
in the scientific, technological and innovation sphere, as well
as the implementation of innovation policy, which is also
included into the tasks of the Ministry of Economic
Development and Trade.

The National Academy of Sciences, sectoral ministries
form their own innovation policy, create tools for
implementing the scientific and practical results of their
research, have a system of research institutes, sources of
funding (their budget), material base and manpower. It is
necessary to coordinate the activities of the bodies that
implement innovation policy into a single strategy, where
each ministry, committees, and institutions are responsible
for the stages of economic modernization, the
implementation of innovation policy and the consolidation
of their functions by legislative regulation. For this purpose,
it is advisable to assign the Ministry of Economic
Development and Trade as the coordinating authority and
consolidate this with the legislative regulation. It is
necessary to define as a separate chapter in the Law of
Ukraine 'On Innovation Activity' the role and functions of
the Ministry for coordinating the activities of government
bodies in the implementation of innovation policy.

To form an innovation policy, it is necessary to use a
regulatory regime scheme. This scheme is as follows:
'interest — regime — interest' [15] (Fig. 3).

Fig. 3. To form an innovation policy, it is necessary to use
a regulatory regime scheme. This scheme is as follows:

'interest — regime — interest'
where: RRі — the regulatory regime for innovation

policy as a system;
G — a set of purposes that are planned to achieve with

the introduction of this regime;
S — a set of subjects prone to the effect of this regime;
I — a set of rules, regulations, restrictions and con�

ditions (necessary and sufficient) that are required to achieve
the purposes declared, since the rules determine the nature
of the 'game', establish a means of relationship between the
subjects, and introduce restrictions on the use of resources
and strategies in the struggle to achieve economic purposes
or approval of economic power in the market;

R — a set of resources, which are involved into the
implementation process of the innovation regime;

Р — a set of policies or strategies aimed at achieving
and implementation of objective goals.

Thus, with the help of the regulatory innovation
regime, the interest of the innovation development of the
country is ensured within the framework of  the
appropriate established system of incentives and
restrictions. A change in each of the components of the
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regulatory regime will contribute to the fluctuation of the
'satisfied interest' value.

In Ukraine, there is a problem of a gap between the
national innovation programs and regional ones, which
is explained by the diversity of innovation potentials of
each region and country as a whole. In order to remove
these obstacles, it is necessary to define priorities for
both national and regional programs. In most EU
countries, which began their reforms twenty years ago,
it is confirmed that the transition from a regional to a
centralized policy of innovation development is a
complex process and it is  difficult for regions to
restructure their innovation policies into the policy of
national programs.

After twenty years of reforms, the EU regional
programs are behind the national ones; this fact should
be taken into account when forming the innovation policy
in Ukraine in the process of modernization of the
Ukrainian economy. In the EU countries, there are no
decisions on the possibility of balancing the interests of
regions in a single program, although there are
compromise solutions between the relative advantages of
multi�regional programs (well�funded, no duplication)
and regional programs that are adapted to solving the
regional issues of innovation development and consider
the specifics of regional development [10]. That is, in the
EU a single approach has not been developed to the
coordination of  regional  programs into a single
government program.

In Ukraine, the regional innovation policy is dependent
and incidental to the state and activities of its industry.
During the period of the economy modernization, the state
of development of regional innovation policy can be
characterized as an initial. It should be noted that the
Government of Ukraine has made a lot of efforts to define
specific purposes and start certain projects, and the steps
have been taken for the development of innovation
infrastructure. However, the infrastructure does not meet
the requirements of investors, there are no necessary
communications, the location of industrial parks is
inconvenient for investors (a long distance from the
commodity market, transport routes, borders, lack of
availability of skilled labour), the lack of information on the
availability and state of infrastructure development. The
development of regional innovation policy is different in
each region; in the western regions and in the centre, more
attention is paid to the creation of Science Parks and to their
working conditions; in the east — a network of industrial
parks was formed, there were attempts to form free
economic zones of industrial type. Many regions are
experiencing difficulties in attracting investors and the
election of the vector of innovation development. This fact
should be taken into account when forming the national
innovation policy in the context of the economic
modernization.

The innovation system of the country can be formed in
stages in order to create sustainable urban designing with
the implementation of mixed�use schemes with a high
density in Ukraine, and their subsequent use and stable
functioning. Therefore, at the first stage, it is advisable to
build with account of the international experience of the
institutional framework, the sustainable urban designing
with the implementation of mixed�use schemes with a high
density in Ukraine in view of experience and capabilities of
the country. At the same time, to make certain changes in
the legislative base.

At the second stage, it is advisable to create a plan of
priority areas for the realization of sustainable urban
designing programs with the implementation of mixed�
use schemes with a high density in Ukraine and the
provision of tax and customs benefits to investors. Thus,
in the Law of Ukraine 'On Innovation Activity', there is
also no mechanism for tax benefits to stimulate innovation
activity.

CONCLUSIONS
The analysis demonstrates the existence of significant

experience in the field of geotechnical substantiation of the
possibility to construct underground infrastructure facilities
(UIF). The construction technologies and engineering
solutions of the underground urban space have already
reached a high level. In the near future, a developed urban
underground infrastructure will be an essential component
of large industrial cities.

The stable UIF development in Ukraine is possible
provided the underground facility compatibility with the
enclosing rock massif and technological features of
construction and operation. The compatibility is based on
the development of specific technical and technological
safety solutions for the main stages of the technological cycle
and at each stage of the 'massif�technology�UIF' system
operation. The technical and technological techniques are
based on the dynamics of the technical system state during
the process of UIF operation.

It is necessary to develop a regulatory framework of
the innovation system of the country in order to create
stable urban designing with the implementation of mixed�
use schemes with a high density in Ukraine, as well as their
subsequent introduction and sustainable operation.
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PHENOMENON OF THE BANK'S REPUTATIONAL RISK

Надмірне прийняття ризиків, неефективна практика управління ними, незадовільний фінансовий стан
банків призводять до підвищеного ризику репутації, яка справляє негативний вплив на їх здатність залучати
депозити, інвестиції та капітал. Це зумовлює необхідність підвищеної уваги до ризику репутації банків.

У статті розглянуто методичні підходи до визначення місця ризику репутації та його взаємопов`язанності з
іншими видами банківських ризиків. Узагальнено різні точки зору щодо тлумачення ризику репутації банку.
Наведено авторське розуміння поняття "ризик репутації банку", яке розглядається одночасно в системі коорJ
динат "ймовірність та причини виникнення, наслідки настання". Визначено особливості ризику репутації банку
та обгрунтовано його дуалістичну природу, що дозволяє ідентифікувати місце цього ризику в інтегрованій
системі ризикJменеджменту та налагодити процес його ефективного управління.

Excessive risk taking, ineffective management practices, and unsatisfactory financial status of banks lead to
increased reputational risk, which has a negative impact on their ability to attract deposits, investments and capital.
This leads to the need for increased attention to the risk of reputation of banks.

The article deals with methodical approaches to determining the place of reputation risk and its interrelation with
other types of bank risks. The first methodological approach is to distinguish the reputation risk as an independent
one; the second — to treat it as a kind of individual risks (in particular, compliance or operational). The essence of the
third approach is to consider the risk of reputation of the bank as a secondary one, as a result of the onset of primary
risks (credit, market, operational, etc.), that is, one of them or several simultaneously.

There are generalized different points of view regarding the interpretation of the bank's reputation risk. The author's
understanding of the concept of "risk of reputation of the bank" is presented, which is considered simultaneously in
the coordinate system "probability and causes of occurrence, consequences of the offensive". The features of the bank's
reputation risk are identified, namely: it has a priority among all other risks; may occur suddenly as a result of the
occurrence of risk factors generated by the primary risks of the bank and specific risk factors; not predictable; not
regulated by supervisors; it is not intended to create special reserves and capital to cover losses; is a consequence of
both the ineffectiveness of bank management and the occurrence of discrete risk events, and therefore requires special
management approaches.

The dual nature of reputation risk is substantiated and it is proposed to consider it in a twoJvector plane, which
allows identifying the place of this risk in the integrated risk management system and establishing the process of its
effective management. It has been established that, on the one hand, the reputation risk can arise as a result of the
actions of other types, and on the other — the appearance of specific risk factors, such as false data, published in the
media. This approach means that the effectiveness of managing a bank's reputation risk depends on both the
effectiveness of risk management and the compliance and adequacy of the internal and external communications
policy, which should be monitored by the communications department.

Ключові слова: ризик репутації, транспарентність, операційний ризик, ризик комплаєнс, ризик ліквідності,
політика комунікацій.

Key words: reputational risk, transparency, operational risk, compliance risk, liquidity risk, communications policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвитку кризових явищ у банківській сфері

сприяли такі фактори, як орієнтація на різке зрос�
тання обсягів кредитного портфеля за одночасно�
го зниження стандартів кредитування клієнтів, на�
дання кредитів фізичним особам в іноземній валюті;

стимулювання менеджменту банків, насамперед, на
отримання прибутків без урахування рівня ризиків
банківських операцій; неефективна політика цент�
ральних банків тощо. Внаслідок дії цих  факторів
банки стикнулися зі суттєвим зниженням їх репу�
тації.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201922

Надмірне прийняття ризиків, неефективна практи�
ка управління ними, незадовільний фінансовий стан при�
зводять до підвищеного ризику репутації, яка негатив�
но впливає на здатність банків залучати депозити, інве�
стиції та капітал. Це зумовлює необхідність підвищеної
уваги до ризику репутації банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти ризику репутації

банку знайшли відображення в документах Базельсько�
го комітету з банківського нагляду, ЄБРР, МВФ, Банку
міжнародних розрахунків (БМР), Європейської бан�
ківської організації, центральних та комерційних банків,
в працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Досліджен�
ня сутності ризику репутації здійснені зарубіжними вче�
ними: Фомбраном Ч., Кройтцером Р., Гріффіном Е., За�
маном А., Ларкіним Дж., Хані Г., та вітчизняними —
Чорною О., Філатовим Б., Кузнєцовою Л., Христіним А.,
Буряк А., Римар А. та ін.

Незважаючи на наявність праць, присвячених тлу�
маченню ризику репутації, існує необхідність у розши�
ренні спектру та глибини наукового дослідження, при�
свяченого даній проблематиці. Гострота вирішення цієї
проблеми посилюється тим, що вивчення феномену ри�
зику репутації наразі перебуває у стадії зародження
порівняно з іншими видами ризиків, що обумовлює на�
гальну потребу в цьому дослідженні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності та особливос�

тей ризику репутації банку, а також його місця в ієрархії
банківських ризиків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Природа ризику репутації є багатогранною, що обу�

мовлено численними факторами, які призводять до його
виникнення. З огляду зазначеного існують різноаспектні
думки до його виокремлення. У контексті зазначеної
проблематики були проаналізовані позиції:

— міжнародних фінансових інститутів (ЄБРР, БМР,
Базельського комітету з банківського нагляду, цент�
ральних банків окремих країн (Канади, США); EBA (The
European Banking Authority — Європейської Банківсь�
кої Організації), окремих зарубіжних банків, зокрема
Deutsche Bank, HSBC Holdings plc, Royal Bank Of Scotland
та Pekao Bank;

— вітчизняних банків та банків з іноземним капіта�
лом, сукупний обсяг капіталу, активів та зобов'язань
яких складає відповідно: 89,3%, 94,8% та 93,8% від ана�
логічних показників по банківській системі України;

— зарубіжних та вітчизняних вчених.
До вибірки увійшли банки, за якими у публічному

доступі представлена інформація щодо ризику репу�
тації. У процесі дослідження зверталася увага на тлу�
мачення ризику репутації, наявність у банку відповід�
ної політики,  а також організацію управління ним.

Результати проведеного дослідження дозволили
виявити декілька методичних підходів щодо визначен�
ня місця ризику репутації та його взаємопов'язаності з
іншими видами банківських ризиків. Перший з них по�
лягає у виокремленні ризику репутації в якості само�
стійного виду; другий — трактуванні його як різновиду
окремих ризиків (зокрема, комплаєнс або операційно�
го). Сутність третього підходу зводиться до розгляду
ризику репутації банку в якості вторинного, внаслідок
настання первинних ризиків (кредитного, ринкового,
операційного тощо), тобто одного з них або кількох
одночасно.

Прихильниками першого підходу є АТ "Укрексім�
банк", що виділяє ризик репутації як самостійний вид
поряд із кредитним, ліквідності, ринковим, операційним,
а також стратегічним [1], ПАТ "Промінвестбанк" [2], АТ
"Сітібанк" [3], АТ "ІНГ Банк Україна" [4], АТ "Дойче
Банк ДБУ" [5], АТ "Піреус Банк МКБ" [6], АТ "Банк

Форвард" [7], АТ "СЕБ Корпоративний Банк" [8],
АТ "Кредит Європа Банк" [9].

Основними ризиками для Банку Пекао є кредитні
ризики, ліквідність, ринкові ризики та операційний ри�
зик. Крім того, група ідентифікує наступні ризики у
своїй діяльності: бізнес, нерухомість, фінансові інвес�
тиції, модель, макроекономічні, репутаційні ризики,
ризики відповідності, ризик надмірного впливу та ри�
зику банківського страхування [10].

Другий методичний підхід притаманний окремим
іноземним і вітчизняним банкам. Зокрема, АБ "Укргаз�
банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Прокредит
Банк", АТ "ПУМБ", АТ "Таскомбанк" розглядають ри�
зик репутації як складову комплаєнс�ризику [11—15].
Аналогічної позиції дотримується АТ "Альфа�Банк",
який у контексті ризику комплаєнс наголошує, що не�
здатність передбачати вплив неналежних дій працівників
банку може призвести до негативного суспільного ре�
зонансу та завдати шкоди репутації банку, навіть якщо
не буде порушено вимог законодавства України [16]. АТ
"Сбербанк" вважає за необхідне підтримувати постійний
достатній рівень ліквідності для погашення своїх зобо�
в'язань у належний строк як у звичайних, так і в надзви�
чайних умовах, не несучи при цьому невиправданих
збитків і без ризику для репутації банку [17]. АТ "ОТП
Банк", АТ "Кредитвест Банк" та АТ "Банк Кредит
Дніпро" пов'язують виникнення ризику репутації із
втратою ліквідності та операційним ризиком [18—20].

Доречно зауважити, що втрата репутації банку в
минулому, зазвичай, відносилася до операційного ри�
зику. Проте внаслідок підвищення значущості ризику
репутації банки та органи нагляду почали визнавати
його як окремий вид ризику, яким необхідно відповід�
ним чином управляти.

Третього методичного підходу дотримуються Євро�
пейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Банк
міжнародних розрахунків, Базельський комітет з бан�
ківського нагляду, центральні банки окремих країн
(США, Канади); потужні зарубіжні банки Deutsche Bank,
HSBC Holdings plc, Royal Bank Of Scotland та Pekao Bank.

У настанові ЄБРР щодо практики визначення апе�
титу банків до ризиків зазначається, що ризик репутації
може виникнути у зв'язку з втратою бізнесом прибутків
через зниження довіри до нього внаслідок реалізації
іншого ризику. При цьому наголошується, що до опе�
раційного цей ризик не відноситься [21]. Банком міжна�
родних розрахунків ризик репутації розглядається як
вторинний ризик, який виникає внаслідок фінансового,
операційного та політичного ризиків [22].

Значну увагу ризику репутації приділяють цент�
ральні банки світу. Майже одностайно вони стверджу�
ють, що ризик репутації має наслідковий характер, тоб�
то виникає від інших видів ризику. Це означає, що ри�
зик репутації можна знизити завдяки налагодженню
ефективного управління іншими первинними ризиками,
тобто ліквідності, операційного, комплаєнс тощо [23].

Доречно зауважити, що НБУ до сих пір не запропо�
нував однозначного відношення до цього ризику. Відпо�
відно до "Методичних вказівок з інспектування банків
"Система оцінки ризиків", схвалених Постановою Прав�
ління НБУ від 15.03.2004 № 104 регулятор серед дев'я�
ти ризиків виділяє окремо ризик репутації банку. Вод�
ночас у документі "Про затвердження Положення про
організацію системи управління ризиками в банках Ук�
раїни та банківських групах", затвердженого Постано�
вою Правління НБУ від 11.06.2018 № 64 серед суттєвих
ризиків регулятор не виокремлює ризик репутації бан�
ку, а відносить його до комплаєнс ризику [24; 25].

За результатами наукових міркувань була висунута
гіпотеза, що ризик репутації виникає через появу ри�
зик�факторів, які є генераторами окремих суттєвих ри�
зиків банку, а також специфічних ризик�факторів. Для
підтвердження цієї гіпотези розглянемо ризик�факто�
ри по окремих видах суттєвих банківських ризиків. Ри�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23www.economy.in.ua

зик репутації може виникнути в банку внаслідок ризи�
кових подій, зокрема: неумисного або недбалого став�
лення до професійних обов'язків перед клієнтами (ук�
лючаючи неналежну якість рекомендацій) або в резуль�
таті недосконалості продуктів банку; збоїв у підготовці
та виконанні операцій; претензійних вимог клієнтів
щодо отриманих неякісних консультаційних послуг
тощо, які є носіями операційного ризику.

Одночасно ризик репутації з'являється у банку че�
рез дію чинників ризику комплаєнс, наприклад: конф�
лікту інтересів всередині банку; порушення вимог зако�
нодавства України (податкового, законодавства про
захист прав споживачів, трудового, антимонопольного,
законодавства у сфері запобігання та протидії легалі�
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля�
хом, фінансування тероризму та фінансування розпов�
сюдження зброї масового знищення, інших законів,
нормативно�правових актів Національного банку) тощо.
До того ж, ризик репутації на практиці може реалізу�
ватися внаслідок порушення банком нормативів/ко�
ефіцієнтів ліквідності, норм обов'язкового резервуван�
ня, установлених НБУ; відтоку коштів клієнтів через
появу негативної інформації в засобах масової інфор�
мації тощо [25].

Вищезазначене надає підстави стверджувати, що
ризик репутації має одночасно властивості не тільки
операційного та комплаєнс, але й інших видів ризиків
банку, а отже, відображенням одного чи сукупності
ризиків. До того ж, ризик репутації може з'явитися при
виникненні специфічних ризик�факторів, наприклад,
появі неправдивої інформації про банк, що зашкоджує
його репутації.

У нормативних документах НБУ визначає ризик ре�
путації з певними відмінностями. Так, у згаданих вже
методичних вказівках з інспектування банків регулятор
розглядає ризик репутації як "наявний або потенційний
ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи
клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками)
або органами нагляду" [24]. Дещо розширене тлумачен�
ня можна зустріти у постанові Правління Національ�
ного Банку України "Про затвердження Положення про
здійснення банками фінансового моніторингу" № 417
від 26.06.2015 р., а саме: "ризик репутації — це наявний
або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який
виникає через несприятливе сприйняття іміджу банку
клієнтами, контрагентами, потенційними інвесторами
або органами нагляду, який впливає на спроможність
банку встановлювати нові відносини з контрагентами,
надавати нові послуги або підтримувати наявні відно�
сини, та може призвести банк (або його керівників) до
фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, при�
тягнення до адміністративної, цивільної або криміналь�
ної відповідальності" [26]. Водночас, в іншому документі
НБУ наводить таку інтерпретацію ризику репутації бан�
ку: "це імовірність виникнення збитків або додаткових
втрат або недоотримання запланованих доходів унасл�
ідок несприятливого сприйняття іміджу банку клієнта�
ми, контрагентами, акціонерами, наглядовими та конт�
ролюючими органами" [25]. Нам видається, що останній
варіант визначення ризику репутації банку є більш ко�
ректним.

Базельський комітет з банківського нагляду визна�
чає ризик репутації банку як ризик, що виникає внаслі�
док негативного сприйняття з боку клієнтів, контра�
гентів, акціонерів, інвесторів і регуляторів, який може
вплинути на здатність банку підтримувати наявні або
встановлювати нові ділові відносини та отримувати три�
валий доступ до джерел фінансування [27].

Широка палітра наукових думок, позицій наглядо�
вих органів, банків, міжнародних фінансових інститутів
виникла внаслідок того, що ризик репутації залежить
від численних ризик�факторів. При цьому ризик репу�
тації розглядається як ризик:

— можливого ушкодження бренду та репутації бан�
ку, а також пов'язаний з цим ризик доходів, капіталу
або ліквідності [28; 29];

— несприятливого сприйняття іміджу фінансової
установи зацікавленими сторонами [6; 7; 9; 30; 31; 32];

— невиконання очікувань зацікавлених сторін внас�
лідок будь�якої події, поведінки, дії чи бездіяльності,
як самого банку [33];

— ймовірних фінансових втрат або додаткових
втрат, або недоотримання запланованих доходів, або
зменшення надходжень від контрагентів через форму�
вання в суспільстві негативного уявлення про фінансо�
ву стабільність банку або якість продуктів та послуг,
невиконання (порушення) ним зобов'язань перед
клієнтами або втрати репутації внаслідок дії різних чин�
ників [11; 34—37].

Окремі дослідники підходять до визначення ризику
репутації як економічної категорії. Зокрема, Ковтун В.
наводить наступне тлумачення ризику репутації — "це
соціально�економічна категорія, яка може слугувати
кількісною оцінкою (індикатором) рівня суспільної до�
віри до банку, та характеризується наявним або потен�
ційно можливим ризиком для надходжень та капіталу,
зі зазначенням причин виникнення ризику" [38]. Дещо
подібне розуміння ризику репутації можна зустріти в
роботі Буряк А. та Римара А., які розглядають ризик
репутації "як економічну категорію, дія якої виникає
при здійсненні підприємницької (чи іншої) діяльності,
пов'язана з появою реальних/потенційних загроз
діловій репутації підприємства та ймовірністю настан�
ня позитивних зрушень у репутаційних стратегічних
активах підприємства" [39].

Дещо своєрідним є тлумачення ризику репутації, яке
викладене в науковій праці Хані Г. На його думку, ри�
зик репутації — це неспівпадіння між реальними діями,
поведінкою чи станом справ у компанії з очікуваннями
стейкхолдерів. Чим більшою є ця розбіжність, тим
більша ймовірність настання ризикової ситуації, яка
переростає в загрозу діяльності компанії. Автор наго�
лошує, що очікування стейкхолдерів є завжди динаміч�
ними, вони рухливі й підпадають під різноманітні впли�
ви: висвітлення діяльності у ЗМІ, новин з ринків, заяв
конкурентів тощо [40].

Іншу точку зору щодо ризику репутації наведено в
роботі Гріфіна Е. На його думку, ризик репутації — це
стан, який може настати внаслідок інцидентів або тлію�
чих ризиків, які можуть бути кризою або перерости в
неї [41].

Отже, у вищенаведених визначеннях ризику репу�
тації банку наголошується увага на окремі його аспек�
ти або їх комбінацію: причину виникнення (наприклад,
розбіжність між очікуваннями зацікавлених сторін та
фактичним станом справ в банку); ймовірність настан�
ня; наслідки (пошкодження бренду та репутації — пер�
винний характер; втрата доходів, капіталу або лік�
відності, відсутність доступу до джерел ресурсів — вто�
ринний характер).

Отже, будь�який ризик варто розглядати в системі
координат: "імовірність та причини виникнення ризику,
наслідки настання". З огляду зазначеного, можна наве�
сти наступне стисле тлумачення ризику репутації — це
імовірність настання ризикових подій, які загрожують
репутації банку та призводять до негативних потенцій�
них наслідків. Такими наслідками можуть бути санкції
регуляторних і контролюючих органів; рішення судів
про відшкодування коштів клієнтам та контрагентам;
нездатність зберегти існуючу клієнтську базу та залу�
чити нових клієнтів, а також багато інших, що, у свою
чергу, унеможливлює постійний доступ банку до дже�
рел фінансування за прийнятною ціною, або призводить
до збитку, або недоотримання доходів, або втрати капі�
талу.

Феномен ризику репутації банку проявляється в
його особливостях:
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— має пріоритетне значення серед всіх інших ри�
зиків, оскільки втрата репутації банку може призвести
не лише до суттєвих втрат різного характеру, але й  при�
пинення банківської діяльності;

— може виникати раптово як результат настання
ризик�факторів, породжених первинними ризиками
банку так і специфічними ризик�факторами;

— з'являється у випадку втрати довіри зацікавлених
сторін до банку;

— не піддається прогнозуванню;
— не регулюється органами нагляду;
— на покриття втрат не передбачається формуван�

ня спеціальних резервів та капіталу;
— є наслідком як неефективності банківського ме�

неджменту в цілому, так і настання дискретних ризико�
вих подій, а тому вимагає особливих підходів до управ�
ління.

Виклики світової фінансової кризи переконливо
довели, що найбільшою цінністю банку є його репута�
ція, оскільки її високий рівень приваблює клієнтів, кон�
трагентів, інвесторів, зміцнює ринкову позицію та зни�
жує вартість залучення капіталу.

Репутація банку може бути мінливою та неконтро�
льованою. Вона формується роками, але може бути
втрачена внаслідок настання незначних інцидентів або
кризи. Жорстка конкуренція на фінансовому ринку при�
зводить до значного впливу третіх сторін на репутацію
банку, а також на наслідки і ситуації, які не передбача�
ються. Внаслідок цього позитивна репутація раптово
може перетворитися на негативну.

У банку може виникнути серйозна стресова ситуа�
ція, яку важко буде виправити. Вжиття заходів, спря�
мованих на ліквідацію наслідків втрати репутації, вима�
гає величезних зусиль і значних ресурсів. Зазвичай, ви�
трати на відновлення зруйнованої репутації є суттєво
вищими, ніж на її підтримання, а тому банки повинні не
допускати ризик�подій, які можуть призвести  до не�
сприятливого їх сприйняття зацікавленими сторонами.
З метою уникнення витрачання значної суми коштів на
відновлення репутації, банки мають сформувати чітке
уявлення про ризик репутації.

На нашу думку, ризик репутації має дуалістичну
природу, а відтак пропонуємо розглядати його у двох�
векторній площині, що дозволяє ідентифікувати місце
цього ризику в інтегрованій системі ризик�менеджмен�
ту.  Встановлено, що з однієї сторони, ризик репутації
може виникнути як результат дії інших видів ризиків, а
з другої — появи специфічних ризик�чинників, наприк�
лад неправдивих даних, оприлюднених в засобах масо�
вої інформації. Такий підхід означає, що ефективність
управління ризиком репутації банку залежить як від
дієвості ризик�менеджменту та комплаєнс так і адекват�
ності політики внутрішніх та зовнішніх комунікацій,
реалізацію якої має відстежувати підрозділ зв'язків із
громадкістю.

Саме фахівці цього підрозділу мають надавати Прав�
лінню та Раді своєчасну та повну інформацію про вияв�
лені сигнали щодо специфічних факторів ризику, які
загрожують чи можуть у майбутньому загрожувати ре�
путації банку.

Найбільшою цінністю банку є його репутація, яка
має статус нематеріального активу, роль якого в май�
бутньому буде зростати. Ризик репутації має бути вра�
хований при формуванні інтегрованої системи управ�
ління ризиками банку, капіталу, плану ліквідності та
розробці процедур стрес�тестування.

ВИСНОВКИ
Існує декілька методичних підходів щодо визначен�

ня місця ризику репутації та його взаємопов'язаності з
іншими видами банківських ризиків. Перший з них по�
лягає у виокремленні ризику репутації в якості само�
стійного виду; другий — трактуванні його як різновиду
окремих ризиків, третій — розгляду його в якості вто�

ринного, внаслідок настання первинних ризиків (кре�
дитного, ринкового, операційного тощо), тобто одного
з них та/або кількох одночасно.

За результатами дослідження встановлено, що ри�
зик репутації має одночасно властивості не тільки опе�
раційного та комплаєнс, але й інших видів ризиків бан�
ку, а отже — відображенням одного чи агрегації різних
ризиків. До того ж, ризик репутації може з'явитися при
виникненні специфічних йому притаманних ризик�фак�
торів, наприклад, появі неправдивої інформації про
банк, що зашкоджує його репутації.

Під час визначення ризику репутації банку наголо�
шується увага на окремі його аспекти або їх комбіна�
цію: причину виникнення, ймовірність настання, на�
слідки. З огляду зазначеного, будь�який ризик варто
розглядати в системі координат: "імовірність та причи�
ни виникнення ризику, наслідки настання". У стислому
вигляді, ризик репутації можна розглядати як
імовірність настання ризикових подій, які загрожують
репутації банку та призводять до негативних потенцій�
них наслідків.

Феномен ризику репутації банку проявляється в
його особливостях: має пріоритетне значення серед всіх
інших ризиків; може виникати раптово як результат
настання ризик�факторів, генерованих первинними ри�
зиками банку так і специфічними ризик�факторами; не
піддається прогнозуванню; не регулюється органами
нагляду; не передбачається формування спеціальних
резервів та капіталу на покриття втрат; є наслідком як
неефективності банківського менеджменту, так і на�
стання дискретних ризикових подій, а тому вимагає
особливих підходів до управління.

Подальші наукові дослідження мають бути спрямо�
вані на розробку концепції управління ризиком репу�
тації, яка базується на визначенні економічної природи
та оцінюванні найціннішого нематеріального активу
банку, що виступає фундаментом для його розвитку та
позитивного сприйняття усіма зацікавленими сторона�
ми.
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LOCAL TAXATION IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

У статті розглянуто діючий стан та перспективи розвитку місцевого оподаткування в Україні. Здійснено

оцінювання фіскальної ролі місцевих податків та зборів за період 2013—2017 рр. Порівняно фіскальну

роль місцевих податків України з зарубіжними країнами. Обгрунтовано необхідність вдосконалення сиJ

стеми місцевого оподаткування в Україні з метою підвищення її фіскальної та екологоJекономічної роJ

лей. Проаналізовано ринок рекламних послуг України та виявлено тенденції його розвитку. ОбгрунтоваJ

но доцільність запровадження податку на рекламу. Запропоновано методику розрахунку податку на

рекламу з урахуванням коефіцієнтів, які враховують види реклами. Розраховано потенціальні надходJ

ження податку на рекламу та виявлено його фіскальну роль. Обгрунтовано необхідність введення утиJ

лізаційного збору в Україні. Запропоновано механізм запровадження утилізаційного збору. Виявлено

переваги застосування утилізаційного збору. Оцінено перспективи запровадження податку на рекламу

та утилізаційного збору у якості місцевих податків та зборів з метою підвищення фінансової автономії

органів місцевого самоврядування та вирішення ряду екологоJекономічних проблем.

The article is devoted to investigation of the current situation and trends of local taxation in Ukraine. The

fiscal role of local taxation has been investigated for the period of 2013—2017: the dynamics of local tax revenues

has been analyzed, their share in local taxes and GDP of Ukraine has been investigated. The fiscal role of property

taxes of the world has been revealed. The fiscal role of local taxation has been compared with foreign countries.

The necessity of improvement of local taxation has been proved in Ukraine to rise the fiscal, ecological and

economic roles of them. The market of advertising services of Ukraine has been analyzed and the tendency of

promotion has been reflected. The feasibility of introducing an advertising tax is substantiated. The dynamics of

advertising tax revenues has been analyzed for the period of its existence in Ukraine. The method of calculation

of advertising tax has been offered, taking into account coefficients, which are connected with types of advertising.

The potential revenue for advertising tax has been calculated and its fiscal role has been identified. The necessity

of introducing a recycling fee has been proved because of difficult environmental situation, lack of waste collection

system, lack of sufficient funding for recycling, undeveloped production system from recycled materials.  The

mechanism of the introduction of a recycling fee: automatic introduction of recycling fee, introduction of recycling
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах децентралізації, яка відбувається в Україні,

важливим завданням держави є забезпечення органів
місцевого самоврядування достатньою кількістю фінан�
сових ресурсів, необхідних для забезпечення виконан�
ня завдань економічного, соціального та екологічного
характеру. Одним з важливих джерел фінансових ре�
сурсів місцевих органів влади є місцеві податки та збо�
ри, які у розвинених країнах світу складають значну
частину надходжень відповідних адміністративно�тери�
торіальних одиниць. В Україні місцеві податки та збори
не виконують належним чином не тільки фіскальної, але
й соціальної та еколого�економічної функцій. Саме
тому вважаємо, що така тема є актуальною та потребує
подальшого вивчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми місцевого оподаткування є об'єктом до�

слідження багатьох зарубіжних та вітчизняних нау�
ковців, серед яких: Волохова І., Іванов Ю., Крисоватий А.,
Опарін В., Письменний В., Соколовська А. та інші. Але
незначна фіскальна та еколого�економічна роль місце�
вих податків в Україні обумовлює необхідність подаль�
ших наукових досліджень та розробок з метою вдоско�
налення системи місцевого оподаткування та механіз�
му їх адміністрування.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є оцінювання сучасного стану

місцевого оподаткування України та пошук перспектив�
них шляхів розвитку з метою підвищення його фіскаль�
ної та еколого�економічної ролей.

fee of 7 percent, purposeful use of the fee. The advantages of its application have been proposed. The prospects

for introducing a tax on advertising and utilization tax as local taxes and fees have been estimated in order to

increase the financial autonomy of local selfJgovernment bodies and to solve environmental and economic

problems.

Ключові слова: місцеве оподаткування, податок на майно, єдиний податок, податок на рекламу, утиліза�
ційний збір, фіскальна роль.

Key words: local tax, property tax, single tax, advertising tax, recycling fee, fiscal role.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Місцеве оподаткування в Україні пройшло довгий

шлях становлення, зазнавало суттєвих змін за весь пе�
ріод незалежності країни, що було обумовлено необхі�
дністю підвищення його фіскальної та регулюючої ро�
лей. До прийняття Податкового кодексу в Україні дія�
ло чотирнадцять місцевих податків та зборів, які не ви�
конували своїх функцій. Прийняття Податкового ко�
дексу сприяло впровадженню кардинальних змін у сфері
місцевого оподаткування. Станом на 2019 р. місцевих
податків та зборів в Україні налічується чотири: єдиний
податок, податок на майно (плата за землю, податок на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транс�
портний податок), туристичний збір та збір за місця для
паркування транспортних засобів.

Зміни, які запроваджуються протягом періоду дії
Податкового кодексу позитивно впливають на стан
місцевого оподаткування. Надходження місцевих по�
датків та зборів до доходної частини місцевих бюджетів
щорічно збільшуються, що наведено на рисунку 1.

Дані рисунка 1 свідчать про позитивну динаміку
відносно надходжень місцевих податків та зборів до
місцевих бюджетів України, особливе збільшення спо�
стерігається у 2015 р. порівняно з 2014 р. Це обумов�
лено: суттєвим збільшенням надходжень податку  на
майно; зміненням критеріїв спрощеної системи опо�
даткування, обліку та звітності;  збільшенням
кількості платників єдиного податку, а саме фізичних
осіб [2].

Вищезазначені зміни призвели не лише до збіль�
шення надходжень місцевих податків та зборів в абсо�
лютному вираженні, але й до збільшення питомої ваги
місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюд�
жетів та ВВП України (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка надходжень місцевих податків та зборів та їх питомої ваги у доходах місцевих бюджетів та ВВП
України, 2013—2017 рр.

Джерело: побудовано на основі даних [1; 4].
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 Дослідження структури місце�
вих податків та зборів (рис. 2) нада�
ло можливість виявити причини зро�
стання питомої ваги місцевих по�
датків та зборів у доходах місцевих
бюджетів України.

Проведений аналіз свідчить про
суттєву зміну структури місцевих
податків та зборів у 2015 р. Зміни по�
в'язані з:

— ліквідацією збору за провад�
ження деяких видів підприємниць�
кої діяльності;

— виключенням плати за землю
зі складу загальнодержавних по�
датків та віднесенням її до складу
місцевого податку на майно;

— віднесенням до єдиного по�
датку четвертої групи податку з
сільськогосподарських товарови�
робників, у яких частка сільськогос�
подарського товаровиробництва за
попередній календарний рік дорівнює або перевищує
75 %. До 2015 року це був фіксований сільсько�
господарський податок, надходження якого до бюдже�
ту були незначними (у 2014 р. надходження фіксовано�
го сільськогосподарського податку склали 122,24 млн
грн, у 2015 р. надходження єдиного податку четвертої
групи збільшились у 16,5 разів та склали 2024, 23 млн
грн [1]). Суттєве зростання його надходжень у складі
єдиного податку обумовлено застосуванням коефіціє�
нту індексації нормативної грошової оцінки під час його
розрахунку. До цього часу нормативна грошова оцінка
враховувалася станом на 1995 рік.

Варто відмітити, що податок на майно відіграє най�
важливішу роль серед місцевих податків та зборів про�
тягом 2015—2017 рр., його питома вага у надходжен�
нях місцевих податків та зборів складає у середньому
за цей період 57,86 %. Водночас, як питома вага місце�
вого податку на майно у надходженнях місцевих по�
датків та зборів у світі в цілому за даними британської
аудиторської компанії Ernst & Young складає 76,4 % у
2017 р. [3, с. 7]. Дослідження не лише місцевого податку
на майно, але й загальнодержавного, надало змогу вия�
вити, що податок на майно посідає перше місце серед
загального обсягу загальнодержавних та місцевих по�
датків та складає 38,9 % [3, с. 3]. Надходження податку
на майно в Україні у 2017 р. збільшились порівняно з
2016 р. на 16,27 %, у світі в цілому — на 3,9 % [3, с. 7].

Проведений аналіз місцевого оподаткування
свідчить про зростання фіскальної ролі місцевих по�
датків, але порівняння питомої ваги місцевих податків
у доходах місцевих бюджетів України з аналогічними
даними зарубіжних країн, свідчить про необхідність
подальшого пошуку шляхів вдосконалення місцевого
оподаткування країни.

Перспективою розвитку місцевого оподаткуван�
ня, на наш погляд, є повернення податку на рекламу,
який було скасовано із запровадженням Податково�
го кодексу України. На сьогоднішній день у період
інформатизації суспільства, реклама відіграє велику
роль (рис. 3), саме тому, ми вважаємо, податок на рек�
ламу буде не лише важливим фіскальним інструмен�
том, але й важелем соціально�економічного регулю�
вання.

Наведені дані свідчать про стабільну позитивну тен�
денцію до збільшення надання рекламних послуг. Ви�
няток складає лише 2014 р., що обумовлено спадом діло�
вої активності. Обсяг надання рекламних послуг в Ук�
раїні за аналізований період збільшився майже у 4 рази,
що зайвий раз підкреслює актуальність та перспек�
тивність запровадження податку на рекламу.

Проаналізуємо динаміку надходжень податку на
рекламу за часи його існування до місцевих бюджетів
України та його частку у податкових надходженнях, що
наведено на рисунку 4.
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Джерело: побудовано на основі даних [1].
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Джерело: побудовано на основі даних [4].
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Дані рисунка 4 свідчать, що податок на рекламу зай�
мав суттєве значення серед надходжень місцевих по�
датків та зборів, та складав майже 7%. Нормативна став�
ка податку на рекламу була передбачена Декретом КМУ
"Про місцеві податки і збори" у розмірі, що не переви�
щує 0,1 % від вартості послуг за розміщення одноразо�
вої реклами та 0,5 % — за розміщення реклами на три�
валий термін [5].

З метою прогнозування надходжень податку на
рекламу припустимо, що обсяг наданих рекламних по�
слуг в Україні складається як з одноразової, так і з
реклами, розміщеної на тривалий термін, у співвідно�
шенні 50 % на 50 %. Збереження ставок податку на
рекламу на тому ж рівні, сприяли б збільшенню над�
ходжень до місцевих бюджетів у середньому на 6,24%
(рис. 5).

Рис. 4. Динаміка надходжень податку на рекламу та його частка у надходженнях місцевих податків та зборів України,
2007—2010 рр., %

Джерело: побудовано на основі даних [1].
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Джерело: розраховано та побудовано на основі даних [1; 4].
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Варто відмітити, що починаючи з 2015 р., незважа�
ючи на зростання надходжень податку на рекламу, його
питома вага у надходженнях місцевих податків і зборів
суттєво знизилась би через вищезазначену зміну струк�
тури місцевих податків та зборів.

Проведений аналіз стану ринку рекламних послуг
свідчить про його розвиток та вдосконалення. Це, на наш
погляд, є вагомим аргументом щодо повернення податку
на рекламу до складу місцевих податків. Впровадження по�
датку на рекламу є важливим інструментом регулювання
ринку рекламних послуг, а також доцільним кроком щодо
збільшення фінансових ресурсів органів місцевого самовря�
дування. Ставка податку на рекламу повинна бути дифе�
ренційована не лише залежно від тривалості розміщення
реклами (0,5 % — за розміщення реклами на тривалий
термін, 0,1 % — від вартості послуг за розміщення однора�
зової реклами), але й залежно від виду рекламних послуг.

Дослідження ринку рекламних послуг сприяло ви�
явленню найбільш та найменш розповсюдженої рекла�
ми, а саме: найбільший обсяг наданих рекламних послуг
на телебаченні (52,19 % станом на 2017 р.), на другому
місці — зовнішня реклама (16,11 % станом на 2017 р.),
на третьому місці — інтернет реклама (15,28 % станом
на 2017 р.), на четвертому — всі інші види реклами (16,12
% станом на 2017 р.) [6]. Вважаємо доцільним введення
коефіцієнтів у методику розрахунку податку на рекла�
му залежно від виду реклами, а саме:

1) на телебаченні — 2;
2) зовнішня реклама — 1,5;
3) інтернет реклама — 1,2;
4) інші види реклами — 1.
Прогнозування надходжень податку на рекламу з

урахуванням запропонованих коефіцієнтів наведене на
рисунку 6.

Наведені дані підтверджують доцільність застосу�
вання запропонованих коефіцієнтів та вказують на по�
тенціал збільшення фінансових можливостей місцевих
органів влади.

Наступним кроком щодо побудови ефективної сис�
теми місцевого оподаткування є запровадження утилі�
заційного збору. Така пропозиція обумовлена, перш за
все, не потребою у збільшенні джерел фінансових ре�
сурсів місцевих органів влади, а:

1) складною екологічною ситуацією, обумовленою
накопиченням відходів у навколишньому природному
середовищі;

2) відсутністю налагодженої системи збору відходів;
3) відсутністю достатнього фінансування перероб�

ної сфери;
4) нерозвиненістю системи виробництва товарів з

вторинної сировини.
Пропозиції щодо запровадження утилізаційного

збору нами висувалися раніше [7]. Але досі в цьому на�
прямі не було здійснено жодних кроків. Механізм зап�
ровадження утилізаційного збору такий:

1)  автоматичне введення утилізаційного збору на
неекологічні товари;

2)  введення ставки утилізаційного збору на рівні 7%
від вартості неекологічного товару [7];

3) цільовий характер утилізаційного збору, що пе�
редбачає використання надходжень такого збору ви�
ключно на заходи зі збору неекологічних товарів та їх
утилізацію або повторну переробку;

4) віднесення утилізаційного збору до місцевих
зборів обов'язкового характеру.

Запровадження утилізаційного збору сприятиме ви�
рішенню не лише ряду складних екологічних питань, але
й збільшенню фінансових можливостей місцевих органів
влади у сфері покращення стану навколишнього при�
родного середовища.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження діючого стану місцевого

оподаткування в Україні свідчить про позитивну дина�

міку розвитку місцевого оподаткування та наявність
перспективних потенціальних джерел збільшення об�
сягів місцевих податків та зборів. Важливим є те, що
запровадження запропонованих місцевих податків та
зборів (податок на рекламу та утилізаційний збір) вирі�
шуватиме не лише фінансові питання, які будуть сприя�
ти розширенню фінансової автономії органів місцевого
самоврядування, але й складні соціально�економічні та
екологічні проблеми, які наявні на територіях адмініст�
ративно�територіальних одиниць країни.
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У роботі розглянуто зміни інституційного статусу держави в умовах соціальноJекономічної нестабільності.
У процесі дослідження зазначено, що саме зміна пріоритетів економічного розвитку визначає необхідність
пошуку шляхів забезпечення інституційного статусу держави. Обгрунтовано важливість пошуку оптимальJ
ної моделі соціальноJекономічного розвитку, враховуючи національні особливості перебігу трансформаційJ
них процесів та наголошуючи на важливості чинника державного регулювання. Визначено, що в сучасних
умовах посилення глобальної конкуренції трансформаційні зміни одночасно як підсилюють невизначеність
траєкторії національного соціальноJекономічного розвитку, так і породжують нові можливості та альтернатиJ
ви. Виявлено, що фундаментальною підставою особливого інституційного статусу держави в економіці є праJ
вова соціальна держава, яка суверенна у своїй виключній місії створення формальних економічних інститутів
та одночасно підлягає контролю з боку громадянського суспільства на підставах суспільного договору та фінанJ
сової залежності від платників податків. Запропоновано концептуальні уявлення про сучасні форми прояву
суперечливої інституційної природи держави в економіці. Доведено, що прояви інституційного статусу дерJ
жави потребують вибору альтернативності як закономірності економічного розвитку у контексті чинників
інституціональних перетворень в Україні.

The paper considers changes in the institutional status of the state in the conditions of socioJeconomic instability.
In the course of the study it is stated that the change in the priorities of economic development determines the need to
find ways to ensure the institutional status of the state, which consists in a significant transformation of socioJeconomic
development of society, in the process of which a multicomponent aggregate institutional system corresponding to
the globalization challenges of the present must be formed. The importance of finding the optimal model of socioJ
economic development taking into account national peculiarities of the process of transformation processes and
emphasizing the importance of the factor of state regulation is substantiated. It is determined that in today's conditions
of increasing global competition, transformational changes simultaneously increase the uncertainty of the trajectory
of national socioJeconomic development, and generate new opportunities and alternatives. Deepening the
contradictions of the development of the modern economic system against the background of aggravation of growing
socioJinstitutional gaps is actualizing the solution of fundamental issues of the institutional status of the state. It was
found out that the fundamental foundation of the special institutional status of the state in the economy is a legal
social state which is sovereign in its exclusive mission of creating formal economic institutions and is simultaneously
subject to civil society control on the grounds of a social contract and financial dependence on taxpayers. Conceptual
representations about modern forms of manifestation of the contradictory institutional nature of the state in the
economy are proposed. It is proved that manifestations of the institutional status of the state require the choice of
alternative as regularities of economic development in the context of factors of institutional transformations in Ukraine.
The prospects for further research are the detailed analysis of globalization processes that lead to changes in the
institutional status of the state.
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ВСТУП
Загострення трансформаційних суперечностей під

впливом дії глобалізаційних, інтеграційних процесів ста�
ло серйозним викликом для всієї сучасної цивілізації.
Зміна пріоритетів економічного розвитку визначає не�
обхідність пошуку шляхів забезпечення інституційного
статусу держави, який полягає не тільки і не стільки у

визначенні свого соціально�політичного становлення та
геостратегічної ідентичності, скільки у суттєвій транс�
формації соціально�економічного розвитку суспільства,
в процесі якого повинна бути сформована багатоком�
понентна сукупна інституційна система, відповідна гло�
балізаційним викликам сьогодення. Тут ідеться не лише
про можливість украй стислої в історичному періоді
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докорінної зміни соціально�економічної інституційної
системи, а й про запуск реформ національних інститутів.

Вважається, що між інститутами, створеними держа�
вою, станом економіки та рівнем розвитку країни існує
тісний нерозривний зв'язок: чим кращі інститути, тим
ефективніша економіка і тим вищий рівень розвитку краї�
ни. У цьому зв'язку надзвичайно актуальним стає еконо�
мічне дослідження змін інституційного статусу держави
в умовах соціально�економічної нестабільності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Історія становлення держави, теоретичне обгрунту�

вання ролі та здійснення державою регулюючих
функцій в економіці, аналіз розроблених теорій і кон�
цепцій впливу держави на економічний розвиток су�
спільства висвітлені у численних наукових працях
вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, серед кла�
сиків економічної науки ці питання досліджували
Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, Ф. Кене, Д. Майєр,
А. Маршал, Д. Рікардо, П. Самуельсон, Н. Смелзер,
А. Сміт, Дж. Стігліц, Й. Шумпетер та ін.

У результаті парадигмальних змін в економічній
теорії процеси розвитку суспільства стали пояснювати,
спираючись на інституціональну та інституціонально�
еволюційну теорії. Цей напрямок репрезентовано
О. Вільямсоном, Р. Коузом, У. Нельсоном, Д. Нортом,
Ф. Хайєком. Дослідження впливу інститутів та інститу�
ційних змін на економічний розвиток держави знайшли
відображення у працях провідних українських учених:
В. Базилевича, З. Варналія, В. Гейця, А. Гриценка,
П. Єщенка, І. Малого, Ю. Петруні, Р. Пустовійта, А. Чух�
на, О. Яременка та ін.

Незважаючи на наявність значного теоретичного
надбання, науковці й досі переймаються пошуками оп�
тимальної моделі соціально�економічного розвитку,
визначення в ній місця держави, враховуючи національні
особливості перебігу трансформаційних процесів та
наголошуючи на важливості чинника державного регу�
лювання. Отже, актуальною є розробка теоретико�ме�
тодологічних засад інституційного статусу держави та
його змін під впливом ендогенної і екзогенної неста�
більності. Розв'язання цієї задачі вимагає розгляду та
удосконалення категорійного апарату інституційної
природи держави в економіці, виокремлення форм реа�
лізації суперечливого інституційного статусу держави,
аналізу інституційних чинників конкурентоспромож�
ності економіки України в умовах глобальних викликів,
оцінки впливу економічної влади на науково�техноло�
гічний та інноваційний розвиток, обгрунтування перс�
пективних напрямів соціальної політики держави з ура�
хуванням суспільних витрат та ризиків поглиблення
соціальних розривів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити передумови, напрями та

наслідки зміни інституційного статусу держави в умо�
вах соціально�економічної нестабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Держава як суб'єкт соціально�економічної системи

відіграє провідну роль і здійснює вплив на всі без ви�
нятку сфери життя та діяльності людини, в тому числі й
на економіку.

Історично держава та економіка в дослідницькій
традиції Нового часу розглядалися як взаємопов'язані
сутності: держава детермінована потребами цілісності
соціуму на притаманних останньому ціннісно�інститу�
ційних підставах, а економіка детермінована необхідні�
стю складних соціальних взаємодій для належного роз�
поділу та використання суспільних ресурсів. Тобто і той,
і інший феномен є соціальними явищами глибинного
порядку, в якому вони взаємно ототожнюються та за�
кономірно відокремлюються в процесі функціонування
та еволюції соціуму.

Держава може існувати як особливий соціальний
феномен за рахунок частини додаткового продукту у
вигляді податків, тому вона зацікавлена у розширенні
бази оподаткування; економіка може ускладнюватися
та виходити на більш високі рівні рівноваги завдяки не
лише прямому державному примусу, а ще й завдяки
довірі, яку забезпечує держава як джерело правил і як
мета�інститут. Тому взаємне відокремлення держави та
економіки не може бути абсолютним, оскільки на гли�
бинному рівні їх пов'язує спільне коріння, яке прояв�
ляє себе на поверхні такого явища як комплементарність
[1, с. 257] та реалізується шляхом обгрунтування змісту
економічної політики держави в умовах нестабільності
через доведення доцільності використання поняття
"альтернативність економічного розвитку держави", яке
ставить регулятивну політику держави у площину оцін�
ки стратегічних альтернатив і формування системи на�
ціонального ризик�менеджменту як практичної реф�
лексії альтернативності національного розвитку. Вод�
ночас через оцінку та управління ризиками альтерна�
тивність розвитку переводиться на рівень повсякденних
процедур державного управління у нестійкому або не�
визначеному соціально�економічному середовищі. Тоб�
то, розмірковуючи про роль держави в економічному
розвитку, важливо зазначити, що в сучасних умовах по�
силення глобальної конкуренції трансформаційні зміни
одночасно як підсилюють невизначеність траєкторії на�
ціонального соціально�економічного розвитку, так і по�
роджують нові можливості та альтернативи.

Поглиблення протиріч розвитку сучасної економі�
чної системи на тлі загострення зростаючих соціально�
інституційних розривів актуалізує вирішення фундамен�
тальних питань інституційного статусу держави.

Фундаментальною підставою особливого інститу�
ційного статусу держави в економіці є суперечлива
єдність виключної ролі держави як суб'єкту створення
формальних інституційних норм господарської діяль�
ності, способів їх підтримки та делегування інституцій�
них повноважень, з одного боку, та підпорядкування
самої держави як соціального об'єкту інституційним
нормам та правилам — з іншого боку. Тобто сучасним
втіленням двоякого суб'єктно�об'єктного інституційно�
го статусу держави є правова соціальна держава, яка
суверенна у своїй виключній місії створення формаль�
них економічних інститутів та одночасно підлягає кон�
тролю з боку громадянського суспільства на підставах
суспільного договору та фінансової залежності від
платників податків.

Водночас слід відмітити, що сучасними формами
прояву суперечливої інституційної природи держави в
економіці є:

— делегування частки виключних повноважень
щодо формування загальних економічних норм міжна�
родним інститутам;

— визнання первинності норм міжнародного права
по відношенню до національних правових норм, що є
особливо небезпечним у разі виникнення правових
колізій в умовах торгівельних війн;

— виникнення та розвиток нових платіжних засобів
у вигляді криптовалют, емісія яких не є функцією дер�
жави;

— корекція виключної ролі податків як джерела дер�
жавних витрат шляхом інституціоналізації нової ролі
державного боргу, що у перспективі підриватиме взає�
мну мотивацію держави та громадянського суспільства
до збалансованого розподілу інституційних повнова�
жень, який покладений в основу правової держави.

З урахуванням цих міркувань зазначимо, що чинни�
ком закономірного виникнення інституційної моделі
правової держави та соціальної ринкової економіки є
підвищення складності соціально�економічного устрою
на вищій стадії індустріальної економіки та посилення
невизначеності її функціонування та розвитку, що по�
роджує масові ефекти неспроможності держави та ви�
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мушує її йти шляхом часткового спрощення середови�
ща за рахунок поширення повноважень корпорацій,
домогосподарств та інститутів громадянського суспіль�
ства.

Забезпечення інституційного статусу держави за
сучасних умов неможливе без широкої та повсюдної
діджиталізації (використання цифрових та інформа�
ційно�комунікаційних технологій) суспільного вироб�
ництва, оскільки її позитивні зовнішні ефекти (екстер�
налії) кумулятивно впливають на інтелектуальний, тех�
нологічний, соціально�економічний та інфраструктур�
ний потенціал за рахунок самопідтримуючого синерге�
тичного ефекту [2,  с. 119]. З цього приводу на сучасно�
му етапі розвитку світової економіки все більше уваги
приділяється цифровим технологіям та електронному
бізнесу. Цифрові технології відкривають унікальні мож�
ливості для розвитку вітчизняної економіки та підви�
щення якості життя громадян. Цифрові технології сьо�
годні вважаються важливим фактором прискорення
розвитку провідних країн світу та зростання їх конку�
рентоспроможності.

Об'єктивна реальність у цих умовах актуалізує звер�
нення до пошуку інституційних тенденцій формування
моделі "цифрової держави" за рахунок виділення про�
цесів успадкування рис двох протилежних моделей дер�
жави — правової, що заснована на економічних, грома�
дянських та особистих свободах, та тоталітарної, що
основана на всебічному контролі економічної та соці�
альної діяльності, фінансових трансакцій та особистої
поведінки. Водночас необхідно враховувати, що цифро�
ва держава як перспектива містить в собі: по�перше, по�
тенціал діалектичного подолання обмежень розвитку
соціальної сутності людини за рахунок поширення мож�
ливостей творчої праці, спілкування, самообмеження та
самоструктурування соціуму, що створює умови для
концентрації держави на фундаментальних питаннях
соціального розвитку; по�друге, сильні ризики цифро�
вої формалізації та десоціалізації господарчої діяль�
ності, які можуть трансформуватися у фундаменталь�
ну соціальну невизначеність.

Процес інтеграції України в середовище глобальної
конкуренції викликає потребу орієнтування на інновац�
ійну модель розвитку, тобто модель конкурентної пове�
дінки проривного характеру. Умовою руху у цьому на�
прямі повинні виступати інституційні реформи, спрямо�
вані на погоджені зміни правил і програм, що формують
адекватні умови доступу до ресурсів і технологій [3].

Поряд з проведенням кардинальних інституційних
реформ на перший план сьогодні виходить завдання реа�
лізації економічного суверенітету через розкриття умов
його забезпечення в умовах нестійкого зовнішнього та
внутрішнього середовища: диверсифікація та зростання
несировинного, високотехнологічного сектора економі�
ки, посилення фінансової спроможності держави щодо
нейтралізації зовнішніх шоків, послідовна інституціона�
лізація соціальної відповідальності держави та форму�
вання інститутів громадянського суспільства.

Забезпечення економічного суверенітету як чинни�
ка зміцнення інституційного статусу держави може бути
реалізовано шляхом розробки перспективних напрямів
соціальної політики держави за рахунок включення у
їх число заходів щодо забезпечення поступового пере�
ходу від переважно екстравертного типу адаптивної
поведінки домогосподарств, проявом якого є міграція
найбільш кваліфікованої робочої сили та фінансово
спроможних домогосподарств у європейські країни, до
інтравертного типу, за яким адаптивна поведінка реа�
лізується всередині національної економіки, шляхом
інвестиційно�інноваційної та соціальної політики, що
спрямована на створення конкурентоспроможних ро�
бочих місць та сприятливих соціальних умов відтворен�
ня домогосподарств. Підвищення ефективності націо�
нальної економіки пов'язане з необхідністю підвищен�
ня рівня конкурентоспроможності країни.

Необхідно зазначити, що здійснення радикальних
перетворень у напрямку підвищення національної кон�
курентоспроможності неможливе без переорієнтації
вітчизняного виробника на внутрішній ринок і реалізації
стратегії імпортозаміщення [4].

Базою для зниження імпортозалежності та розвит�
ку внутрішнього ринку необхідно вибрати ті види про�
дукції, у виробництві яких Україна найбільш успішна.
Передусім, слід розвивати конкурентоздатний промис�
ловий сектор і працювати над підвищенням його ефек�
тивності. У свою чергу, системні перетворення у про�
мисловості дадуть змогу підвищити економічну стійкість
країни і зменшити її залежність від імпорту [5]. Тобто
здобуття Україною суб'єктності у світогосподарській
системі залежить від подолання вкоріненої залежності
економіки від іноземних лідерів високотехнологічного
розвитку завдяки розкриттю і активізації потенціалу
промисловості як драйвера модернізаційних зрушень,
осередку виробничо�технологічних досягнень і потуж�
ного науково�інтелектуального ресурсу.

Подальший розвиток промислового сектора у на�
прямі підвищення національної конкурентоспромож�
ності потребує створення надійного інституційного
фундаменту щодо формування політики нової індуст�
ріалізації економіки на основі розвитку нових секторів
та трансформації традиційних галузей з використанням
потенціалу високих технологій [6].

Конкурентні переваги у новій парадигмі вітчизняно�
го виробництва повинні забезпечуватися завдяки реалі�
зації наступних ключових принципів:

1. Впровадження цифрових технологій у процеси
виробництва та збуту товарів, що забезпечить високий
ступінь інтернаціоналізації ресурсів та економічних
зв'язків, швидкі темпи створення та комерціалізації
інновацій. Зокрема йдеться про активне впровадження
компаніями "промислового Інтернету речей" (Industrial
Internet of Things), "хмарних технологій" (Cloud Techno�
logies), "великих даних" (Big Data).

На сьогодні, що стосується цифровізації виробниц�
тва, то далеко не всі українські промислові підприєм�
ства використовують навіть технології автоматизації —
ключової технології попереднього покоління, тоді як
технології "Індустрії 4.0" передбачають значно вищий
рівень взаємодії цифрових систем на основі оброблен�
ня великих даних [7, с. 11]. Приклади впровадження си�
стем 4.0 в Україні поки що залишаються поодинокими.
Одним з лідерів у напрямі впровадження технологій
"Індустрії 4.0" є ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке
активно впроваджує стандарти ISA 88�95, нові техно�
логії 4.0, на основі яких удосконалюється робота з
підрядниками. Також нові технології 4.0 використовує
компанія Eaton (ДП "Ітон Електрик", м. Київ), яка є
світовим лідером в області розподілу електроенергії та
захисту електромереж. Процес еволюції в напрямі "ро�
зумних пристроїв" досягається завдяки технології
SmartWire�DT. Крім того, сьогодні Eaton активно пра�
цює над тим, щоб у майбутньому забезпечити можли�
вість обміну даними в хмарному середовищі.

2. Стирання меж між секторами економіки — про�
цес перетворення сучасних виробничих компаній на
інноваційні екосистеми.

Сьогодні феномен інноваційної екосистеми (ІЕС)
знаходиться в стадії пізнання й ідентифікації. Пере�
думовами становлення ІЕС слід вважати ту обстави�
ну, що у ХХІ ст. світ перейшов до нового, мережевого
укладу, започаткованого на динамічних горизонталь�
них взаємодіях, а світова економіка й усі її підсисте�
ми, на думку Н. Смородинської, стратифікуються в
кластерномережеві структури — набагато більш
гнучкі, ніж модель ієрархії, і одночасно більш інтегро�
вані, ніж модель ринку [8].

3. Обрання вітчизняними компаніями стратегії по�
силення власних позицій на внутрішньому ринку
(Organic Growth).
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Потенціал внутрішнього ринку в рамках реалізації
стратегії імпортозаміщення демонструють українські
підприємства авіабудування та авіаремонту. Так, чистий
дохід від реалізації продукції та послуг у кластері авіа�
будування та авіаремонту у 2017 році у порівнянні з по�
переднім роком збільшився у 1,5 рази. Про це свідчать
оперативні дані 20 підприємств, які входять у це вироб�
ниче об'єднання у складі ДК "Укроборонпром". У 2017
році чистий дохід від реалізації продукції та послуг цьо�
го кластеру становив більш ніж 12 млрд грн, а розмір
чистого прибутку — 0,9 млрд грн (у 2016 році ці показ�
ники становили 8,2 млрд грн та 0,7 млрд грн) [9]. Саме
адаптація європейського законодавства в авіаційній га�
лузі, а також високий науково�технічний, конструк�
торський та виробничий потенціал нашої країни сприя�
ють високому рівню послуг з виготовлення, технічного
обслуговування та ремонту державних повітряних су�
ден, що надаються українськими підприємствами.

Враховуючи сучасні реалії, в найближчі роки Украї�
на, з орієнтацією її економіки на виробництво продукції
з малою часткою доданої вартості і низькою якістю
інститутів, не зможе скласти на світових ринках серйоз�
ну конкуренцію розвиненим країнам світу в створенні
нових наукоємних технологій і продуктів з високою ча�
сткою доданої вартості.

З урахуванням цих міркувань сучасний рівень кон�
курентоспроможності економіки України оцінено за
рахунок виявлення чиннику негативного комплементар�
ного зв'язку між низькою якістю інституційного сере�
довища та недостатньою питомою вагою галузей з ви�
сокою доданою вартістю. На цій основі показано пер�
винність завдань покращення інституційного середови�
ща для вирішення завдань підвищення питомої ваги га�
лузей з високою доданою вартістю. Разом з тим неви�
рішеність практичних проблем реалізації економічного
суверенітету та забезпечення інституційного статусу
держави актуалізує звернення до пошуку шляхів опти�
мізації ризиків реформування інституційного середови�
ща вітчизняного внутрішнього ринку в процесі адаптації
до умов європейського економічного простору на
підставах систематизації досвіду нових країн�членів ЄС,
включаючи негативні наслідки передчасної відмови від
національної структурної, фінансової та соціальної
політики, а також позитивного досвіду використання
сучасних способів забезпечення національних еконо�
мічних інтересів в умовах інтеграційних процесів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, прояви інституційного статусу держа�

ви, які характеризуються елементами єдності та супереч�
ностей, потребують вибору альтернативності як законо�
мірності економічного розвитку держави у контексті чин�
ників інституціональних перетворень в Україні.

У сучасній економіці формування нової моделі еко�
номічного розвитку може бути успішним лише якщо
держава не будує модель як втілення ідеального, відірва�
ного від об'єктивних реалій бажаного образу, а скеро�
вує процеси формування моделі під впливом об'єктив�
них закономірностей глобального та національного роз�
витку, виходячи з потреби підтримки конструктивних
процесів, що сприяють досягненню визначених цілей та
орієнтирів, а також максимального послаблення ризиків
та загроз розвитку.

Перспективи подальших розвідок полягають у де�
тальному аналізі глобалізаційних процесів, що ведуть
до змін інституційного статусу держави.
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THE ROLE OF MONETARY POLICY IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Здійснено аналіз монетарної політики Національного банку в контексті забезпечення економічної та

національної безпеки. Основна ідея полягає в тому, що від ефективності реалізації грошовоJкредитної

політики залежить стабільність цін та валютного курсу, інвестиційна активність та економічне зростанJ

ня, що в умовах політичної нестабільності визначає готовність економіки протистояти зовнішній агресії

і можливості мінімізації загроз національній безпеці України. Акцентовано увагу на тому, що роль центJ

рального банку полягає не лише у забезпеченні стабільності, а й у стимулюванні економічного зростанJ

ня, що вимагає поступового пом'якшення монетарних умов. На основі аналізу показників грошовоJкреJ

дитної безпеки визначено, що основними її загрозами виступають високий рівень доларизації грошової

маси, високий рівень використання готівки та вартість кредитних ресурсів, що створює тиск на обмінний

курс, звужує кредитну та інвестиційну активність у країні. Формально НБУ перейшов на режим інфляJ

ційного таргетування, а фактично він має обмежений вплив на динаміку цін, що ставить під загрозу екоJ

номічну та національну безпеку. Зроблено висновок, що умовах військових дій на сході країни, високого

рівня відкритості та зовнішньої енергозалежності національної економіки, тиску зовнішнього боргу на

обмінний курс, досягнути стабільності внутрішніх цін неможливо без підтримки валютноJкурсової стаJ

більності. Центральний банк повинен взяти зобов'язання підтримки валютного курсу у визначеному ваJ

лютному коридорі задля формування позитивних суб'єктивних очікувань, стимулювання ділової активJ

ності та економічного зростання. Забезпечення ефективності політики інфляційного таргетування вимаJ

гає підвищення довіри до фінансових інститутів, зменшення рівня доларизації економіки та стимулюJ

вання розвитку інструментів фондового ринку, забезпечення конкурентного середовища, зменшення

рівня відкритості економіки та підвищення якості структури експорту, подолання фіскальних розривів і

забезпечення бюджетноJборгової стійкості. Забезпечення стабільності цін та валютного курсу, зменшенJ

ня рівня доларизації економіки та вартості кредитних ресурсів сприятимуть підвищенню грошовоJкреJ

дитної та національної безпеки.

The monetary policy of the National Bank is analyzed in the context of providing economic and national

security. The main idea is that the stability of the prices and exchange rate, investment activity and economic

growth depends on the effectiveness of the monetary policy implementation, which in the conditions of political

instability determines the readiness of the economy to withstand external aggression and the ability to minimize
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У Стратегії національної безпеки України основ�

ними цілями визначено мінімізацію загроз держав�
ному суверенітету, утвердження прав і свобод лю�
дини і громадянина, забезпечення нової якості еко�
номічного, соціального та гуманітарного розвитку
[8]. Досягнення зазначених цілей потребує зміцнен�
ня держави шляхом створення умов для суспільно�
політичного та соціально�економічного розвитку,
якісно нової державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів. Серед напрямів дер�
жавної політики національної безпеки ключовим
виступає економічна безпека, що є умовою досягнен�
ня нової якості зростання. Одним із механізмів за�
безпечення економічної безпеки являється монетар�
на політика. Від ефективності її реалізації залежить
стабільність цін, сукупний попит, кредитна та інвес�
тиційна активність, економічне зростання, а отже,
готовність економіки протистояти зовнішній агресії,
суверенність та незалежність країни. З огляду на ви�
сокий рівень доларизації економіки, високу вартість
кредитних ресурсів та низьку інвестиційну ак�
тивність, експансію іноземного банківського капіта�
лу та зростання вразливості національної економі�
ки до змін зовнішньої кон'юнктури, недостатню про�
зорість грошово�кредитної політики та низький
рівень довіри до фінансових інститутів, зростання
негативних інфляційних очікувань громадян моне�
тарна влада демонструє свою недієздатність та не�

the threats to Ukraine's national security. The emphasis is placed on the fact that the role of the central bank is

not only to ensure stability, but also to stimulate economic growth, which requires gradual easing of monetary

conditions. On the basis of the analysis of indicators of monetary security it was determined that the main threats

to monetary security are the high level of dollarization, high use of cash and the cost of credit, which exerts

pressure on the exchange rate, reduce the credit and investment activity in the country. Formally, the National

Bank of Ukraine moved to inflation targeting, and in fact it has a limited impact on the price dynamics, which

jeopardizes economic and national security. It is concluded that it is impossible to achieve stability of domestic

prices without support of exchange rate stability in conditions of military actions in the east of the country, high

level of openness and external energy dependence of the national economy, external debt pressure on the

exchange rate. The central bank must accept the obligation to supporting the exchange rate in a certain currency

corridor in order to generate positive subjective expectations, stimulate business activity and economic growth.

Ensuring the effectiveness of the inflation targeting policy requires increase confidence in financial institutions,

a reduction in the dollarization of the economy, and stimulation of the development of stock market instruments,

ensuring a competitive environment, reducing the level of openness of the economy and improving the quality

of the export structure, overcoming fiscal gaps and ensuring fiscal sustainability. Ensuring the stability of prices

and exchange rates, reducing the level of dollarization and the cost of credit resources will contribute to increased

monetary and national security.

Ключові слова: монетарна політика, грошово�кредитна безпека, стабільність цін, валютний курс, націо�
нальна безпека.

Key words: monetary policy, monetary security, stability of prices, exchange rate, national security.

ефективність щодо забезпечення фінансово�еконо�
мічної стабільності та мінімізації загроз націо�
нальній безпеці. Накопичені диспропорції розвитку
національної економіки обумовлюють обмеженість
монетарного трансмісійного механізму, і як на�
слідок, спостерігаємо дисбаланси на грошовому,
кредитному та валютному ринках. Усе вище відзна�
чене актуалізує необхідність дослідження сучасно�
го стану монетарної політики, ідентифікації загроз
грошово�кредитній безпеці та обгрунтування заходів
щодо удосконалення монетарної політики.

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

Теоретико�сутнісні та практичні аспекти грошово�
кредитної та валютної політики виступають об'єктом
досліджень А. Гриценка, Т. Желюк, В. Лагутіна, І. Лю�
того, В. Козюка, І. Малого, В. Міщенка, І. Радіонової,
В. Стельмаха та багатьох інших відомих вітчизняних на�
уковців. Серед зарубіжних дослідників варто виокреми�
ти праці Р. Брейлі, Є. Брігхема, Р. Габбарда, Г. Манківа,
Ф. Мишкіна, М. Фрідмена. Відзначаючи вагомі здобут�
ки зазначених вчених у дослідженні проблем формуван�
ня та реалізації монетарної політики, впливу грошово�
кредитних інструментів на параметри економічного роз�
витку, подальших розробок потребують питання об�
грунтування шляхів підвищення ефективності монетар�
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ної політики, зважаючи на необхідність підвищення на�
ціональної безпеки в умовах військових дій на сході
країни.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу монетарної полі�

тики України, визначення проблеми та обгрунтування
заходи щодо підвищення її ефективності в частині за�
безпечення економічної та національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Особливе чільне місце у будь�якій країні світу відво�

диться монетарній політиці у забезпеченні розвитку
економіки. Залежно від фази економічного циклу та спе�
цифіки застосування інструментів виокремлюють два її
типи: рестрикційну та експансіоністську. В умовах пе�
регріву економіки та необхідності стабілізації цін, по�
кращення стану платіжного балансу застосовуються
рестрикційні заходи, зокрема відбувається підвищення
процентних ставок задля зменшення кредитування та
сповільнення ділової активності. І навпаки, в умовах
економічного спаду відбувається зниження процентних
ставок з метою стимулювання кредитної й інвестицій�
ної активності, економічного зростання та зменшення
безробіття.

У Стратегії НБУ визначено, що основними цілями
діяльності є низька та стабільна інфляція, ефективна
банківська система, відновлення кредитування і валют�
на лібералізація, ефективне регулювання фінансового
сектору, вільний рух капіталу, фінансова інклюзія, су�
часний, відкритий та незалежний центральний банк [9].
Таким чином, політика Нацбанку спрямована на забез�
печення цінової та фінансової стабільності, і як резуль�
тат — макроекономічної. Проте роль центрального бан�
ку полягає не лише у забезпеченні стабільності, а й у
стимулюванні економічного зростання.

Встановлення нормативів обов'язкового резерву�
вання, процентна політика, рефінансування, депозитні
операції, валютні інтервенції, операції з цінними папе�
рами складають основу механізму впливу центрально�
го банку на пропозицію грошей, активність банків та
розвиток національної економіки. Для досягнення ціно�
вої стабільності Нацбанк з 2016 р. використовує режим
інфляційного таргетування. На основі оцінки внутрішніх
і зовнішніх тенденцій розвитку центральний банк задає
цільовий орієнтир інфляції і повністю відповідає за ціно�
ву стабільність в країні. Однак йому не вдалося досяг�
нути цільових показників інфляції, що пов'язано із воєн�
ними діями на сході країни, підвищенням заробітної пла�
ти і тарифів на житлово�комунальні послуги, інфляцій�
ними очікуваннями громадян на фоні постійних спеку�
ляцій навколо переговорів із МВФ, нестабільністю ва�

лютного курсу, що розкручує девальваційно�інфляцій�
ну спіраль.

У 2014 р. інфляція склала 24,9%, у 2015 р. — 43,3%
[7] в умовах скорочення обсягу ВВП у 2014 р. на 6,5% і
зростання безробіття до 9,3%; у 2015 р. обсяг ВВП ско�
ротився на 9,8% [6], що є ознаками стагфляції. Все це
відбувається на фоні зниження рівня монетизації еко�
номіки, що відображає попит на реальні гроші, демон�
струє довіру суспільства до національної валюти та мо�
нетарної політики. Протягом 2014—2018 рр. динаміка
даного показника демонструвала зниження і в 2018 р.
він склав 35,8% у той час, як у розвинутих країнах він
понад 60%. Девальвація гривні, зростання загального
рівня цін, тарифів негативно вплинули на сукупний по�
пит і призвели до додаткового скорочення ВВП у 2014—
2015 рр.  У 2017 р. прогнозний показник індексу спо�
живчих цін склав 8,0%, фактичний — 13,7 %, у 2018 р.
6,0 % та 9,8 % відповідно [7]. Значні розбіжності між про�
гнозними та фактичними значеннями інфляції свідчать
про неспроможність Національного банку контролю�
вати рівень цін, що ставить під загрозу економічну та
національну безпеку.

З огляду на динаміку облікової ставки та середнь�
озваженої за інструментами рефінансування (табл. 1),
монетарну політику можна охарактеризувати як жор�
стку, що дала свої результати у вигляді зменшення рівня
інфляції у 2018 р. з 13,7 до 9,8% та зниження волатиль�
ності обмінного курсу. З іншого боку, ми спостерігаємо
зменшення динаміки обсягу емісії депозитних сертифі�
катів та збільшення рефінансування банків.

Політична та економічна нестабільність негативно
вплинули на банківську діяльність. У 2014—2015 рр. ре�
альна відсоткова ставка за кредитами взагалі була
від'ємною, що визначило збитковість банківської діяль�
ності. Обсяг рефінансування банків у 2014 р. склав по�
над 165 млрд грн, що сягнуло 10,6% номінального ВВП
країни. Внаслідок цього золотовалютні резерви НБУ
скоротилися з 20,4 млрд дол. США у 2013 р. до 7,5 млрд
дол. США у 2014 р. У 2018 р. на фоні негативних інфля�
ційних очікувань зросла реальна відсоткова ставка за
кредитами до 9,3 % (табл. 2), що стримує кредитну та
інвестиційну активність. Для активізації кредитної
діяльності банків необхідно забезпечити реально пла�
тоспроможну вартість кредитних ресурсів, підвищити
довіру до фінансових установ, створити єдиний кредит�
ний реєстр, забезпечити реальний захист прав спожи�
вачів фінансових послуг.

У боротьбі із надлишковою ліквідністю у 2014 р. об�
сяг депозитних операцій зріс порівняно з 2013 р. у
9,4 рази, в 2015 р. порівняно з 2014 р. — в 6,3 рази, у
2016 порівняно із 2015 р. — 4,6 рази. Однак вилучення
грошей з обігу вимагає значних витрат центрального
банку, що призводить до зростання процентних ставок
і зменшення конкурентоспроможності вітчизняного ка�

Рік Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Облікова ставка, % 7,75 7,75 7,5 6,5 14,0 22,0 14,0 14,5 18,0 
Середньозважена ставка за 
всіма інструментами 
рефінансування НБУ, % 

11,62 12,39 8,13 7,15 15,57 25,22 17,36 15,92 19,22 

Емісія депозитних 
сертифікатів, млн грн 

9441 5529 334 3126 19609 89845 68167 65491 - 

Рефінансування банків 
Нацбанком (у т.ч. угоди 
прямого репо), млн грн 

748 28549 88789 65047 165347 63662 18131 33544 84694 

Валютні інтервенції НБУ, 
млн дол США: 
- продаж 

 
- 

 
13657,4 

 
11864,5 

 
4260,5 

 
10146,1 

 
2204,2 

 
430,0 

 
776,0 

 
1767,8 

- купівля - 9918,4 4365,5 1114,9 980,9 2046,7 870,6 2220,8 3167,2 
- сальдо  5649,4 3739,0 7499,0 3145,6 9165,2 157,5 -440,6 -1444,8 -1399,4 

Таблиця 1. Динаміка окремих показників грошово>кредитної політики НБУ протягом 2010—2018 рр.

Джерело: складено автором за даними [7].
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піталу. В умовах профіциту банківської ліквідності та
необхідності кредитування реального сектору цент�
ральний банк за рахунок розміщення депозитних сер�
тифікатів залучає кошти замість того, щоб ефективні�
ше управляти процесом емісії грошей і стимулювати
кредитування економіки.

Підвищення дієвості політики НБУ через процент�
ний канал трансмісійного механізму вимагає стимулю�
вання розвитку міжбанківського ринку; зменшення во�
латильності процентних ставок і визначення ставок�
орієнтирів формування вартості грошей; забезпечення
залежності основних процентних ставок від облікової
ставки, періодичність змін якої повинна бути заздалегідь
спланована з метою зменшення невизначеності та фор�
мування позитивних суб'єктивних очікувань і довіри до
НБУ. На відміну від України, розвинуті країни характе�
ризуються низькою волатильністю відсоткових ставок,
що робить політику держави передбачуваною та підви�
щує ефективність центрального банку  щодо забезпе�
чення фінансової стабільності.

Задля згладжування коливань на валютному ринку
та поповнення міжнародних резервів центральний банк
активно здійснює валютні інтервенції. Як відомо, із 2014 р.
НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення з метою
зменшення спекулятивного тиску на обмінний курс і за�
лежності фінансової системи від зовнішньої кон'юнкту�
ри, враховуючи високу затратність підтримки фіксова�
ного обмінного курсу. З одного боку, фіксація обмінно�
го курсу провокує валютні спекуляції, поглиблює дола�
ризацію економіки та експансію іноземного капіталу в
банківську систему. Як відмічає Манків Н.Г., погоджую�
чись на фіксацію обмінного курсу, центральний банк
відмовляється від контролю за пропозицією грошей і у
такій країні можливе проведення лише монетарної пол�
ітики, що змінює рівень обмінного курсу [4, с. 352, 359]. З
іншого боку, в умовах військових дій на сході країни, ви�
сокого рівня відкритості та зовнішньої енергозалежності
національної економіки, тиску зовнішнього боргу на об�
мінний курс, досягнути стабільності внутрішніх цін не�
можливо без підтримки валютно�курсової стабільності.
Монетарна політика повинна спрямовуватися на забез�
печення стабільності грошового обігу через управління
емісією, регулювання інфляції та курсу національної ва�
люти [3, c. 174]. НБУ повинен взяти зобов'язання підтрим�
ки валютного курсу у наперед визначеному валютному
коридорі задля формування позитивних суб'єктивних
очікувань, зростання інвестицій, досягнення макроеко�
номічної стабільності та національної безпеки.

Забезпеченню валютної стабільності сприятимуть
дедоларизація ринку, розвиток інструментів фондово�

го ринку, що зменшить інвестування в іноземну валюту,
хеджування центробанком валютних ризиків; зменшен�
ня залежності української економіки від зовнішніх енер�
горесурсів; збільшення частки валової доданої вартості
експортної продукції; збалансування поточного рахун�
ку платіжного балансу. Ціллю валютних інтервенцій
НБУ повинне виступати не накопичення міжнародних
резервів, що ми спостерігаємо в останні роки, а зглад�
жування волатильності обмінного курсу.

Як відзначалось вище, складовою національної без�
пеки виступає економічна, і зокрема грошово�кредит�
на, суть якої полягає у здатності забезпечувати суб'єктів
господарювання якісними та доступними кредитними
ресурсами в обсягах та на умовах, що сприяють еконо�
мічному зростанню країни [5]. Основними загрозами
грошово�кредитній безпеці України виступають висо�
кий рівень доларизації грошової маси, високий рівень
використання готівки, вартість кредитних ресурсів
(табл. 2). Однак це лише частина загроз, адже монетар�
на безпека залежить і від ефективності банківської
діяльності, реалізації бюджетно�податкової та борго�
вої політики, чинників інституціонального характеру
(нормативно�правове поле, тіньова економіка, довіра
тощо).

Ми погоджуємося, що зростання зовнішніх запози�
чень і доларизація економіки обмежують монетарну
політику [1, c. 6]. На тлі низьких темпів економічного
зростання, негативних інфляційних очікувань, зростан�
ня бюджетного дефіциту, від'ємного сальдо поточного
рахунку платіжного балансу, скорочення золотовалют�
них резервів зовнішній борг виступає однією із загроз
національній безпеці України, який у 2018 р. склав 87,9%
ВВП.

Не зважаючи на цілі та заходи Нацбанку щодо роз�
витку віртуальних каналів обслуговування економіки,
рівень використання готівки залишається стабільно ви�
соким — 28,5 % у 2018 р, що пов'язано з економічною
нестабільністю, високим рівнем інфляції, низьким
рівнем суспільного добробуту, недовірою до банківсь�
кої системи, тінізацією економіки. Подолання макро�
економічних диспропорцій, збільшення доходів грома�
дян, розвиток та популяризація платіжної інфраструк�
тури з використанням пристроїв мобільного зв'язку
сприятиме зростанню частки безготівкової економіки.

Одним із пріоритетних завдань центробанку є змен�
шення рівня доларизації грошової маси. Не зважаючи
на незначне зменшення частки кредитів в іноземній ва�
люті в загальному обсязі кредитування, цей показник
залишається загрозливим і склав 42,8% у 2018 р. Воєнні
дії в країні, високий рівень зовнішнього боргу та загро�

Роки Показники Крит. 
знач. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Швидкість обігу грошей (відношення 
номінального ВВП до М3), кількість 
оборотів 

≥ 2 1,8 1,9 1,8 1,6 1,6 2,0 2,2 2,5 2,8 

Відношення грошового агрегату М0 
до М3, % 

≥ 35 30,6 28,1 26,3 26,2 29,6 28,4 28,5 27,5 28,5 

Рівень доларизації грошової маси, % ≥ 30 29,1 30,4 32,1 27,2 32,2 32,2 32,9 31,9 29,2 
Частка кредитів в іноземній валюті в 
загальному обсязі наданих кредитів, % 

≥ 50 46,0 40,3 36,7 33,8 46,3 55,8 49,4 43,9 42,8 

Річна середньозважена ставка банків 
за кредитами в національній валюті, 
відносно інфляції, п.п. 

≥ 15 
≤ - 7 

6,6 11,4 18,6 16,1 -7,3 -21,5 6,1 2,7 9,3 

Різниця між процентними ставками за 
кредитами та депозитами резидентів, 
п.п. 

≥ 11 
≤ - 1 

5,2 7,0 4,2 4,9 4,5 5,9 5,5 6,3 6,3 

Частка споживчих кредитів, наданих 
домогосподарствам, у загальній 
структурі кредитів резидентам, % 

≥ 21 
≤ 1 

16,8 15,7 15,3 15,1 13,2 10,7 10,2 12,0 14,1 

Валові міжнародні резерви України, 
місяці імпорту  

≤ 1,5 4,2 3,6 2,9 2,4 1,3 3,2 3,7 3,6 3,4 

Таблиця 2. Динаміка показників грошово>кредитної безпеки України протягом 2010—2018 рр.

Джерело: розраховано та складено автором за даними [7; 6; 5].
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за дефолту, недосконала тарифна політика та негативні
інфляційні очікування, нерозвиненість фондового рин�
ку, волатильність обмінного курсу та відсутність будь�
яких гарантій центробанку щодо страхування валютних
ризиків, низький рівень довіри до національної валюти
обумовлюють зростання доларизації економіки, що
обмежує дієвість монетарної політики. Зміна нормативів
обов'язкового резервування протягом 2008—2014 рр.,
зокрема їх підвищення за вкладами в іноземній валюті й
зменшення до нуля за внесками у національній, не ви�
рішила проблеми доларизації економіки. На сьогодні
нормативи обов'язкового резервування складають за
коштами вкладів у національній та іноземній валютах на
вимогу — 6,5%, за строковими — 3,0% [7].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Від ефективності реалізації монетарної політики

залежить стабільність цін та валютного курсу, інвести�
ційна активність та економічне зростання, що в умовах
політичної нестабільності визначає готовність еконо�
міки протистояти зовнішній агресії, а отже впливає на
стан національної безпеки. Формально НБУ перейшов
на режим інфляційного таргетування, а фактично він
має обмежений вплив на динаміку цін. Ефективність
політики інфляційного таргетування можлива в умовах
високого рівня суспільної довіри до центрального бан�
ку та фінансових інститутів, розвиненості фінансового
сектору, забезпечення конкурентного середовища, бюд�
жетно�податкової стабільності та боргової безпеки.
НБУ використовує переважно традиційні інструменти
задля забезпечення стабільності та стимулювання еко�
номічного зростання, натомість у розвинутих країнах
основними інструментами виступають операції з цінни�
ми паперами, довгострокові кредитні операції.

Ми погоджуємось із вченими, що облікова ставка є
малодієвим інструментом монетарної політики і
здійснює незначний вплив на динаміку процентних ста�
вок за активно�пасивними операціями банків, форму�
вання ділових очікувань та перебіг інфляційних процесів
в країні [2]. Задля забезпечення цінової стабільності
необхідно налагодити дієву комунікацію центробанку
із суб'єктами господарювання, а також із Урядом щодо
створення макроекономічних передумов реалізації полі�
тики інфляційного таргетування; збалансувати державні
фінанси; стимулювати розвиток фондового ринку; на�
копичувати міжнародні резерви задля згладжування
валютних коливань; удосконалити макропруденційний
нагляд за банками шляхом гармонізації пруденційних
вимог із Базельськими рекомендаціями. Забезпечення
стабільності цін та валютного курсу, зменшення рівня
доларизації економіки та вартості кредитних ресурсів
сприятимуть підвищенню грошово�кредитної та націо�
нальної безпеки.

Таким чином, з одного боку, монетарній владі не�
обхідно приймати рішення щодо стабілізації цін та об�
мінного курсу в умовах політичної нестабільності та
поглиблення макроекономічних диспропорцій, з іншо�
го — щодо стимулювання сукупного попиту й еконо�
мічного зростання в умовах скорочення реальних до�
ходів населення та низької монетизації економіки. До
чинників, що обумовлюють поглиблення диспропор�
ційності в національній економіці та створюють загро�
зи національній безпеці відносяться критичні значен�
ня показників державного боргу, скорочення реальних
доходів населення, скорочення обсягів інвестицій,
імпортозалежність, відкритість національної еконо�
міки та вразливість до змін зовнішньої кон'юнктури
ринку. Формування основних засад монетарної політи�
ки повинне враховувати внутрішні та зовнішні тен�
денції розвитку, базуватися на оцінці ймовірних ри�
зиків для макроекономічної стабільності та загроз на�
ціональній безпеці.
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FORMING OF AN UPJTOJDATE SYSTEM PROFESSIONAL TRAINING FOR MANAGEMENT
EMPLOYEES IN UKRAINE

У статті розглядається проблема формування якісної системи освіти всіх рівнів, яка стане основую

для модернізації професійного навчання державних службовців  у контексті реформування державної

служби в Україні.  Питання якості освіти є особливо актуальним сьогодні і передбачає надання якісних

освітніх послуг, що передбачає формування відповідної база показників для оцінювання та індикаторів

для визначення рівня досягнення поставленої мети, тенденцій та закономірностей.  Якісна освіта є осноJ

вою для забезпечення соціальноJекономічного розвитку країни і в статті розглядаються результати рейJ

тингу QS Higher Education System Strength Rankings, який включає країни з найефективнішими системаJ

ми вищої освіти.

До сфери освіти сьогодні звернено увагу багатьох науковців теоретиків і практиків державного

управління. Тільки держави, що мають у розпорядженні високоефективну систему освіти, яка відповіJ

дає сучасним вимогам, можуть увійти до числа розвинених країн сучасного світу. Практично в усіх країJ

нах, що демонструють високі темпи економічного зростання, пріоритетним напрямом є розвиток освіти.

Модернізація професійного навчання державних службовців в Україні проходить одночасно з рефорJ

мою освіти. Слід розуміти, що створення ефективної державної служби, яка є інструментом результативJ

ної системи публічного управління неможливе без функціонування ефективної системи освітніх закладів

всіх рівнів. З цією проблемою пов'язане управління професіоналізацією кадрів державної служби в УкJ

раїні та створення компетентнісної моделі управління людськими ресурсами.

The article deals with the problem of forming a qualitative system of education at all levels which is going to

become a base for modernization of  professional training for office  state employees within the context of reforming

state service in Ukraine. The question of quality of education is especially actual and provides qualitative

educational services which also provide the formation of corresponding base of indices for evaluation and

indicators for finding out the level of achievement for setting the object, tendencies and regularities. Qualitative
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом багато уваги приділяється проблемі

якості публічної служби, кінцевим результатом даль�
ності якої є рівень розвитку національної економіки. На
ефективність діяльності органів публічної влади впли�
ває багато факторів, у тому числі  рівень освіти і про�
фесіоналізму. Формування системи підготовку публіч�
них службовців слід розглядати в поєднанні з середньою
і базовою освітою. Без ефективної і якісної системи се�
редньої і спеціальної освіти складно створити корпус
дієвих сучасних публічних службовців, що реалізують
антикризові політики Уряду.

Насамперед нерозвинуте та  не підготовлене до змін
суспільство не сприйматиме реформи, чим буде унемож�
ливлювати подальший розвиток національної економі�
ки та суспільства в цілому.

education is the base  (foundation) for providing social — economic development of the country and the article

examines the results of the rating QS Higher Education System Strength Rankings which includes the countries

with the most effective systems of  higher education.

Nowadays a great number of scholars, theorists and practical workers of  state  management pay great

attention to the sphere of education. Only the states having at their disposal the most effective system of education

which corresponds to upJtoJdate demands can be reckoned with developed countries of modern world. Practically

all the countries which demonstrate the high level of economic rise, consider the development of education as a

priority.

Modernization of professional training for office state employees in Ukraine is conducted simultaneously

with the reform of education. It should be realized, it is impossible to create effective state service which is the

instrument of progressive system of public government without functioning effective system of  educational

institutions of all levels.

Both the management of skilled, professional specialists for state employment in Ukraine and the formation

of efficient model of human resources management are closely connected.

Ключові слова: якість освіти, освітні послуги, показники та індикатори оцінювання, соціально�еконо�
мічний розвиток, міжнародний рейтинг, державна служба, публічний службовець.

Key words: Quality of education, educational services, indices and indicators of estimation, social �economic
development, international rating, state employment, public employee.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку якості освіти в різних аспек�
тах її вивчення, дослідженню взаємозв'язку о віти та
розвитку національної економіки, досвіду використан�
ня міжнародних методик професійного розвитку пую�
лічних службовців присвячено значну кількість науко�
вих публікацій як зарубіжних, так і вітчизняних авторів.
Сучасні концепції національної освіти представлено
в працях Г.О. Балла, В.І. Бондаря, O.A. Дубасенюк,
I.A. Зязюна, В.В. Краєвського, Н.В. Кузьміної, А.В. Ху�
торського та інших. Проблемі освіти публічних служ�
бовців присвячено дослідження А. Гончарук [6], Н. Гу�
щиної [7], В. Давидової [8], О. Баніт [9], Н. Кіяновської
[10], О. Луценко [11], Н. Мартинової [12], Н. Терьохі�
ної [13], Т. Нестеренко [14] та ін.
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Рис. 1. Система освіти та професійної підготовки державних службовців
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реформа публічного управління є однією з основ�
них для країн, які намагаються подолати кризу. Від
ефективності публічної служби безпосередньо зале�
жить рівень життя громадян, якість ведення бізне�
су, рівень ВВП та інші економічні показники. Однак
питанням взаємозв'язку середньої освіти, спе�
ціальної вищої освіти публічних службовців, ефек�
тивності публічного управління та розвитку націо�

нальної економіки приділено недостатньо
уваги.

Ефективна публічна служба слугує кон�
курентною превагою сучасної держави на
глобальному ринку. Один із ключових етапів
реформи — підвищення спроможності
міністерств, перетворення їх на аналітично�
владні центри, що будуть лідерами у впро�
вадженні реформ та підвищать ефективність
діяльності Уряду в цілому.

Важливим елементом реформи державної
служби в Україні  є оновлення системи про�
фесійного навчання державних службовців.
Впровадження професійних стандартів доз�
волить створити сучасну мобільну та гнучку
систему навчання з розвинутою інфраструк�
турою та якісними результатами, що дозво�
лить ефективно впровадити принципи належ�
ного врядування [5; 6].

Цінним ресурсом для досягнення цілей
публічного управління є високий професіо�
налізм державних службовців. Але сьогодні
суспільство не задоволене ефективністю пуб�

лічного управління, особливо якістю публічних послуг.
Це потребує оновлення  системи освіти державних служ�
бовців: зміни підходів щодо організації, планування, фор�
мування змісту, визначення видів, форм та засобів навчан�
ня з орієнтацією на якісний результат (рис. 1) [1].

Важливо усвідомити, що професійні компетенції
майбутнього державного та публічного службовця фор�
мує не тільки вища, а й середня освіта.

До сфери освіти сьогодні звернено увагу багатьох
науковців теоретиків і практиків державного управлін�

  
Схильність 
економіки до 
розвитку 

Мож-
ливість 
підпри-
ємництва 

Публічне 
управ-
ління 

Свободи Соціальний 
капітал 

Безпека 
 

Якість 
освіти 

Охорона 
здоров’я Екологія 

1 Норвегія 8 8 2 8 5 3 4 7 1 
2 Нова Зеландія 3 2 3 1 2 23 16 17 13 
3 Фінляндія 14 10 1 9 2 15 3 14 3 
4 Швейцарія 6 9 5 19 20 8 1 3 16 
5 Швеція 1 13 4 12 19 13 14 6 8 
6 Нідерланди 4 14 6 6 11 9 2 8 46 
7 Данія 5 11 8 14 4 14 11 21 19 
8 Канада 15 4 9 2 6 24 13 24 18 
9 Австралія 20 7 14 15 1 22 5 10 10 
10 Велика 

Британія 
7 4 10 8 16 17 8 19 9 

112 Україна 84 102 130 95 115 135 48 135 108 

Таблиця 1. Рейтинг Prosperity Index найбільш успішних країн світу за 2018 р.

Джерело: сформовано автором на основі даних The Legatum Prosperity Index™ offers a unique insight into how prosperity is forming
and changing across the world https [2].
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ня. Тільки держави, що мають у розпорядженні висо�
коефективну систему освіти, яка відповідає сучасним
вимогам, можуть увійти до числа розвинених країн су�
часного світу. Практично в усіх країнах, що демонстру�
ють високі темпи економічного зростання, пріоритет�
ним напрямом є розвиток освіти.

Рейтинг Prosperity Index найбільш успішних країн
світу за 2017, опублікований Лондонським аналітичним
центром Legatum Institute, дає можливість оцінити 149
країн за 8 критеріями: схильність економіки до розвит�
ку, можливості підприємництва, якість публічного уп�
равління,  стан безпеки, освіта, сфера охорони здоро�
в'я, рівень свобод у суспільстві, соціальний капітал та
охорона навколишнього середовища. В таблиці 1 пред�
ставлені показники по десяти країнах лідерах та Україні,
яка займає 112 місце.

Україна, порівняно з минулим роком опустилася на
5 позицій. Найслабшими галузями аналітики вважають
медицину та безпеку, найсильнішою — освіту.

Дані таблиці 1 свідчать про те, що в країнах, які  займа�
ють перші п'ять позицій рейтингу, прослідковується мак�
симальний позитивний результат в позиціях розвитку еко�
номіки, якості освіти та публічному управлінні. Інвестиції в
людський капітал є цільовим вкладом в інтелектуальний та
професійний розвиток індивіда, який в майбутньому при�
носить дохід самій людини і суспільству. Освіта є одним з
традиційних видів інвестування в людський капітал.

Для окремих розвинених країн, таких як Франція,
Швейцарія, частка людського капіталу в структурі на�
ціонального багатства висока і наближається до 80%.
Людський капітал практично у всіх країнах світу пере�
вищує половину накопиченого національного багатства.
Висока питома вага людського капіталу, насамперед,
свідчить, про рівень розвитку країн. У структурі націо�
нального багатства України частка людського капіталу
в загальному обсязі менше 50% [3].

Якість людського капіталу впливає майже  на всі
соціально�економічні явища та процесі в країні [2].

19,3 18,7 19,5 19,5

9,2

15,5
17,116,816,82

9,45
1010

11,611,812,1512,35

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

Україна

Німеччина

Болгарія

Фінляндія

Рис. 4. Порівняння видатків на освіту в Україні та деяких європейських країнах

Джерело: [4].
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Рис. 5. Взаємозв'язок системи освіти, публічного управління та стану національної економіки
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 Аналіз взаємозв'язку стану економіки, ефективності
публічного управління та якості освіти розвинутих країн
(табл.1) показує, що країни, які займають перші позиції
у рейтингу по показнику якості освіти мають розвинуті
інноваційні економіки і ефективні системи публічного уп�
равління — це Норвегія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швей�
царія, Швеція та Норвегія (рис. 2) [2].

Вищезазначена тенденція має в Україні викривлену
форму — відносно непогану 48 позицію по якості осві�
ти, але 130 позицію по ефективності публічного управ�
ління та 84 за рівнем розвитку економіки (рис. 3).

Скоріш за все, Україна займає 48 позицію по рівню
освіти, завдяки кількісним показникам, а незадовільний
стан якісних показників свідчить про низький рівень
розвитку людського капіталу, і як результат — неефек�
тивна система публічного управління та нерозвинута
національна економіка.

Стимулювати економічне зростання та прискорю�
вати реформи держава може і повинна через свій основ�
ний інструмент — державний бюджет. Але весь період
незалежності державний бюджет працює не для досяг�
нення суспільно важливих результатів, а на фінансуван�
ня процесів, що склалися історично та не мають навіть
формальних показників ефективності, за якими можна
було б оцінити якість витрачання державних коштів.

На основі  проведеного аналізу (рис. 4) можна зро�
бити висновок, що кількість видатків з Державного бюд�
жету на освіту та науку збільшувалась впродовж 2016—
2019 рр. Частка бюджетних витрат України на освіту в
цілому відповідає європейським показникам і навіть пе�
ревищує витрати багатьох розвинених держав. Тобто
проблема фінансування української освіти полягає не
в низькому відсотку ВВП, а в низькому значенні самого
ВВП. І шукати рішення потрібно не через збільшення
відсотків, а через зростання економіки і збільшення аб�
солютної величини ВВП. Для вирішення цієї проблеми
освіта,  має стати не тільки споживачем бюджетних
коштів, але і важливим інструментом розвитку еконо�
міки.

Проведений аналіз свідчить про системність пробле�
ми якості всієї освіти, освіти державних службовців та
сталого розвитку  соціально�економічних процесів в Ук�
раїні   (рис. 5).

Потенційність розвитку національної економіки є
результатом ефективності публічного управління, ство�
рити яке неможливо без достатнього рівня розвитку
людського капіталу, до створення якого має пряме
відношення якість системи освіти.

ВИСНОВКИ
Держава реалізує свої політики через систему публ�

ічної сужби, яку можна розглядати через сукурність пуб�
лічних службовців різних рівней.   Всі розинуті країни
світу протягом останніх десятиліть приділяють особли�
ву увагу професіоналізму публічних службовців, від яких
безпосередньо залежить ефективність процесів прийнят�
тя та реалізації управлінських рішень. Від ефективної
роботи кожного державного службовця, узгодженості
роботи працівників у структурних підрозділах і цих
підрозділів між собою залежить загальна ефективність
функціонування державного органу в цілому. На резуль�
тати діяльності державних службовців безпосередньо
впливає рівень загальної та професійної освіти.

Забезпечення якості освіти — одна з центральних
тем у національних і світовому освітньому дискурсі.
Якість вищої освіти є показником успішності процесу
надання освітніх послуг і визначається як властивість,
що характеризує стан освітнього середовища універси�
тету (освітнього процесу, сукупності умов і ресурсів),
цільові установки (стандарти, норми), а також резуль�
тативність процесу вищої освіти, його відповідність
потребам і очікуванням різних зацікавлених сторін. По�
ліпшення якості освіти та рівний доступ до неї — одне з
головних завдань сучасної державної політики в Україні

Щоб якість освіти для держслужбовців стала якіснішою
та відповідала потребам реформи слід звернути увагу на:

— конкурентне середовище між вищими навчальни�
ми закладами, які мають ліцензію на підготовку за спе�
ціальністю "Публічне управління та адміністрування";

— здійснити аналіз обсягу державного замовлення
на підготовку магістрів публічного адміністрування, щоб
з'ясувати чи справі держава потребує такої кількості
фахівців з профільною освітою рівня магістра;

— розробити перелік та систему моніторингу інди�
каторів якості програм підготовки з публічного управ�
ління та адміністрування.;

— забезпечити практику відкритого об'єктивного
конкурсу для працевлаштування на публічну службу.
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Метою статті є розгляд теоретичних та практичних аспектів з питань розвитку та вдосконалення техJ

нологій машинного навчання в промисловості. Зокрема досліджено сутність машинного навчання та його

можливості в умовах сучасності.

Розглянуто нагальні потреби в підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств, які

поступово схиляють вектор розвитку людства у бік застосування штучного інтелекту. Встановлено, що

найбільш актуальною сферою постає промисловість, оскільки значну частину завдань, які мають бути

вирішені для людства, потрібно виконувати в автоматизованому режимі. Досліджено економічний ефект

від застосування машинного зору, який в десятки разів перевищує ефективність людської праці, що обуJ

мовлено витратами на оплату праці. Визначено ряд невирішених питань, які обумовлені специфікою заJ

стосування технологій машинного навчання.

 Основну увагу в статті приділено можливостям застосування машинного зору в промисловій сфері.

Розглянуто наукові підходи до розуміння технологій розпізнавання образів та використання систем штучJ

ного інтелекту в промисловості. Проаналізовано сфери практичного застосування методів розпізнаванJ

ня образів на виробничих підприємствах та їх роль в економічній сфері. Проведено аналіз засобів реаліJ

зації машинного навчання в промисловості та визначено найбільш ефективні серед них.

Досліджено можливості застосування алгоритмічних мов програмування об'єктноJорієнтованого типу

в технологічних процесах на виробництві. Представлено алгоритм розпізнавання іржі на рухомих поJ

верхнях виробничого обладнання з використанням програмної бібліотеки "OpenCv".

Подальшого розвитку набули алгоритми застосування технологій машинного зору та їх програмна

реалізація на промислових підприємствах.

Проведено аналіз літературних джерел, які описують принципи роботи технологічних підприємств,

за критеріями прибутковості.

The purpose of this article is to consider the theoretical and practical aspects of the development and

improvement of technology of machine learning in industry.  In particular, the essence of machine learning and

its possibilities in modern conditions are investigated.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

47www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічні реформи, що проведені в Україні харак�

теризуються відсутністю системних рішень, що недо�
статньо для виведення країни з кризи. В умовах ринку
присутня жорстка конкуренція, значний рівень загроз
та невизначеності зовнішнього середовища. Тому
підприємству для того, щоб стати лідером, потрібно
своєчасно впроваджувати в процес виробництва сучасні
інформаційні технології (ІТ). Це дозволяють покращи�
ти ефективність функціонування та розвитку.

Управління підприємством має бути спрямоване на
зменшення дефіциту ресурсів та отримання прибутку з
мінімальними витратами. Сама система управління по�
винна ефективною вирішувати питання оцінки вироб�
ничого потенціалу підприємства, формувати правильні
виробничі структури та бути адаптивною до сучасних
викликів та загроз.

Відповідати виробничим вимогам, вітчизняні під�
приємства можуть лише забезпечуючи собі належний
технологічний рівень. Так, на сьогоднішній день
найбільш інноваційними та ефективними в світі можна
вважати технології машинного навчання з використан�
ням методів розпізнавання образів, покликання яких —
заміна людини в багатьох виробничих сферах, від сор�
тування продукції та виявлення браку, до розпізнаван�
ня зношування виробничого обладнання, аварійних си�
туацій, контролю за поведінкою працюючих та техно�
логічного процесу загалом.

Четверту технологічна революція не може омиту
українських промисловців, оскільки темпи приросту ІТ
в Україні з кожним роком збільшуються [1]. Проте не
вирішеною залишається проблема інформатизації про�
мислових підприємств та виведення їх на новий сучас�
ний технологічних рівень. Разом з тим, шляхи інтеграції
промислової спільноти до Європейських співтовариств
промисловців та підприємців, безумовно, вирішують
багато проблем. Але відсутність єдиної централізова�
ної державної програми для модернізації української
промисловості негативно відображаються не тільки на
рентабельності підприємств, а й на загальному рівні про�
мислового розвитку країни. Тому доступність сучасних
технологій, що обумовлена відкритістю наукової
спільноти, може бути використана для впровадження
остатніх світових напрацювань у виробничі процеси
підприємств України.

 The urgent needs for increasing the competitiveness of industrial enterprises, which gradually incline the

vector of development of mankind towards the use of artificial intelligence are considered.  It has been established

that industry is the most urgent area, since a significant part of the tasks that must be solved for humankind

should be performed in an automated mode.  The economic effect from the use of machine vision, which is tens of

times greater than the efficiency of human labor, is determined by the cost of labor remuneration.  A number of

unresolved issues determined by the specifics of the use of machine learning technologies have been identified.

  The article focuses on the possibilities of using machine vision in the industrial field.  The scientific

approaches to the understanding of image recognition technologies and the use of artificial intelligence systems

in the industry are considered.  Areas of practical application of image recognition methods at industrial

enterprises and their role in the economic sphere are analyzed.  The analysis of the means of realization of machine

learning in industry and the most effective ones among them are determined.

 The possibilities of application of algorithmic programming languages of objectJoriented type in

technological processes at work are investigated.  An algorithm for the identification of rust on moving surfaces

of production equipment using the OpenCv software library is presented.

 The algorithms of application of technologies of machine vision and their program realization at industrial

enterprises have got further development.

 The analysis of literary sources, describing the principles of technological enterprises, on the criteria of

profitability is carried out.

Ключові слова: машинне навчання, розпізнавання образів, промисловість, підприємство, програмне забез�
печення, прибуток.

Key words: machine learning, image recognition, industry, enterprise, software, profit.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розглядаючи промислові підприємства, як само�

стійний суб'єкт господарювання з характерними влас�
тивостями, що пов'язані з процесами прийняття управ�
лінських рішень [2, с. 59], можна виділити ряд необхід�
них умов для його подальшого розвитку. А саме:

— технологічних розвиток;
— розширення ринкових можливостей;
— покращення організаційних аспектів.
Кожен з зазначених пунктів не може бути виріше�

ний без застосування сучасних інформаційних техно�
логій інтегрованих у виробничі процеси.

Також промислове підприємство можна характери�
зувати як комплекс засобів виробництва, для вирішен�
ня питань здійснення технологічного процесу та виго�
товлення певної продукції [3, с. 124].

Таким чином, розглядаючи певні терміни під про�
мисловими підприємствами— будемо розуміти комп�
лекс засобів виробництва, що необхідні— для реалізації
виробничого процесу з метою виготовлення продукції.
Тому саме технологічні фактори відіграють вирішальну
роль в процесі отримання прибутку.

На сьогодні проблема технологічної оптимізації
виробничих процесів лежить не лише в якості обладнан�
ня, його відмовостійкості, що виражені в показниках
зношування виробничих фондів, існує досить значна
потреба саме в оптимізації виробничих процесів, роз�
поділення ресурсів, оптимізації використання засобів
виробництва, оптимального розподілу праці, тощо.

Метою управління промисловими підприємствами є
досягнення поставлених перед виробничою системою
цілей, задоволення потреб споживачів та, в результаті,
отримання максимально можливого прибутку. Все це
може бути виражено такими показниками: величина
очікуваного прибутку та витрати ресурсів [4, с. 94].

Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок
про необхідність автоматизованого аналізу навколиш�
нього середовища з метою адаптації до мінливих умов
[5].

Сьогодні найбільш прогресивними засобами такого
автоматизованого аналізу та покращення технологічних
процесів можна вважати технології машинного навчан�
ня та машинний зір, який реалізується на базі останніх.

Технології машинного навчання, на базі яких успіш�
но вирішуються промислові потребі мають коло свого
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розповсюдження не лише в цій сфері, Так, машинний
зір успішно застосовується в: медицині та соціальній
сфері, авіації, сільському господарстві та. ін. Не виклю�
ченням є й авіабудування. Міністерство транспорту Ве�
ликобританії оприлюднило прогноз до 2030 року щодо
збільшення обсягів реалізації авіаційної продукції, в
тому числі безпілотної авіації до 2030 р. на 16 млрд.
фунтів. Водночас економія складає 42 млрд фунтів
стерлінгів. За даними прогнозу, в результаті такої мо�
дернізації буде створено, приблизно 600000 робочих
місць [6].

З допомогою машинного зору вдається дослідити
ряд характеристик візуальних об'єктів, а його активний
розвиток бере свій початок ще з 80�х років. Широке за�
стосування технології машинного зору набули в про�
мисловості, авіації, сільському господарстві, тощо.

Є безліч позитивних прикладів проте, разом із роз�
витком технологій машинного навчання, машинних зір
є одним з найбільш перспективних методів автоматизації
промисловості. Системи машинного зору дають мож�
ливість перетворювати дані, використовуючи різні опе�
рації — на основі цих даних [7, с. 39].

 Технологія розпізнавання образів складається з
двох компонентів: камери та програмного забезпечен�
ня [8, с. 84]. Камери, що використовуються в системах
машинного зору діляться на: камери спеціального при�
значення — швидкісні камери); тепловізори (камери для
зйомки в інфрачервоному діапазоні хвиль); камери, що
передають відео без втрат в якості. Розглядаючи про�
грамне забезпечення, слід виділити програмну бібліо�
теку для машинного зору OpenCV (Open Source
Computer Vision Library), яка є найбільш поширеною,
має приблизно 1000 методів розпізнавання геометрич�
них форм, що можуть бути комбінованими та розгля�
датися в динаміці. Крім того, вона має широке коло
інструментів для розпізнавання кольорової гамми, з
використання різних моделей. Крім того, вона постав�
ляється з відкритим вихідним програмним кодом за
ліцензією BSD, що дає широкі можливості для дрібних
підприємців. Вчений Г. Брадський присвятив свою пра�
цю вивченню можливостей цієї бібліотеки, поділившись
власним досвідом її використання [9]. Також є потуж�
на підтримка на сайті розробників [10]. Єдина вимога
до ліцензії — наявність у документації відомостей про
дану бібліотеку. Її функціональність доступна на різних
мовах: C, C ++, Python, CUDA, Java та ін. Підтримують�
ся такими операційними системами: Windows, Linux,
Mac, Android, iOS.

Отже, серед дослідженого можна виділити такі важ�
ливі аспекти:

— на сьогоднішній день, успішність підприємства за�
лежить від технологічної оснащеності;

— можливості реалізації технологій машинного
зору в промисловості не є закритими для широкого кола
підприємців;

— їх освоєння є простим та дешевим.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Серед виробників промислової продукції, значний

інтерес привертають можливості технологічного роз�
витку та інтеграції сучасних інформаційних технологій
в процес виробництва. Все це, а також вибір оптималь�
них алгоритмів діагностики, автоматизації та контро�
лю виробництва вимагають швидко та ефективно адап�
тувати систему контролю підприємством до нових умов.

У багатьох випадках ідентифікувати загрозу в тех�
нологічних процесах завдяки стандартним засобам кон�
тролю не завжди вдається. Так, наприклад, діагносту�
вати стану робочої поверхні рухомих механізмів на
предмет виникнення іржі. Хоча це робитися шляхом
візуального огляду механіка, людський фактор завжди
присутній на виробництві. І не можна не погодитись із
тим, що майбутнє підприємства без застосування штуч�
ного інтелекту буде мати не конкурентоздатні позиції

на ринку товарів та послуг. Ці потреби обумовлюють
розробку нових сучасних підходів у застосуванні тех�
нологій розпізнавання образів в промисловості та ви�
значення ефективних інструментів для їх реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Над задачами створення ефективних засобів розпі�
знавання пошкоджень під час виробничих процесів пра�
цює значна частина вчених технологів, економісти та
управлінці. Саме пошкодження виробничого обладнан�
ня набуло широкого застосування для виявлення іржі
на зовнішніх частинах рухомих виробничих об'єктів.

Існують різні підходи до ідентифікації таких небез�
печних явища, проте виявлення змін на зовнішніх рухо�
мих частинах виробничого обладнання може бути реа�
лізована за допомогою розпізнавання таких пошкод�
жень.

Оскільки іржа на робочих поверхнях виробничого
обладнання характеризується виникненням певних плям
специфічного кольору, то спрямувавши направлене
світло та відеокамеру на об'єкт дослідження можна
ідентифікувати такі прояви рядом машинних алгоритмів
для аналізу графічних змін.

Відповідна процедура може бути реалізована з ви�
користанням методів детектування кольору в графічних
зображеннях, які містяться в програмній бібліотеці
OpenCv. Отже, задача зводиться до співвідношення зоб�
раження, яке було до винекнення іржі, та змінами цьо�
го зображення за її наявності. Важливим аспектом у
постановці задачі є оптимальне спрямування відеокаме�
ри. Вона має охоплювати всю зону дослідження.

Для вирішення цієї задачі може бути здійснено по�
рівнянням масивів даних, які описують графічний об'єкт,
використовуючи майже будь�яку мову програмування.
З використанням мови програмування Python існує така
можливість.

Функція imread бібліотеки OpenCv, дає можливість
растове зображення перетворити в масив даних, де ко�
жен піксель має свою числову характеристику. Пере�
давши створені масиви в функцію calcHist цієї ж бібліо�
теки, є можливість отримати сумарне значення усіх циф�
рових значень кольорів. Після чого порівняти їх гістог�
рами, використовуючи функцію compareHist. Для
співвідношення зображень, можна застосувати функ�
цію matchTemplate. Результати, які повертають обидві
функції, можуть бути співвіднесені у вигляді суми, що
характеризує кількісну міру розбіжностей цих зобра�
жень. Таким чином, можна визначити робочої поверхні
виробничого обладнання, якщо на ній починає з'явля�
тися іржа.

Програмну реалізацію зазначеного алгоритму, на�
ведено нижче.

Таким чином, проблема пошкоджень на поверхнях
виробничого обладнання, може бути вирішена з вико�
ристанням технологій розпізнавання образів.

Мовою програмування Python це може бути реалі�
зовано так:

Імпортується бібліотека OpenCv та бібліотека для
роботи з масивами точок.

import cv2
import numpy as np
Відбувається перетворення зображення в масив то�

чок
rust_image = cv2.imread(rust_leaves.jpg').
Функція inRange() застосовується для виділення

зображення. Її мета перетворення зображення в чор�
но�білий колір, де білим кольором виділяються точки,
які потрапили в діапазон дослідження, а чорним кольо�
ром, ті, які не відповідають критеріям пошуку кольору
ідентичного з іржею.

Так, можна реалізувати процес виділення іржі на
поверхні металу виробничого обладнання.

low_red = (16,51,111)
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high_red = (100,1401,181)
only_rust = cv2.inRange(rust _image, low_red,

high_red)
cv2.imshow('only_fon', only_rust)
cv2.waitKey(0).
Для більш детального розпізнавання іржі, можна

застосувати функцію cvtColor, яка містить шаблони
кольорів формату HSV.

rust_hsv = cv2.cvtColor(rust_image,
cv2.COLOR_BGR2HSV)

rust_color_low = (8,41,61)
rust_color_high = (19,255,201)
only_rust_hsv = cv2.inRange(rust _hsv, rust

_color_low, rust _color_high).
Реалізуючи процедуру ідентифікації, можна вивес�

ти зображення в графічному редакторі цієї ж бібліоте�
ки, з використанням наступних функцій:

cv2.imshow('rust_color_hsv', only_rust_hsv)
cv2.waitKey(0).
Таким чином, з застосуванням технологій розпізна�

вання образів, в автоматизованому режимі, можна діаг�
ностувати пошкодження поверхонь виробничого облад�
нання шляхом ідентифікації виникнення іржі за певни�
ми критеріями, які характеризуються специфічним ко�
льором.

ВИСНОВКИ
Використовуючи технології розпізнавання образів

на промислових підприємствах, можна отримати еко�
номічний ефект від скорочення людської праці, попе�
редження, загроз та ризиків технологічного характеру
та забезпечення контролю технологічного процесу. На
прикладі розпізнавання іржі виробничого обладнання
у статті представлено можливості технологій машинно�
го зору в промисловості, які виражені в простоті, до�
ступності, невисокій вартості програмних та апаратних
засобів, а також доступності інформації щодо їх вико�
ристання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному неоднозначному та складному бізнес�

середовищі цифрова трансформація стає необхідністю
для будь�якої організації як у державному, так і в при�
ватному секторах. Більшість підприємств цифровізують
свою діяльність через очевидні переваги, які вона надає,
а саме: створення нових технологічних продуктів і по�
слуг, відкриття нових каналів продажу, пошук нових
ринків тощо. Інтернет речей (IoT) робить можливим ро�
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У статті розкрито зміст концепції та визначено поняття "великих даних" як економічної категорії.

Досліджено світовий та вітчизняний досвід практичного використання технології "великих даних", що у

свою чергу, дозволило з'ясувати їх роль у прискоренні цифрової трансформації економіки і суспільства.
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також нові можливості у різних сферах соціальноJекономічної діяльності. Зазначено сфери застосуванJ

ня "великих даних", які відрізняються різноманітністю: від науки до охорони здоров'я, від виробництва

до логістики, від банківської справи та страхування до соціальних мереж. Зроблено висновок про те, що

використання "великих даних" у різних областях економіки — це не тільки інструмент оптимального

планування та інформування, а це шлях до формування нового майбутнього — нового світу.

The article describes the content of the concept of "Big data" and defines its essence as an economic category,

according to which "Big data" is a "new oil", an informational equivalent of a natural resource that exists in

almost unlimited quantities and capable of continuous renewal. The analysis of Big amounts of data that can be

compared with oil extraction and transportation has the potential to change the value and effectiveness of new

product development, market orientation and pricing. The study of world and domestic experience in the practical

use of the technology of "Big data" made it possible to find out their fundamental role (data is a means of providing

new technologies and solutions) in accelerating the digital transformation of the economy and society. The

dissemination of the concept of "Big data" and the use of modern digital technologies led to the formation of a

global electronic environment, opened new approaches to the organization and conduct of business, as well as

new opportunities in various spheres of social and economic activity. It is determined that the purpose of the
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"Big data" technologies are also effective in the field of public administration, since they allow the task of efficient

management of the country and ensuring all types of citizens' security at the new technological level. The use of

"Big data" opens new opportunities for research on the dynamics of macroeconomic changes, broadens the scope

of cooperation with economists for conducting various types of experiments, and allows governments and

enterprises to react more quickly to changes in economic conditions. The conclusion is made that the use of "Big

data" in various areas of the economy is not only an instrument of optimal planning and information — it is a

way to form a new future — a new world.
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зумні будинки, розумні заводи та розумні міста. Індус�
трія польових служб оснащує своїх сервісних інженерів
мобільними телефонами, значно покращуючи не тільки
їхню мобільність, але й забезпечуючи можливість нада�
вати потрібні послуги правильними інструментами у
потрібний час за допомогою доступу до інформації в ре�
жимі реального часу. Штучний інтелект і машинне на�
вчання представляють нам унікальну можливість транс�
формувати бізнес�операції, зменшуючи кількість повто�
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рюваних, рутинних завдань, значно підвищувати про�
дуктивність праці, покращити ефективність роботи уря�
дових установ, особливо на рівні розробки оптималь�
них рішень. Але основою всіх цих переваг цифрової
трансформації є "великі дані".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концепцію "великих даних" як нового підходу в об�

ласті інновацій і інформаційних технологій досліджу�
вали такі зарубіжні вчені: К. Лінч, В. Майєр�Шенбергер
та К. Кук'єр, Ж.— П. Дейкс. Як правило, їх наукові пуб�
лікації висвітлювали питання сутності, типів та прин�
ципів великих даних.

Вплив Big Data на суспільні процеси та організацію
бізнесу визначали у своїх працях Білл Френкс, Ерік
Сігель, Джон Форман та інші. Важливими також є до�
слідження вчених Варшавського інституту економіки
С. Бухгольц, М. Буковські, А. Шнегольські, які проана�
лізували макроекономічний вплив великих даних на
європейську економіку.

Серед вітчизняних джерел відчувається нестача
фундаментальних праць. Оскільки переважна більшість
матеріалів з цього кола проблем носять публіцистичний
характер, така концепція залишається майже недо�
слідженою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогодні надзвичайно важливим є з'ясування ролі

концепції "великих даних" у прискоренні цифрової
трансформації економіки та її застосування в різних
сферах життєдіяльності. Виходячи із зазначеного ме�
тою статті є визначення сутності поняття "великих да�
них" як економічної категорії, дослідження світового й
вітчизняного досвіду практичного використання техно�
логії "великих даних" як основоположного драйвера
цифрової трансформації економіки, а також дієвого
інструменту підвищення прозорості та ефективності
держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сама концепція "великих даних" не нова, вона ви�
никла в процесі перетворення комп'ютерів зі звичайних
рахункових пристроїв на універсальні машини для об�
робки даних. Вперше термін "великі дані" (Big Data) за
аналогією з колись популярним у ділових колах термі�
ном "велика нафта" запропонував вживати редактор
журналу "Nature" Кліффорд Лінч, звернувши увагу на
феномен вибухового росту обсягів і різноманітності

даних, а також способів їх про�
сування — "від кількості до
якості" [1, с. 28]. Віктор Майєр�
Шенбергер та Кеннет Кук'єр у
своїй праці "Великі дані. Револю�
ція, яка змінить те, як ми живе�
мо, працюємо і мислимо" [2, с. 14]
відносять це поняття до операцій,
які можна виконувати виключно
у великому масштабі. На їхню
думку, концепція "великих да�
них" породжує нові ідеї і дозво�
ляє створювати нові форми вар�
тості, тим самим змінюючи рин�
ки, організації, відносини між
громадянами та урядами. Для
більш глибшого розуміння зазна�
ченої концепції ними було виді�
лено основні принципи "великих
даних", коротка характеристика
яких представлена у таблиці 1.

У публікації Ж.�П. Дейкса [4,
c. 3] під "великими даними" розу�
міють такі типи даних, як тран�
закційні, що включають інформа�

цію про клієнтів з електронних систем, транзакції інтер�
нет�магазинів, дані з бухгалтерського документообігу;
дані, отримані від інтелектуальних вимірювачів, вироб�
ничих датчиків і торговельних систем; соціальні дані,
включаючи потік зворотного зв'язку від клієнтів, сайти
мікроблогів на зразок Twitter, соціальні мережі на зра�
зок Facebook.

Дослідницька і консультаційна фірма з питань
інформаційних технологій Gartner, вперше розробила
концепцію "великих даних" ще у 2001 році. Її модель
"3V" охоплювала обсяг, швидкість та різноманітність
даних (англ. — Volume, Velocity, Variety). Однак Gartner
формалізувала своє визначення лише у 2012 році, згідно
з яким "Великі дані — це інформаційні активи великого
обсягу, високої швидкості, та/або високої різноманіт�
ності, які вимагають нових форм обробки, щоб дозво�
лити здійснювати покращення прийняття рішень,
відкриття ідей і оптимізацію процесів" [5]. Водночас Big
Data — це можливість отримати бізнес�значиму інфор�
мацію з величезних обсягів різноманітних даних. З ог�
ляду на цю тезу, все частіше звучить думка, що до мо�
делі "3V" потрібно додати четверте V — Value,
цінність.

Варто зазначити, що є й інші, менш формальні ви�
значення "великих даних", зокрема в останні роки спо�
стерігається розвиток моделей програмування "великих
даних" та програмного забезпечення, такого як
MapReduce і Apache Hadoop. Так, MapReduce — це мо�
дель розподілених обчислювань у комп'ютерних клас�
терах, представлена компанією Google. Згідно з цією
моделлю, додаток розділяється на значну кількість од�
накових елементарних завдань, що виконуються на вуз�
лах кластера і потім, природнім шляхом зводяться у
кінцевий результат. Hadoop представляє собою набір
утилітів, бібліотек і фреймворків, що вільно розповсюд�
жується, для розробки і виконання розподілених про�
грам, які працюють на кластерах із сотень і тисяч вузлів.
Вважається однією з основоположних технологій
більшості даних. Ці системи і рішення у даний час є май�
же синонімами "великих даних".

На думку А. Сененко, кандидата фізико�математич�
них наук, старшого науковий співробітника Інституту
фізики НАН України "Big Data — це наука про те, як
використовувати великі масиви даних, щоб дозволити
людині чи компанії прийняти вірне рішення" [6]. Великі
дані (Big Data) включають в себе технології зберігання
інформації (наразі пов'язане з хмарними технологіями,
які у свою чергу створюють новий тип інформаційних
систем [2, 7]), її структурування (застосовують про�

Принципи Коротка характеристика 
Абсолютна точність 
неможлива і 
непотрібна 

Дана концепція використовується для аналізу великих обсягів даних, 
більшість яких постійно знаходиться у динаміці. А при наявності 
великого обсягу інформації, абсолютна точність майже неможлива 

Невпорядкованість 
великих даних 

Великі дані, що аналізуються, часто є різнорідними та не одної якості, 
можуть бути зосереджені на незліченних серверах по всьому світу 

Відхід від 
традиційного пошуку 
причинності 

Вирішуючи ту чи іншу задачу, нам не завжди потрібно знати причини 
тих чи інших подій. Використовуючи пошук кореляції між даними, 
відкриваються нові рішення тієї чи іншої проблеми 

Більш ефективне 
управління даними 

Час для пошуку, накопичення і розрахунку даних значно скоротився, 
на те, що йшли роки, зараз виконується за декілька днів, а то й 
швидше 

Використання 
концепції 
«датифікація» 

Датифікація розглядається як концепція про перетворення в формат 
даних всього, що є на планеті, навіть те, що на перший погляд не 
сприймається як інформація (наприклад, місце розташування людини, 
вібрації двигуна або навантаження на міст), шляхом кількісного 
аналізу 

Використання 
підходу «N=все» 

Завдяки «великим даним» труднощі стосовно проведення суцільного 
спостереження, тобто вивчення всіх одиниць сукупності, усуваються і 
стає можливим здійснювати збір якомога більшої інформації, або і 
усієї, коли число елементів генеральної сукупності «N дорівнює все» 

Таблиця 1. Основні принципи концепції "великих даних" за В. Майєр>
Шенбергером та Кук'єром [3]

Джерело: [3].
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грамні рішення та платформи) та управління і аналіз
(обробка та створення аналітичних звітів) [8].

Потенціал "великих даних" настільки великий, що
їх тепер часто називають "новою нафтою", інформа�
ційним еквівалентом природного ресурсу, який сфор�
мував економіку ХІХ—ХХ ст. Ця аналогія має певну
цінність, але є в ній і недоліки. На відміну від нафти, "ве�
ликі дані" є у майже необмеженій кількості, і до того ж,
вони "поновлювані". Разом з тим, аналіз даних можна
порівняти з її видобутком і транспортуванням. Аналіз
великих даних має потенціал для зміни цінності та ефек�
тивності процесів розвитку нових продуктів, орієнту�
вання на ринок і ціноутворення.

Згідно з даними Міжнародного інституту аналіти�
ки (IIA), Forrester, IDC та Gartner ринок великих даних,
який, як правило, включає в себе такі сегменти як інфра�
структуру, програмне забезпечення та послуги, виросте
на 23,1% в найближчі кілька років, досягнувши 48,6 млрд
дол. у 2019 році (IDC). Компанія IDC прогнозує, що за
період 2014—2019 рр. ріст витрат на інфраструктуру
складе 21,7 %, на програмне забезпечення — 26,2 % і на
послуги — 22,7 % [9]. До 2020 року аналітика великих
даних набуде масового поширення і складе понад 50%
всього програмного забезпечення для бізнесу (IDC) [10].
Автоматизоване управління даними звільнить розум і
руки прогресивних аналітиків і вчених, що працюють з
Big Data і вимагатиме від них нових навиків роботи із
вдосконаленими системами аналізу інформації та її
впровадження в ключові бізнес�ніші (IIA).

Якщо взяти до уваги роботу Карлоти Перес стосов�
но довгострокових технологічних хвиль, вплив великих
даних на економіку є частиною значно глибшого про�
цесу, бо Big Data є наступною хвилею після ери комуні�
кацій та інформації [11]. Підтвердженням цього є дані
компанії IBS про те, що людство щодня генерує 2,5 млрд
гігабайтів даних. До 2003 року у світі накопичено 5 ек�
сабайт даних (1 ЕБ = 1 млрд. гігабайтів), у 2008 році цей
обсяг зріс до 0,18 зеттабайт (1 ЗБ = 1024 ексабайта), у
2011 році — до 1,76 зеттабайт, а у травні 2018 року
кількість глобальних даних перевищило 16,5 зеттабайт.
До 2020 року, за прогнозами, людство сформує 40—
44 зеттабайт інформації, а до 2025 року збільшиться у
10 разів [12]. Ключем до тривалого зростання обсягу да�
них протягом наступних 10 років є так званий "Інтер�
нет речей". Нові технології, наприклад, радіочастотна
ідентифікація (RFID)2 і комунікація ближнього поля
(NFC)3, все частіше підключають об'єкти до Інтернету і
дозволяють інформації проходити між ними. Нью�Йор�
кська фірма ринкової розвідки ABI Research прогнозує,
що понад 30 мільярдів пристроїв будуть під'єднані до
Інтернету шляхом бездротового підключення до 2020
року.

Все частіше Big data стають комерційним інструмен�
том та інструментом стратегічного планування. Оскіль�
ки бізнес�ландшафт стає більш конкурентоспромож�
ним, компанії більше не можуть собі дозволити неефек�
тивність, яка коштує їм часу і грошей. Цифрове пере�
творення за допомогою даних дає можливість органі�
заціям, особливо тих, які мають високу вартість активів,
підвищити операційну ефективність. Так, літаки та ви�
робниче обладнання нині оснащують датчиками, що ви�
мірюють їх експлуатаційні характеристики. Це дає мож�
ливість авіакомпаніям розробити плани профілактично�
го обслуговування та продовжити термін служби своїх
літаків.

Те ж саме стосується і виробничих компаній. На
виробничих підприємствах великі дані генеруються та�
кож внаслідок впровадження технологій, а саме Про�
мислового інтернету речей. У ході цього процесу основні
вузли і деталі станків і машин оснащуються датчиками,
виконавчими пристроями, контролерами та, іноді, не�
дорогими процесорами, здатними виробляти граничні
обчислення. В процесі виробничого процесу здійснюєть�
ся постійний збір даних і їх попередня обробка (наприк�

лад, фільтрація). Аналітичні платформи обробляють
результати у найбільш зручному для сприйняття вигляді
і зберігають для подальшого використання. На основі
аналізу отриманих даних робляться висновки про стан
обладнання, ефективність внесених змін у технологічні
процеси тощо. Завдяки моніторингу інформації у ре�
жимі реального часу персонал підприємства має змогу:
скорочувати кількість простоїв, підвищувати продук�
тивність обладнання, зменшувати витрати на експлуа�
тацію обладнання, запобігати нещасним випадкам. Крім
того, за результатами аналізу великих даних можна
розрахувати строки окупності обладнання, перспекти�
ви змін технологічних режимів, скорочення обслугову�
ючого персоналу — тобто приймати стратегічні рішен�
ня стосовно подальшого розвитку підприємства [13].

На сьогодні аналітику даних найбільше застосову�
ють у сферах клієнтського обслуговування та внутріш�
ньої операційної ефективності. Так, технології Big data
активно запроваджуються в таких компаніях як Nasdaq,
Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of
America, HSBC, AT&T, Coca Cola, Starbucks та Netflix.
Зокрема банк HSBC використовує великі дані для про�
тидії шахрайських операцій з картками [14]. Однак, на
думку консалтингової компанії McKinsey, потенціал ве�
ликих даних у банківській сфері значно вищий: "вико�
ристання Big Data в банківській сфері може сприяти
кращим перехресних продажів, розробці персоналізо�
ваних продуктів, динамічному ціноутворенню, кращої
оцінки ризиків і більш ефективного маркетингу [15].
Такі компанії як Netflix і Procter & Gamble використо�
вують Big Data для передбачення клієнтського попиту.
Вони класифікують основні властивості попередніх і
нинішніх продуктів, моделюють співвідношення між
цими властивостями і комерційним успіхом, і таким чи�
ном будують прогнозують моделі для нових продуктів і
послуг.

Отже якщо брати до уваги тенденції зростання
впливу економіки, основаної на даних (Data driven
economy), то очікується найбільше застосування вели�
ких даних для підтримки прийняття рішень, прогнозу�
вання, моделювання та візуалізації, управління ризика�
ми, розвитку нових продуктів, підвищення маржі тощо.
За прогнозами компаній [16] застосування Big Data зро�
сте в багатьох галузях економіки, зокрема у транспор�
туванні та логістиці, торгівлі телекомунікаціях, фінан�
сових компаніях, галузях виробництва з тенденцією
розвитку "Промисловості 4.0" (поява кіберфізичних
систем).

Технологія "великих даних" це найбільш перспек�
тивний напрямок найближчого розвитку не тільки ко�
мерційних структур. Ці технології мають знайти своє
застосування перш за все у сфері суспільного розвитку —
у сфері публічного управління. "Великі дані" в системі
публічного управління дозволять на новому технологі�
чному рівні вирішувати завдання ефективного управлі�
ння країною, забезпечення всіх видів безпеки громадян
[17].

Серед відомих випадків застосування Big Data най�
частіше називають такі яскраві приклади як перемога
Барака Обами на президентських виборах 2012 року.
Аналітики виборчого штабу Обами активно використо�
вували методи Big Data для аналізу настроїв виборців і
коригування передвиборної програми. У Великобри�
танії методи Big Data прийняті на озброєння Міністер�
ством охорони здоров'я. Аналізуючи колосальні обся�
ги інформації про те, коли і кому медики виписують ре�
цепти, аналітики намагаються оцінювати потреби бри�
танців у різних ліках і оптимізувати терміни видачі
ліцензій і доставки медичних препаратів у різні частини
країни. Big Data також є одним з ключових інструментів
у роботі Агентства національної безпеки США.

Використання "великих даних" відкриває нові мож�
ливості для досліджень динаміки макроекономічних
змін, сприяє розвитку онлайн�торгівлі, розширює сфе�
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ри співробітництва з економістами для проведення
різного роду експериментів, дозволяє уряду і
підприємствам швидше реагувати на зміни економіч�
них умов. Так, результати дослідження вчених Вар�
шавського інституту економіки С. Бухгольца, М. Бу�
ковські, А. Шнегольські показують, що до 2020 року
"великі дані" можуть збільшити ВВП країн Європи на
1,9%, що є еквівалентом річного зростання в ЄС. По�
будована макроекономічна модель дозволила вченим
спрогнозувати очікуваний економічний ефект по сек�
торах економіки, що показує такі дані: зростання до
рівня 23% і 22% відповідно у торгівлі та виробництві;
по 13% у сферах державного управління і фінансо�
вих послуг; зростання на 6% у секторі інформаційно�
комунікаційного середовища; 5% в охороні здоров'я
та 19% в інших сферах.

Ефект "великих даних" у більшій мірі буде зале�
жати від ефективності управління і використання ре�
сурсів. Країни з крупнішими підприємствами, гло�
бальними зв'язками, з розвинутою інфраструктурою
інформаційно�комунікаційних технологій зможуть
отримати значно більшу вигоду, ніж ті, що відстають
у цих областях. Таки, чином, наслідки від викорис�
тання "великих даних" будуть більш відчутними в
Північній Європі, водночас у більшості держав нової
Європи і Південної Європи результат буде значно мен�
шим.

Тенденції стрімкого розвитку інформаційно�кому�
нікаційних технологій та їх залучення до всіх форм еко�
номічної діяльності торкнулися і України. Традиційно
концепцію "великих даних" у нашій країні розвивають
здебільшого приватні компанії, зокрема сектор
фінансів, торгівлі, консультативних та інформаційних
послуг. Загальний розподіл вітчизняних галузей, які так
чи інакше використовують у своїй діяльності концеп�
цію "великих даних", представлена на рисунку 1.

Разом з тим, концепцію "великих даних" в Україні
запроваджують також у сфері енергозбереження шля�
хом встановлення інтелектуальних лічильників. Інтелек�
туальний лічильник має підвищену точність обліку спо�
житої електроенергії та автоматично знімає дані кожні
15 хв, або 1 годину. Він дозволяє виміряти та зафіксува�
ти втрати електроенергії у різні часові проміжки, що
дозволяє енергопостачальній компанії впроваджувати
багатотарифні схеми розрахунку для споживачів чи
підприємств. Ріст обсягу від оброблюваних даних буде
надзвичайно збільшуватись і тому тільки за допомогою
методології "великих даних" можна їх проаналізувати і
ефективно використати. Б. Данилишин зазначає, що
використання концепції "великих даних" в енергетиці
дозволить українській енергетичній галузі різко підви�
щити свою ефективність і, таким чином, різко скороти�
ти залежність від імпорту енергоносіїв і зробити важ�
ливий крок у реформуванні національного енергосек�
тора. На думку вченого, це ключ до вирішення задекла�
рованого Кабміном завдання — встановити різні тари�
фи на електроенергію залежно від часу доби, коли вона
споживається [19]. Використання інтелектуальних
лічильників дозволяє комунальним підприємствам по�
стійно отримувати дані про енергоспоживання в режимі
реального часу. Крім того, планування власного енер�
госпоживання, зниження навантаження на мережу,
призведе до зменшення необхідності розширення інфра�
структури та скорочення витрат, що в умовах повільно�
го росту економіки є дуже важливим.

ВИСНОВКИ
Таким чином, "Великі дані" є фундаментальною

складовою цифрової трансформації економіки, оскіль�
ки дані є засобом забезпечення нових технологій та
інноваційних рішень. Разом з тим, це справжній океан
можливостей для моніторингу всього, що відбуваєть�
ся у світі. Новий технологічний рівень отримання но�
вих знань полягає у використанні можливостей, що

з'являються у процесі автоматизованого визначення
таких кореляцій, які були приховані від неозброєного
людського інтелекту. Визначення нових кореляцій, у
свою чергу, дозволить вирахувати нові причино�на�
слідкові зв'язки, що існують у світі — отримати нові
знання, і на їх основі приймати значно ефективніші
рішення.

Виникнення нових підходів до обробки інформації,
у даному випадку, поширення концепції "великих даних"
та використання сучасних цифрових технологій зумо�
вило формування глобального електронного середови�
ща, відкрило нові підходи до організації та ведення
бізнесу, відкрило нові можливості у різних сферах со�
ціально�економічної діяльності. Використання великих
даних є не тільки інструментом оптимального плануван�
ня та інформування — це шлях до формування нового
майбутнього.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливості діяльності страхових компаній на заруб�

іжному фінансовому ринку вказують та те, що їх можна
вважати фінансовими посередниками, бо особлива увага
приділяється здійсненню інвестиційної функції, що
підкреслює багатофункціональну роль страхових ком�
паній як інституційних інвесторів. Важливе значення стра�
хові компанії набувають у процесі використання свого
інвестиційного потенціалу, надання страхових послуг.
Страхові компанії займаються акумулюванням коштів та
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Страхова компанія як інституційний інвестор є дуже важливим учасником фінансового ринку, особJ

ливо на ринку капіталу. Страхові компанії відіграють важливу роль у формуванні конкуренції на фінанJ

совому ринку, стимулюванні фінансових інновацій, зміцненні корпоративного управління, підтримці

регулятивних змін. Інвестиційні стратегії та розподіл активів залежать від: державного регулювання,
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доведено, що ряд регуляторних змін має потенціал для створення умов, які впливають на здатність страJ

ховиків здійснювати довгострокове інвестування.
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подальшим їх розміщенням з метою отримання прибутку.
Страхові компанії, продаючи страхові послуги, здатні

акумулювати значні фінансові ресурси, які мають досить
низьку вартість залучення. І це в свою чергу створює умо�
ви, що страхові компанії розвинених країн, розпоряджа�
ючись протягом довгого часу такими ресурсами, виступа�
ють потужними інвесторами на фінансовому ринку, та за�
галом в економіці.

Такі значні обсяги грошових ресурсів не можуть за�
лишитися без уваги урядів держав, бо становлять значну
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частину інвестиційних ресурсів і здатні
сильно впливати на економіку. Відповід�
но здійснюється державний нагляд, вста�
новлюються правила інвестиційної діяль�
ності, щоб не створювати дисбалансу в
економіці країн і гармонійно допомагати
розвиватися національним економікам за
допомогою інвестування ресурсів у пріо�
ритетному напрямку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність інвестиційної діяльності,
інструменти і правові аспекти для її
здійснення страховими компаніями вис�
вітлюються в наукових публікаціях та�
ких вчених: І. Іванюк [4], В. Олійник та
Є. Бондаренко[6], Р. Пікус [8], Н. Ткачен�
ко [12]. Стійкість і фінансова безпека
страхового ринку України в контексті
інвестиційної діяльності страховиків роз�
крита у публікаціях таких вітчизняних і
закордонних учених: О. Гаманкова [2],
Дж. Дікінсон [16], А. Єрмошенко [3], Н.
Приказюк і Т. Моташко [18], А. Шолой�
ко [13].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Інвестиційна діяльність страхових компаній відіграє
важливу роль у розвитку ринкової економіки. Така
діяльність пов'язана з розміщенням тимчасово вільних
коштів страхових резервів, які мають розміщуватися відпо�
відно до законодавчої бази. Тому було б доцільно порівня�
ти структуру активів, якими представлені страхові резер�
ви страховиків в Україні та ЄС з метою запозичення дос�
віду щодо розміщення коштів та регулювання інвестицій�
ної діяльності, що в свою чергу призводить до забезпечен�
ня стійкості страхового ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення компаративного аналізу

інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні та
країнах ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для того щоб оцінити реалізацію інвестиційної функції
українськими страховиками, потрібно на практиці проана�
лізувати обсяг сформованих ними страхових резервів і
сфери їх розміщення за видами активів.

Протягом досліджуваного періоду можна спосте�
рігати, що розмір активів страховиків коливався на одна�
ковому рівні, одночасно величина активів, визначених
відповідно до статті 31 Закону України "Про страхуван�
ня", збільшилась у порівнянні з відповідним показником
станом на 30.09.2017 на 2946,8 млн грн або на 8,3% та скла�
ла 64,4% загальних активів страховиків (станом на
30.09.2017 активи, визначені по статті 31 Закону України

"Про страхування" становили 35 350,6 млн грн, станом на
30.09.2018 — 38 297,4 млн грн (рис. 1).

Протягом аналізованого періоду переважаючими ви�
дами інвестицій є банківські депозити, частка яких протя�
гом декількох років коливалася від 22,3% у 2014 році до
35,1% у 2018 році. Також значну частку інвестиційного
портфеля становлять цінні папери, що емітуються держа�
вою, права вимоги до перестраховиків та акції. Щодо акцій,
то виникає досить неоднозначна ситуація, так як сам фон�
довий ринок в Україні не розвинений, а частка інвестицій
у акції складає від 47% у 2013 році до 15,5% у 2018 році.
Беручи до уваги європейські країни та й світ, взагалі най�
вищі показники щодо інвестицій в акції можна спостері�
гати у Данії 22,8% та Норвегії 12,7% (табл. 1).

У інших країнах цей показник не перевищує декількох
відсотків. Враховуючи той фактор, що акції є дуже ризи�
ковим активом, який зазвичай використовується зовсім в
інших цілях, можна зробити висновок, що така структура
інвестиційного портфеля страхових компаній направлена
на цілі власників самих страхових компаній і ніяк не на�
цілена на забезпечення зменшення ризиків по розміщених
коштах. Тому можна побачити, що в останні роки відбу�
вається вплив з боку державного регулятора на даний вид
діяльності, і розміщення коштів в акціях скоротилося з 47%
до 15% за 5 останніх років.

Такий перерозподіл відбувся в бік збільшення частки
банківських депозитів, так у 2013 році їх частка складала
24,5%, а у другій половині 2018 вже 35,1%. Цей напрям інве�
стування також досить ризиковий, особливо враховуючи
те, що тільки 47,7% розміщених коштів у банківській сис�
темі були в державних банках [13].

Це знову свідчить про намагання топ менеджменту
страхових компаній розміщувати кошти в інтересах ак�
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Рис. 1. Динаміка активів та резервів страхових компаній України
протягом 2014—2018 рр., млн грн

Джерело: узагальнено автором на основі [7].

Види активів 2013 2014 2015 2016 2017 30.09–2017 30.09–2018 
Грошові кошти на 
поточних рахунках 

5,80% 6,90% 7,00% 8,30% 7,60% 7,70% 7,80% 

Банківські депозити 24,50% 22,30% 34,50% 32,90% 33,90% 33,40% 35,10% 
Банківські метали 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 
Нерухоме майно 5,20% 5,00% 6,10% 7,40% 7,40% 7,30% 7,00% 
Акції 47,00% 44,40% 32,70% 22,70% 18,40% 20,20% 15,50% 
Облігації 2,00% 2,00% 2,00% 2,40% 2,50% 3,00% 2,40% 
Іпотечні сертифікати 1,00% 1,20% 0,10% 0,30% 0,20% 0,30% 0,20% 
Цінні папери, що 
емітуються державою 

6,20% 8,40% 7,20% 15,80% 18,20% 17,20% 19,40% 

Права вимоги до 
перестраховиків 

8,00% 9,50% 10,30% 9,90% 11,20% 10,50% 12,10% 

Інвестиції в економіку 
України визначеними 
КМУ 

0,10% 0,20% 0,00% 0,10% 0,30% 0,30% 0,20% 

Інші активи 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 0,00% 0,20% 

Таблиця 1. Структура активів, якими представлені страхові резерви страховиків України протягом 2013—2018 рр., %

Джерело: узагальнено автором на основі [7].
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ціонерів, а не керуючись світовою практикою, яка вказує
на те, що розміщувати кошти на депозитах потрібно лише
у невеликих розмірах. Це досить актуально для України,
де відбуваються страховикам залишити достатньо ресурсів
після виконання страхових зобов'язань і фінансування
витрат на ведення бізнесу.

Деякі відмінності спостерігаються в інвестиційній
діяльності страховиків, так спостерігається стійка тенден�
ція до зростання частки цінних паперів, емітованих дер�
жавою (6,2% у 2013 році і 19,4% у 2018 році до загальних
активів). Це досить надійний напрям інвестування, бо грун�
тується на державних гарантіях щодо вчасного повернен�
ня коштів.

Одночасно залишається досить низька частка викори�
стання облігацій, цей показник стійкий протягом останніх
п'яти років і перебуває в межах 2—3% від загальної
кількості активів.

Доцільним є використання практики інвестування
коштів страховими компаніями в країнах ЄС (табл. 2).

Сама структура активів, якими представлені внутрішні
та зовнішні інвестиції страхових компаній ЄС та України
є досить різними. В країнах ЄС більше напрямів інвесту�
вання коштів на відміну від України. Значну частку активів
в європейських страховиків займає інвестування коштів в
облігації, емітовані державним та приватним секторами,
що є логічним напрямом інвестування коштів, з огляду на
низьку ризикованість і досить високу дохідність, як на�
слідок бачимо, що в деяких країнах у них інвестовано
більше 60% активів страховиків. На відміну від України
досить мало інвестується в акції, хоча європейські країни
мають розвинений фондовий ринок.

Заслуговує на увагу такий напрям інвестування, як ко�
лективні інвестиційні схеми (CIS), наприклад, у Німеччині у
них інвестують близько 30% активів. Нерухомість вже до�
сить довгий час відходить на другий план як сфера інвесту�
вання, на відміну від України. Так, наприклад, в Україні інве�
стують близько 7% активів в нерухомість, а в ЄС зазвичай не
більше 2%, оскільки нерухомість на розвинених ринках має
дуже низьку дохідність і високі ризики. Також значну част�
ку займають активи, що утримуються для індексованих та
пов'язаних з облігаціями контрактів, які в свою чергу ста�
новлять від 10% до 30% активів страхових компаній.

Страховики мають значні чисті потоки грошей, до�
ступні для інвестицій. Ці ресурси є результатом надход�
ження нових страхових премій, що сплачуються клієнта�
ми, також формуються вони з наявних активів або доходів
від інвестицій. Постійна спроможність та необхідність
інвестування перетворюють страховиків у потужних по�
стачальників стабільного фінансування для урядів,
підприємств та домогосподарств.

Страховики пропонують довгострокове фінансування,
найчастіше через ринок капіталу. Більше 50 % активів євро�
пейських страховиків складають державні та корпоративні
облігації. Завдяки цим інвестиціям страховики відіграють
важливу роль у задоволенні потреб уряду та підприємств
у фінансуванні. Також страхові компанії є основними
спонсорами громадських проектів, а саме інвестування в
інфраструктуру. Володіння довгостроковими дешевими
коштами є важливим для економіки, оскільки це дозволяє
підприємствам і урядам брати участь у великих проектах,
які потребують фінансування до завершення їх реалізації
або до того часу поки не стануть прибутковими.

Крім тривалого зберігання коштів, страховики відігра�
ють роль антициклічного інструменту в період кризи на
ринку. Ця роль формується постійним потоком премій.
Оскільки страховики фіксують стабільні потоки валових
страхових премій, які дозволяють їм триматися або навіть
купувати активи, які дешевшають під час періодів кризи.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проведений аналіз інвестиційної діяльності страхових

компаній України порівняно з країнами Європейського
Союзу засвідчив, що страховий портфель в українських
компаніях досить ризиковий, так як значна частина коштів
зосереджена в акціях та недержавних банках. Така струк�
тура можлива лише в двох випадках: 1) некомпетентний
топ менеджмент страхових компаній, що досить малоймо�
вірно; 2) страховими резервами користуються в першу чер�
гу не в інтересах компанії чи держави, а в інтересах окре�
мих осіб, як джерело дешевих грошових ресурсів.

Одночасно бачимо тенденцію посилення ролі держав�
ного регулятора в цій сфері, бо поступово показники інвес�
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тиційного портфеля прямують до європейських, але ще
досить багато потрібно часу для таких змін.

Тому основними проблемами у інвестиційній діяль�
ності страхових компаній є: формування незбалансованої
структури страхового портфеля окремих страхових ком�
паній та зумовлені цим диспропорції у розвитку різних
видів страхування; обмеженість надійних і ліквідних
фінансових інструментів для реалізації інвестиційної
діяльності страхових компаній. Усі визначені проблеми та
диспропорції розвитку страхового ринку України є взає�
мопов'язаними та потребують комплексного вирішення, і
особливо важлива позиція держави у вирішенні даних про�
блем.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

In today's dynamic conditions, education is one of the most important social institutions of any country. It is

indisputable that the labor potential becomes the main condition of social economy, scientificJtechnical,

intellectual and spiritual development of one country.

The modern direction of education development requires radical changes, improvement of mechanisms of

strategic management of labor potential, since labor potential needs constant development by improving its

qualitative characteristics, first of all, through education and professional training.

The purpose of writing this scientific article is to summarize scientific approaches to the management of

labor resources in the educational sphere and to identify the priority directions of improvement of the management

system.

The author analyzes the approaches of scientists to the interpretation of the concept of "labor resources",

"labor potential".

In this scientific article, the stages of development of scientific approaches to the management of labor

resources are distinguished from the theoretical position. The principles of the management of labor resources

in the educational sphere are generalized.

It is believed that the human resources management system of colleges and universities should be

continuously improved to adapt to the dynamic conditions of social development. It is very important to reform

the management system, introduce a competitive mechanism, and improve employee efficiency. The labor

resource management process in education should be based on the application of a progressive administrative

approach.

Accordingly, new strategic approaches to the management of labor potential in the educational sphere should

to determine the optimal quantitative and qualitative characteristics of workers and ensure that the number of

employees corresponds to the economic needs, which, in turn, will form the basis for increasing the level of labor

productivity and provide innovative development of labor potential.

In scientific works, the specific characteristics of labor resources in the educational sphere are identified,

which should be taken into account when designing a management strategy.

У сучасних динамічних умовах сфера освіти є одним з найважливіших суспільних інститутів будьJ

якої країни. Беззаперечним є факт, що трудовий потенціал стає основною умовою соціальноJекономічJ

ного, науковоJтехнічного, інтелектуального та духовного розвитку країни.

Сучасний напрям розвитку освіти вимагає докорінних змін, вдосконалення механізмів стратегічного

управління трудовим потенціалом, оскільки трудовий потенціал потребує постійного розвитку шляхом

покращення його якісних характеристик, насамперед, за рахунок освіти та професійної підготовки.

Метою написання наукової статті є узагальнення наукових підходів управління трудовими ресурсаJ

ми в освітній сфері та виокремлення пріоритетних напрямів вдосконалення системи менеджменту.

Автором проаналізовано підходи науковців до інтерпретації поняття "трудові ресурси", "трудовий

потенціал".

У науковій статті виокремлено з теоретичної позиції етапи розвитку наукових підходів до управлінJ

ня трудовими ресурсами. Узагальнено принципи управління трудовими ресурсами в освітній сфері.

Аргументовано, що система управління людськими ресурсами коледжів і університетів повинна поJ

стійно вдосконалюватися, адаптуватися до динамічних умов розвитку суспільства. Особливої актуальJ

ності набуває питання реформування системи управління, впровадження конкурентних механізм, підвиJ

щення ефективності роботи працівників. Встановлено, що процес управління трудовими ресурсами в

освітній сфері повинен в обов'язковому порядку базуватися на застосуванні прогресивних управлінсьJ

ких методів.
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INTRODUCTION
At present, research on human resource management

(HRM) is mainly concentrated in the enterprise field, and
there are less researches on education. Researches on HRM
in colleges and universities is on rising. Most researches focus
on macro HRM. The key to HRM is to explore scientific
methods and techniques, fully explore the potential of
organizational members, and provide technical support for
members development and organizational performance
improvement, and enterprises have more research in this area.

How to apply the theory, methods and techniques in
enterprise HRM and potential development to the HRM and
potential development in colleges and universities is a
problem that worthy of discussion. Therefore, this study will
focus on exploring the convergence between the two.

Literature Review. The scientists and scholars who
currently engaged in human resource management and
potential development research mainly include: Zhao
Yuming, Peter Drucker, Gary Desler, Hu Shuhong, Liu
Guanhua, Ye Yingchun, Wang Maotian, Yang Shouzhong,
Zhang Wenxian, Tao Yunwu, Song Ge, Cui Jinfu, Israel
Scheffler, Yang Jingdong, Wang Tongxun, Shako Gawain and
others.

The purpose of the article is a summary of the scientific
methods of human resource management in the field of
education, as well as the determination of the priority
direction of the improvement of the management system.

The main results of the research. It is imperative to
introduce the theory and method of HRM to colleges and
universities, and it is necessary to pay attention to the
efficiency improvement and potential development of
individual teacher. The higher education can, like
enterprises, form a theoretical system by constructing
theoretical models, and form measurement tools for teacher
potential development through technology development,

Key words: teachers in colleges and universities, human resource, potential development, teacher potential develop�
ment, efficiency.

Ключові слова: вчителі в коледжах і університетах, управління персоналом, потенціал розвитку, розви�
ток потенціалу викладача, ефективність.

Відповідно, нові стратегічні підходи до управління трудовим потенціалом в освітній сфері мають визJ

начати оптимальні кількісноJякісні характеристики працівників та забезпечувати відповідність кількості

працівників економічним потребам, які, в свою чергу, сформують базис підвищення рівня ефективності

праці та забезпечать інноваційний розвиток трудового потенціалу.

В науковій праці виокремлено особливі характеристики трудових ресурсів в освітній сфері, які поJ

винні бути враховані при моделюванні управлінської стратегії.

Stages Period State of play Management system 
functions 

Personnel 
managemen
t stage 

From the 1950s 
to the 1970s 

1. Lack of professional management system and 
management experience. 
2. The main work is to record personnel files. 
3.Not treating members as HR. 

Staff emoluments 

Transitory  
stage 

From the 1970s 
to the 1990s 

1. Expanded the work to formulate and issue 
personnel policies, recruit and manage employees, 
implement HR development plans.  
2. The embryonic form of HRM appeared, but the 
deep-seated problems of HR were still not considered

Design, generate and 
analyze preliminary 
reports for non-financial 
HR information and 
salary information 

System 
HRM stage 

From the 1990s 
to present 

1. HRM becomes the maker and executor of 
enterprise HR development strategy.  
2. Start to consider HRM strategy and implement 
strict management. 
3. In order to improve the members and performance 
of the organization, HRM planning consistent with 
the strategic objectives of the organization was 
started 

Almost all data related to 
HR are collected and 
managed. Powerful 
report generation tools, 
data analysis tools and 
information sharing 
functions 

Table 1. Stage characteristics of HRM [5]

and promote the theoretical and practical development of
education HRM and potential development.

It can be seen from the development process of HRM
that researchers pay more and more attention to the role
of HRM in promoting organizational performance, which
makes the HRM focus on HR development and human
potential development.

HRM refers to according to the requirement of the
enterprise development strategy, in a planned way to ratio�
nal allocation of HR, through the enterprise staff recruit�
ment, training, use, evaluation, motivation, adjustment and
so on, arouse the enthusiasm of employees, develop their
potential, create value for the enterprise, bring benefit to
the enterprise [1].

We believe that HRM should be refers to a certain
organization, using scientific management methods, making
use of organizational resources, by making the HR planning,
recruitment and configuration, performance management,
compensation and benefits management, training and HR
development, labor relations management, and other
activities, fully develop the potential of members, maximize
organizational efficiency, finally realizes the organization
development targets.

HRM is to improve the value of workers in both
economics and psychology. The important part is the
development of HR. The core of it is to develop human
potential. The goal is to improve individual performance.
Realize the common development of individuals and
organizations.

The HR of colleges and universities should refer to the
total labor capacity of laborers engaged in teaching,
scientific research, management, and service in higher
education institutions.

According to the nature of work, the HR of colleges
and universities can be divided into management personnel,
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professional and technical personnel, workers and other
employees, among which professional and technical
personnel refer to full�time teachers and auxiliary teaching
personnel with professional and technical titles and
engaged in teaching and scientific research or other
corresponding work.HR in colleges and universities have
the following characteristics: with high degree and pro�
fessional knowledge background, strong autonomy in
working hours, strong mobility and preference.

Colleges and universities as typical social public services,
its own characteristics different from general enterprise
organizations. The HRM also has particularity, the
introduction of HRM theory and method is also later. At
present, some colleges and universities is still in the stage of
personnel management, most colleges and universities are
actively explore the scientific HRM methods and techniques
to develop teachers' potential, improve the efficiency of
organization.

Fundamental Principles Principle explanation 
The isomeric principle The same number and quality of people, different 

organizational networks and functions will form 
different power and responsibility structures and 
collaborative relationships, resulting in different 
synergies 

Energy Level Matching and 
the Principle of Suitability 

To make the best use of one's talents and materials 

Strengthening Rewards and 
Punishments and the 
Principle of Fair 
Competition 

Through rewards and punishments fair competition 
mechanism is introduced to improve the work efficiency 
of employees 

Principle of Dynamic 
Excitation 

Use personnel adjustment, guide personnel reasonable 
flow to stimulate organizational vitality and improve 
organizational efficiency 

Complementary Value-
added Principle 

Use individual difference of employee to develop strong 
points and avoid weak points, realize HR system 
optimization 

The Unification Principle of 
Virtue and Talent 

Take employee ethics and talent as the connotation and 
standard of talent selection, use, cultivation and retention 

Principle of Human Capital 
and Income 

HR development needs input cost and benefits at the 
same time. HR development in different fields has its 
own characteristics 

Table 2. Basic principles of HRM [3]

N:Need; R:Reality; P:Potential.

Figure 1. Relationship between human needs,
potential and reality [9]

Concepts Definitions Characteristics Components 
Ability Ability is the psychological characteristic 

necessary to complete the activity, which 
directly affects the activity efficiency and 
can make the activity go on smoothly 

1.Always connect with activities. 
2. Directly affect the efficiency of 
activities 
3. The psychological. 
4. Strong generality, covering a wide 
range 

1. Thinking ability. 
2. Behavior ability. 
3. Language 

Personality In the process of socialization, individuals 
form and develop a unique pattern of 
thought, emotion and behavior 

1. Unique individual 
2. Stable and unified 
3. Comprehensiveness 
4. Harmony and unity 
5. Functionality 

1. Id. 
2. Ego 
3. Superego 

Skill 
 

Mastery and application of technical skills 1. Only by learning in person can we 
acquire it. 
2. Practice makes perfect physical 
activity.  
3. Eye-hand coordination ability 

1. Professional Skills 
2. Sports Skills 

Competency 
 

The objective measurable individual 
characteristics and the predictable 
behavioral characteristics that point to 
performance of high performers in specific 
jobs, organizational environment and 
cultural atmosphere 

1. Connecting with Situations. 
2. Predictability. 
3.Linking to performance. 
4. Integration: dominance and recessive 

1. Knowledge.  
2.Skills. 
3. Self-image.  
4. Social motivation.  
5.Quality 

Potential The latent ability of an individual to 
contribute to the performance of an 
organization or individual by exerting 
influence 

1. Deep-seated. 
2. Visible. 
3. Measurable. 
4. Learning Enhanced. 
5.Indirect display 

1. Internal drive. 
2. Self-concept. 
3.Individual character. 
4. Attitude 

Table 3. The distinction of relevant concept category [5]
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In 2013, researcher Guo Zhiping combed
the basic principles of education HRM (Table
2), as a guiding principle for educational HRM
activities, and guided HRM of education.

In this research we define HRM of colleges
and universities as: the integrated use of
scientific management methods, through the
formulation reasonable HR planning,
recruitment and configuration faculty, staff
performance management, compensation and
benefits management, training, labor relations
management and other activities, fully develop
the potential of each staff, improve the
efficiency, finally achieve the aims of the
school.

The traditional concept of potential is
mainly represented by Aristotle and Hegel,
who described the concept of potential from
the perspective of their respective phi�
losophical theories. Aristotle thought,
"Potential" (Ddunamis in Greek) and "Reality"
(Energeia in Greek) were two basic pairs of
categorization inseparable from "material"
and "form"[8].

According to Cui Jinfu, the definition of
potential is the strong, inevitable tendency to
define potential as marked or foreshadowed

Figure 2. Classification of potential [7]

Figure 3. Potential window [7]

Figure 4. Three dimensions of employee potential development [7]
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by human reality. He believed that the need of a certain
stage is the original power of human development. Potential
is the necessary tendency to satisfy need. Reality is the
realization of potential, the real satisfaction of the need, and
then a new need comes out, starting a new movement from
need to potential and reality(Figure 1). But we think his
concepts of potential and motivation intersect and even
confuse.

According to T.Schultz (1961) human potential is the
knowledge, skills and disposition, or "ability" in common
sense of individuals or groups. He equated "potential" with
"talent". Yang Jingdong (2003) thought that the potential is
people's underlying ability. Wang Tongxun (2001), Shako
Gawain (1998) and others believed that human potential is
a kind of energy. Tao Yunwu defined potential as an
unexposed ability. In psychology, potential is interpreted
as the ability that an individual may show on behavior when
he has the opportunity to learn in the future, which is a
potential and future�oriented ability tendency with great
plasticity [7].

Based on the above studies, we believe that potential
should be defined as the sum of the abilities that have not
been discovered or have not been shown but it has a positive
effect on individual development.

Potential, as a kind of human personality, has certain
differences and connections with other traits. In order to
clarify the relationship between various traits, it is necessary
to distinguish potential from other traits (Table 3).

According to Table 3 we can see that personality refers
to the sum of a certain and more stable psychological
characteristics. Competency refers to the specific charac�
teristics of individuals who can distinguish between those
who have outstanding achievements in a job and ordinary
people according to the analysis, personality includes all of
the above qualities. Ability includes skill competency and
partial potential. Competency includes some skills and
potentials.

In 2006, Tao Yunwu combined the famous Johari
window theory in psychology to classify potentials (Figure
2) and construct a potential window theory(Figure 3).He
also built a 3D model of employee potential development
(Figure 4). He believed that the approaches of employee
potential development include learning, practice and
unconscious development. Different types of potential need
to be developed in different ways.

Tao Yunwu divided potential into four types according
to whether or not human knows and whether or not human
have. Potential 1: Human has and also knows that he has
this ability; Potential 2: Human clearly knows what is
lacking; Potential 3: Already have, but I have not realized
it. Potential 4: I don't know what I lack.

If we want to develop the potential that we don't know,
first of all, it must enter the consciousness, so unconscious
development is the best way. We realize that the potential
that we have not yet had can be got through learning. The
best way to translate potential into specific abilities is
practicing. Therefore practice, learning and unconscious
development is the three dimensions of potential
development. It can be seen from the Figure 4 that through
learning and unconscious development, potential 1 is getting
larger and larger, while the range of potential 2, potential 3
and potential 4 is getting smaller and smaller. But potential
1 is still potential, we need practice to turn potential into
reality.

As can be seen from Figure 4, Through practical
learning and unconscious development, the space between
A�B�C�D�E�F�G�H is growing, and the ability of people is
growing.

Through theoretical research, Tao Yunwu constructed
a theoretical model of employee potential, compiled a
questionnaire for measuring employee potential
development, tested the reliability and validity of the
questionnaire, tested and analyzed employee potential
through empirical research, and proposed effective

strategies for employee potential development in
enterprises. Tao Yunwu's research for the first time put
forward the use of psychological model for employee
potential research, which has certain inspiration and
guidance for us to study the model of potential develop�
ment.

This study believes that university human resource
management systems need to introduce the technology of
scientific human resource management, and gradually pay
attention to efficiency improvement while adhering to
fairness. The management system should be promoted to
develop a scientific human resource management system
that is conducive to the development of teachers' potential
and efficiency.

At the micro level, the purpose of this study is to inves�
tigate the basic situation of the potential development of
college and university teachers. Using a certain psycho�
logical theory model to study the basic structure and
basic dimensions of college and university teachers'
potential, through the use of certain techniques to
compile the tools to measure the potential of college and
university teachers, to explore the main problems in the
development of college and university teachers' potential,
and to propose methods and techniques to promote their
potential development.

CONCLUSIONS
First, it is necessary to pay attention to the research

of HRM in colleges and universities, and use the
theories, methods and techniques of scientific HRM to
promote the development of HRM in colleges and
universities.

Secondly, the researches on the potential development
of college and university teachers lacks systematic,
theoretical construction and necessary theoretical system.
The theoretical system can be formed by constructing a
theoretical model.

Third, there are few applied researches on the potential
development of college and university teachers, and there
is no measurement tool and application technology for
guiding the development of teachers' potential.

These are the problems that this research is committed
to solving and will become the innovation and value of this
research.
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DEFINITION AND SOLUTION OF THE MAIN PROBLEM ISSUES IN THE PROCESS
OF WORK WITH PUBLIC PROCUREMENT

Досліджено та узагальнено теоретичні та практичні аспекти, нормативноJправові особливості дерJ

жавних закупівель в Україні, що використовують прозору електронну систему. Розглянуто операційноJ

економічні санкції у сфері державних закупівель та шляхи боротьби з "недобросовісними" учасниками

процесу закупівель. Виявлено штрафи за порушення у роботі з державними закупівлями. Встановлено

механізм застосування економічних санкцій як правового засобу відповідальності у сфері управління.

Визначено вимоги до застосування оперативноJекономічних санкцій. Оцінено вплив таких економічних

санкцій: компенсація, штрафні санкції, операційні та економічні санкції. Встановлено необхідність захиJ

сту прав на обробку персональних даних у системі Прозоро. Враховуючи можливість неправильного виJ

користання персональних даних, запропоновано методи захисту особистих даних. Оцінено доцільність

впровадження централізованої закупівельної організації. Проведено аналіз онлайнJмоніторингу ДержавJ

ного аудиту державних закупівель через прозору систему.

Theoretical and practical aspects, regulatory and legal peculiarities of public procurements in Ukraine using

and using Transparent electronic system are researched and generalized. OperationalJeconomic sanctions in

public procurement and ways of combating "unscrupulous" participants in the procurement process are

considered. Penalties for violations when working with public procurement are revealed. The mechanism of

application of economic sanctions as a legal means of responsibility in the field of management is established.

The requirements for the application of operational and economic sanctions are determined. Evaluated the impact

of such economic sanctions as: compensation, penalties, operational and economic sanctions. The possibility of

using such types of operational and economic sanctions in economic contracts was established: oneJsided refusal

of the fulfillment of its obligation by the managed party, refusal of the controlling party to accept the further

fulfillment of the obligation, unilateral repayment by the creditor of obligations, unilaterally for the future to

establish additional guarantees of proper fulfillment of obligations by the party, refusal to establish future

economic relations with the party that violates the obligation. The necessity to defend the rights to processing

personal data in the system of the Transparent system is established. Given the possibility of improper use of

personal data, methods for protecting personal data have been proposed. The issue of regulating the collection,

processing and storage of personal data is considered in the context of the fact that the customer, at his own

discretion, determines which participant should provide as part of the tender offer, and the supplier voluntarily

agrees to place his personal data in the open access system. Evaluated feasibility of the introduction of a centralized

procurement organization. The prospect of introduction of a centralized procurement organization is clarified in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З набутого досвіду за період роботи з системою пуб�

лічних закупівель Прозоро було виявлено певні прога�
лини, що заважають зробити роботу системи більш
ефективною та надають  для корупціонерів низку спо�
собів обійти її, саме тому  потребують технічних та за�
конодавчих впроваджень, що зумовило актуальність
проблеми.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Визначення та вирішення основних проблемних пи�

тань в процесі роботи з публічними закупівлями розг�
лядаються в роботах І. Круп'як [1], І. Ряба [2], О. Щукін
[3].

Основними завданнями в роботі є розгляд оператив�
но�господарських санкції в публічних закупівлях та
шляхи боротьби  з "недобросовісними" учасниками за�
купівельного процесу, виявлення наявності покарань за
порушення  при роботі з публічними закупівлями, вста�
новлення необхідності відстоювати права на обробку
персональних даних у системі Прозоро, оцінення до�
цільності впровадження централізованої закупівельної
організації та проведення аналізу роботи онлайн�моні�
торингу Державної аудиторської служби публічних за�
купівель через систему Прозоро.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення та вирішення основних

проблемних питань у процесі роботи з публічними за�
купівлями.

1. Пропонуємо розглянути  оперативно�госпо�
дарські санкції в публічних закупівлях та шляхи бороть�
би  з "недобросовісними" учасниками закупівельного
процесу. Йтиметесь мова про учасників публічних за�
купівель, які демпінгують під час аукціону, а потім не
хочуть виконувати договір за погодженими цінами або
в момент укладення договору пропонують замовнику
підняти ціну на товар.

По�перше, підняття ціни на товар по договору, що
не забороняється законом, хоча на нашу думку повин�
не, ставить під сумнів наявності конкурентного середо�
вища, що є основним у публічних закупівлях.

По�друге, дві такі відмови про не виконання дого�
вору, нададуть можливість замовнику проведення про�
цедури без застосування електронних торгів, тобто на
пряму з будь�яким постачальником і за будь�якої ціни,
що також суперечать наявності конкурентного середо�
вища.

По�третє, погодження від замовника на підняття
ціни, що на практиці відбувається по декілька разів на
один й той самий товар у договорі надає можливість
до виникнення іншої корупційної схеми у подальшому
або вигляді забезпечення перемогу певному постачаль�

нику або у вигляді хабара на ту суму на яку збільшу�
ють ціну.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо декілька способів  для боротьби з таки�

ми "недобросовісними" учасниками.
Так, замовник може скористатися своїм правом,

наданим Законом України від 25.12.2015 № 922 "Про
публічні закупівлі" (далі — Закон № 922), й передбачи�
ти в тендерній документації вимоги про надання учас�
ником�переможцем договірного забезпечення [10].

Разом з тим, замовник може розглянути питання
механізму застосування господарських санкцій як пра�
вового засобу відповідальності у сфері господарюван�
ня. Варто зазначити, що у сфері господарювання засто�
совуються такі види господарських санкцій:

— відшкодування збитків;
— штрафні санкції;
— оперативно�господарські санкції.
Тож замовник може, по�перше, посилити штрафні

санкції у договорі. Тому учаснику, який планує добро�
совісно виконувати договірні зобов'язання, нічого тур�
буватись, якщо він побачить у проекті договору таке по�
силення штрафних. А от "недобросовісних" учасників
такий превентивний засіб може відлякати від участі в
торгах. І це на краще для  замовника.

Водночас одним із засобів впливу на "недобросо�
вісних" учасників може бути застосування такого інсти�
туту господарського права як оперативно�господарські
санкції. Про них ми й поговоримо сьогодні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського ко�
дексу України (далі — ГКУ) оперативно�господарські
санкції — це заходи оперативного впливу на правопо�
рушника з метою припинення або попередження повто�
рення порушень зобов'язання, що використовуються
самими сторонами зобов'язання в односторонньому
порядку [4].

Зауважте, що оперативно�господарські санкції за�
стосовує сторона, яка потерпіла від правопорушення, у
позасудовому порядку та без попереднього пред'явлен�
ня претензії порушнику зобов'язання, що є важливим
для реалізації цього механізму на практиці в публічних
закупівлях.

Водночас замовники зможуть реалізувати механізм
застосування оперативно�господарських санкцій лише
в тому випадку, якщо пропишуть в договорі відповідні
умови, наявності яких потребує ГКУ. В інакшому ви�
падку, якщо договір міститиме тільки право застосу�
вати оперативно�господарські санкції, хоч і з посилан�
ням на відповідні норми ГКУ, замовник не зможе реа�
лізувати зазначений механізм, бо законодавець вста�
новив певні правила. Що ж це за правила, розглянемо
детально далі.

that it facilitates the attraction of specialists, since it gives more freedom of action than the department of the
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Transparent System is conducted.
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Так, в силу норми ч. 2 ст. 235 ГКУ до суб'єкта, який
порушив господарське зобов'язання, можуть бути за�
стосовані лише ті оперативно�господарські санкції,
застосування яких передбачено договором. [4]

Варто звернути увагу, що загальний перелік видів
оперативно�господарських санкцій наведено в ч. 1 ст.
236 ГКУ [4].

Так, у господарських договорах сторони можуть
передбачати використання таких видів оперативно�гос�
подарських санкцій:

1) одностороння відмова від виконання свого зобо�
в'язання управненою стороною, із звільненням її від
відповідальності за це — у разі порушення зобов'язан�
ня другою стороною;

відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано
неналежним чином або достроково виконано боржни�
ком без згоди другої сторони;

відстрочення відвантаження продукції чи виконан�
ня робіт внаслідок прострочення виставлення акреди�
тива платником, припинення видачі банківських пози�
чок тощо;

2) відмова управненої сторони зобов'язання від
прийняття подальшого виконання зобов'язання, пору�
шеного другою стороною, або повернення в односто�
ронньому порядку виконаного кредитором за зобов'я�
занням (списання з рахунку боржника в безакцептно�
му порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію,
тощо);

3) встановлення в односторонньому порядку на май�
бутнє додаткових гарантій належного виконання зобо�
в'язань стороною, яка порушила зобов'язання: зміна
порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення
платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг)
або на оплату після перевірки їх якості тощо;

4) відмова від встановлення на майбутнє господарсь�
ких відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

Привертаємо увагу, що перелік оперативно�госпо�
дарських санкцій, встановлений у ч. 1 ст. 236 ГКУ, не є
вичерпним. Законодавець дозволив сторонам передба�
чити у договорі також інші оперативно�господарські
санкції. Тож замовники можуть або вибрати якусь із
санкцій, наведених вище, або ж передбачити власну
санкцію в договорі. Водночас якщо в договорі буде пе�
редбачено застосування замовником такої санкції як,
наприклад: "відмова від встановлення на майбутнє гос�
подарських відносин із стороною, яка порушує зобо�
в'язання", — то при застосуванні зазначеної санкції слід
повідомити контрагента як сторону договору [4].

Разом з тим, у договорі має бути визначено поря�
док застосування сторонами (у нашому випадку, замов�
ником) конкретних оперативно�господарських санкцій.

А ще важливим є те, що оперативно�господарські
санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта,
який порушив господарське зобов'язання. Тобто підста�
вою застосування таких санкцій є один тільки факт пра�
вопорушення господарського зобов'язання другою сто�
роною. На відміну від застосування господарських
санкцій у вигляді стягнення збитків або штрафних
санкцій, коли відсутність вини допускається як виняток,
зазначений у законі або договорі.

Разом з тим, замовники можуть застосовувати опе�
ративно�господарські санкції одночасно з відшкодуван�
ням збитків та стягненням штрафних санкцій.

Отже, необхідними умовами застосування опера�
тивно�господарських санкцій є виконання таких вимог:

— передбачення у договорі права застосування
санкцій, тобто можливість їх застосування має бути
узгоджена обома сторонами;

— сторони можуть застосовувати лише ті санкції,
які вони закріпили у договорі;

— порядок застосування оперативно�господарсь�
ких санкцій регулюється виключно договором.

А тому для застосування до контрагента (порушни�
ка господарського зобов'язання) оперативно�госпо�

дарських санкцій замовник має ще на етапі затверджен�
ня тендерної документації у проекті договору передба�
чити окрім права застосування зазначених санкцій, ще
їх вид та порядок застосування.

Водночас звернемо увагу, що в разі незгоди з засто�
суванням оперативно�господарської санкції заінтересо�
вана сторона може звернутися до суду з заявою про
скасування такої санкції та відшкодування збитків, зав�
даних її застосуванням.

Разом з тим, не виключено, що контрагент, до яко�
го замовник застосував оперативно�господарські
санкції, прийде знову на нові торги. Тож замовнику вар�
то продумати механізм відхилення тендерної пропозиції
такого "недобросовісного" учасника на законних підста�
вах. Нагадаємо, що виключний перелік підстав для відхи�
лення тендерної пропозиції учасника законодавець
встановив у ч. 1 ст. 30 Закону № 922 [10].

Так, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі
якщо учасник:

— не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному)
критеріям, установленим ст. 16 Закону № 922;

— не надав забезпечення тендерної пропозиції,
якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

— наявні підстави, зазначені у ст. 17 і ч. 7 ст. 28 За�
кону № 922;

— тендерна пропозиція не відповідає умовам тен�
дерної документації.

З огляду на таке, для законного відхилення учасни�
ка, до якого замовник застосував, наприклад, таку опе�
ративно�господарську санкцію як "відмова від встанов�
лення на майбутнє господарських відносин із стороною,
яка порушує зобов'язання", варто передбачити у тен�
дерній документації відповідний механізм, зокрема, на�
дання певних документів.

Не зайвим буде також зауважити, що прописуючи в
тендерній документації ті чи інші вимоги для учасників,
замовникам варто добре подумати над їх змістом. Роз�
глянемо далі на прикладі.

Як бачимо, застосування інституту оперативно�гос�
подарських санкцій має певні особливості, які слід вра�
ховувати вже на етапі підготовки тендерної докумен�
тації, а потім треба ще й правильно реалізувати цей ме�
ханізм для досягнення позитивного результату в бо�
ротьбі з "недобросовісними" учасниками.

2. Одним з важливих моментів, які потрібно розу�
міти, чи є покарання за порушення  при роботі з публіч�
ними закупівлями.

На відміну від інших країн світу, в Кримінальному
кодексі України (далі — ККУ) немає жодної спеціаль�
ної норми, яка б стосувалась порушень законодавства
у сфері закупівель. Водночас правоохоронними органа�
ми було відкрито вже не одне досудове розслідування
за такими статтями:

— 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або за�
володіння ним шляхом зловживання службовим стано�
вищем),

— 358 ККУ (Підроблення документів, печаток,
штампів та бланків, збут чи використання підроблених
документів, печаток, штампів),

— 364 ККУ (Зловживання владою або службовим
становищем),

— 366 ККУ (Службове підроблення),
— 367 ККУ (Службова недбалість) [5].
Варто зазначити, що переважна більшість судових

рішень стосується саме учасників закупівель, а не за�
мовників. Також на сьогодні не існує єдиного механіз�
му щодо кваліфікації порушень в сфері закупівель. Зок�
рема є випадки, коли за одні і ті ж самі дії інкриміну�
ються зовсім різні статті ККУ.

Важливою складовою для відкриття кримінального
провадження по деяких статтях є заподіяння істотної
шкоди інтересам держави. Мова йде про матеріальну
шкоду, яку понесла держава від даного суспільно�не�
безпечного діяння.
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Фактично, процедурні порушення в закупівлях самі
по собі не є підставою для розслідування органами. Сам
факт завдання матеріальних збитків державі означає,
що відсутній превентивний механізм усунення порушень
ще до моменту укладення договору. Аналіз закупівель
здійснюється останніми вже по факту виконання дого�
вору.

3. Наразі маємо ще одне питання, яке потребує
відповіді, а саме: чи потрібно відстоювати права на об�
робку персональних даних у системі Прозоро.

Безперечно погоджуватися з усіма вимогами замов�
ника щодо надання персональних даних пришвидшить
участь у тендері, хоча до цього питання треба підходи�
ти досить відповідально, оскільки система електронних
публічних закупівель Прозоро влаштована таким чином,
що будь�хто має можливість бачити данні і виникає мож�
ливість того, що опублікована інформація може бути
використана в інших цілях.

Закон України "Про публічні закупівлі" не регулює
питання збору, обробки та зберігання персональних
даних. Замовник на власний розсуд визначають, які саме
учасник має надати у складі тендерної пропозиції. Усе,
що завантажує Постачальник до системи Прозоро, на
певному етапі (залежно від типу процедури) стає пуб�
лічною інформацією. Якщо Постачальник бере участь у
закупівлі, в якій Замовник вимагає скановані копії його
паспорту/ідентифікаційного коду тощо, значить, він
добровільно погоджується на розміщення своїх персо�
нальних даних у відкритому доступі системи. Втім, у
Постачальника завжди є право оскаржити таку вимогу
Замовника або звернутися до нього із пропозицією ви�
ключити її з відповідного переліку обов'язкових доку�
ментів, які Постачальник має надати [10].

Натомість Згідно з Законом України  "Про захист
персональних даних", у сфері електронної комерції обо�
в'язковою є згода на обробку персональних даних.
Підприємці, які планують брати участь у публічних за�
купівлях, мають підтвердити дозвіл на обробку таких
даних при реєстрації на електронному майданчику,
авторизованому у системі  [8].

Зважаючи на можливість неправомірного викорис�
тання персональних даних, що в свою чергу є злочином,
рекомендуємо учасникам торгів відстоювати право на
обгрунтований запит персональних даних, а саме:

— уважно вивчати, які саме документи запитує За�
мовник;

— у разі якщо Замовник запитує ваші як Постачаль�
ника персональні дані, звернутися до Замовника за ро�
з'ясненнями через електронну систему. Часто такі ви�
моги можуть бути виключені з тендерної документації
Замовником;

— оскаржуйте умови тендерної документації, якщо
Замовник не надає обгрунтованого запиту на докумен�
ти, які містять персональні дані;

— якщо ваші дані були неправомірно використані —
негайно звертайтеся до поліції.

4. Окремо оцінимо доцільність впровадження одно�
го з нових для Українського законодавства  поняття, а
саме  — централізована закупівельна організація (далі —
ЦЗО). ЦЗО — це організація, що агрегує потреби одно�
го або декількох державних замовників та забезпечує
їх.

Більшість ЦЗО — це товариства з обмеженою відпо�
відальністю, але всі вони є некомерційними. Основний
аргумент на користь такої організації полягає в тому,
що вона полегшує залучення фахівців, оскільки дає
більшу свободу дій, ніж підрозділ міністерства.

Види ЦЗО:
— обов'язкові,
— добровільні,
— змішані.
Види продукції, які закуповують ЦЗО зазвичай у

межах таких груп:
— ІТ�продукти і послуги;

— канцтовари і меблі;
— комунальні послуги;
— перевезення і транспортні послуги;
— продукти харчування.
Самі ЦЗО не займаються зберіганням і постачанням

товарів, а лише розробляють рамкові угоди, ведуть/кон�
тролюють виконання контрактів у процесі оформлення
замовлень і після нього.

Мінуси впровадження ЦЗО:
— Ризик ринкової концентрації. Через агрегацію

потреб обсяги однієї закупівлі можуть бути занадто
великі для малого або середнього бізнесу.

— Повільне реагування на зміни попиту. Якщо за�
купівлі проводить ЦЗО, вона застосовує особливий ме�
тод — рамкові угоди. Це правочин, який укладається
одним (кількома) замовниками з одним (кількома) по�
стачальниками. Зазвичай рамкові угоди є довгостроко�
вими до чотирьох років, і змінити вимоги чинної угоди
майже неможливо.

— Уніфікований підхід, неможливість постачання
саме того, що потрібно конкретному замовнику, збіль�
шення ризику невідповідності покупок.

Щодо джерел фінансування та взагалі за рахунок
чого можливе існування ЦЗО, то воно може відбувати�
ся різними шляхами, а саме:

— Державного фінансування (хоча в такому випад�
ку існує ризик у вигляді відсутності стимулу до пошуку
найбільш економічно вигідних угод).

— Оплати послуг покупцями або постачальниками
(забезпечить незалежність і матиме стимули для роз�
робки привабливих рамкових угод і мінімізації витрат).

— Консультаційні послуги для приватних підпри�
ємств (можливе лише як додаткове доповнення до бю�
джету компанії).

5. Також  вважаємо необхідним оцінити роботу
онлайн�моніторингу Державної аудиторської служби
публічних закупівель через систему Прозоро. Насампе�
ред проведення моніторингу закупівель  передбачено
Законом України "Про публічні закупівлі" (доповнено
ст. 71 "Порядок здійснення моніторингу тендерів") та
має вигляд спеціального електронного кабінету для
аудиторів, через який вони повідомляють замовників
про початок моніторингу, запитують пояснення щодо
прийняття рішень та/або вчинення дій чи бездіяльності,
які є предметом дослідження в рамках моніторингу. Те
саме можуть зробити і замовники на майданчику в осо�
бистому кабінеті — розділ онлайн�моніторингу через
який відбувається процес перевірки їхніх закупівель,
відкрито [9; 10].

Онлайн�моніторинг діє за принципом повідомлен�
ня аудиторів про можливі правопорушення через сис�
тему ризик�індикаторів. Тобто ризик�індикатори авто�
матично вишукують так звані підозрілі тендери — ті, що
містять ознаки порушень законодавства або свідчать
про ймовірність допущення таких порушень. Вони вид�
іляють їх та відразу направляють до аудитора. Таких
ризик�індикаторів у затвердженому переліку є 35.

Хоча така функція запрацювала нещодавно, вже є
її перші результати та аналітика проведення такого типу
перевірок. Завдяки їй замовники можуть передбачити
та не повторити помилок колег.

Слід зауважити, онлайн�моніторинг було запровад�
жено не для покарання замовника, а попередження пра�
вопорушень. Звичайно, як показали перші результати,
деякі з них виправити було неможливо, тому торги до�
водилося скасовувати. Але переважно замовники усу�
вають порушення, вносять зміни до документації та про�
довжують торги.

Але на практиці маємо те, що держані аудитори де�
коли помиляються, що видно з висновків по процеду�
рам. Тобто окрім визначення правомірності проведен�
ня публічних закупівель виступатиме як шлях для пере�
вірки компетентності працівників Державної аудиторсь�
кої служби.
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PROVIDING SECURITY FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES

У статті розглядається досвід зарубіжних країн із забезпечення безпеки навчальних закладів у сучасJ

них умовах. У зарубіжних країнах завжди приділялася і приділяється значна увага питанням забезпеJ

чення безпеки навчальних закладів. Це стосується дитячих садків, шкіл, ліцеїв, коледжів та універсиJ

тетів. На вирішення цієї важливої і складної задачі спрямовані ресурси державної правоохоронної сисJ

теми, громадських організацій та бізнесу в сфері безпеки. Це обумовлено тим, що останнім часом закорJ

донні навчальні заклади часто стають об'єктами різних злочинних посягань. У тому числі таких небезJ

печних: захоплення злочинцями заручників, терористичні акти, розстріл учнів з автоматичної вогнепальJ

ної зброї, злодійство і псування матеріальних цінностей. З урахуванням наявності реальних і потенційJ

них загроз діяльності навчальних закладів забезпечення їх безпеки завжди було і залишається важлиJ

вим напрямом у роботі урядів і правоохоронних органів практично всіх держав світу.

Вивчення досвіду забезпечення безпеки закладів освіти в зарубіжних країнах свідчить про те, що гоJ

ловним пріоритетом у цій важливій діяльності є збереження життя та здоров'я студентів і вчителів. На це

спрямовані всі зусилля державних органів, а також системи безпеки навчальних закладів. Варто відзнаJ

чити високий рівень взаємодії поліції та навчальних закладів під час проведення спеціальних заходів у

разі виникнення кризових ситуацій,  які несуть загрозу студентам та викладачам.

З метою запобігання терористичним актам та іншим злочинним діям з використанням вогнепальної і

холодної зброї, а також вибухових речовин, у США та інших країнах впроваджені сучасні технічні систеJ

ми контролю доступу, які дозволяють на вході до навчальних закладів своєчасно виявляти заборонені

предмети і тим самим запобігати злочинам. Значна увага також приділяється формуванню у викладачів

і учнів знань і вмінь правильно діяти в екстремальній обстановці, щоб зберегти своє життя і здоров'я.

З огляду на те, що сучасні загрози в сфері освіти носять комплексний характер, успішно протидіяти

можна тільки за умови створення ефективних систем безпеки, які включають ресурси органів державної

влади, правоохоронної системи і самих навчальних закладів. Тільки за умови тісної взаємодії всіх елеJ

ментів системи безпеки можна успішно протидіяти загрозам безпеки навчальних закладів.

The article examines the experience of foreign countries in ensuring the safety of educational institutions in

modern conditions. Foreign countries have always been paid attention to the security of educational institutions.

This applies to kindergartens, schools, lyceums, colleges and universities. The resources of the state law

enforcement system, public organizations and security businesses are directed at solving this important and

complicated problem. This is because recently foreign educational institutions often became targets of various

criminal offenses. Including such dangerous as seizure of hostageJtakers, terrorist acts, shooting of pupils from

automatic firearms, theft and destruction of material values. Given the existence of real and potential threats to

the activities of educational institutions, ensuring their safety has always been and remains an important direction

in the work of governments and lawJenforcements of almost all countries of the world.

Studying the experience of ensuring the safety of educational institutions in foreign countries shows that

their main priority in this important and complex activity is to preserve the life and health of students and teachers.

All the efforts of state authorities, as well as the security systems of the educational institutions themselves, are

aimed at this. There is a high level interaction between the police and educational institutions during special

events in case of crisis situations that threaten students and teachers.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі система освіти є основою цивілі�

зованого розвитку суспільства, культури, науки, еконо�
міки та в цілому всієї держави. Тому не випадково на�
вчальні заклади є об'єктами терористичних атак, і
здійснення інших видів злочинів. З огляду на це органи
державної влади, правоохоронні системи і самі на�
вчальні заклади повинні приділяти постійну увагу роз�
витку систем безпеки. Для цього необхідно використо�
вувати накопичений в різних країнах досвід забезпечен�
ня безпеки в сфері освіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням організації забезпечення безпеки на�

вчальних закладів присвячені наукові праці  вітчизня�
них вчених Денисенко М.П., Козаченко Г.В., Карпо�
вой К.В., Снігир Л.П. та інших. До теперішнього часу не
до кінця вирішеними залишаються питання організації
використання сучасного досвіду розвинутих зарубіж�
них країн з забезпечення безпеки навчальних закладів
в Україні.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

В умовах високого рівня злочинності та зростання
терористичної небезпеки вітчизняні навчальні заклади
повинні мати сучасні системи безпеки, які здатні успіш�
но протидіяти існуючим та можливим загрозам зовніш�
нього і внутрішнього середовища. Створити ефективні
системи безпеки можливо тільки за умовах використан�
ня досвіду розвинутих зарубіжних країн у цій галузі
безпеки. Тому питання вивчення та впровадження за�
рубіжних технологій забезпечення безпеки навчальних
закладів є досить актуальними в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розгляд сучасних технологій забез�

печення безпеки навчальних закладів у розвинутих за�
рубіжних країнах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині забезпечення безпеки навчальних закладів за
кордоном стає все більш актуальним завданням. На її
рішення спрямовані зусилля органів державної влади,

In order to prevent terrorist acts and other criminal acts with the use of firearms and steel arms, as well as

explosives, in the United States and other countries, modern access control systems that allow to detect prohibited

items in a timely manner and thereby prevent crimes at the entrance of educational institutions have been

introduced. Much attention is also paid to the formation of the knowledge and skills of teachers and students to

act correctly in an extreme situation in order to preserve their life and health.

Taking into account that modern threats in the field of education are complex in nature, they can only be

successfully countered by creation of effective security systems that include the resources of state authorities,

the lawJenforcement system and the educational institutions themselves. Only under the condition of close

interaction of all elements of the security system can successfully counteract the security threats of educational

institutions.
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правоохоронної системи і самих навчальних закладів.
Пильна увага до питань безпеки в сфері освіти виклика�
но тим, що навчальні заклади практично у всіх країнах
піддаються злочинним посяганням.

Злочинці не випадково вибирають навчальні закла�
ди як об'єкти своїх дій. Цьому сприяє ряд факторів, які
обумовлені специфікою діяльності навчальних закладів.

По�перше, навчальні заклади часто стають об'єктом
для терористичних атак. Цьому сприяє велика скуп�
ченість людей в стінах навчальних закладів, а також ви�
сока чутливість суспільства до всього, що стосується
життя і здоров'я дітей. Якраз з розрахунку на отриман�
ня широкого громадського резонансу злочинці і атаку�
ють навчальні заклади.

По�друге, в молодіжному середовищі набули поши�
рення наркотичні речовини, що об'єктивно сприяє вчи�
ненню злочинів молодими людьми, які знаходяться в
неадекватному стані.

По�третє, учні навчального закладу можуть входи�
ти до складу молодіжних злочинних угруповань, які зай�
маються вандалізмом, скоюють крадіжки, розбійні на�
пади, здійснюють викрадення і побиття людей, а також
інші злочини проти особи та майна. Перебуваючи в
стінах навчального закладу члени таких молодіжних
угруповань, можуть прагнути до впровадження атмос�
фери, норм і правил поведінки свого угруповання у сту�
дентське середовище.

Забезпечення безпеки навчальних закладів у сучас�
них умовах є складним і відповідальним видом профе�
сійної діяльності. Фахівці в сфері безпеки вважають, що
одним з найважливіших умов їх успішної діяльності є
знання всіх сучасних загроз безпеки навчальних за�
кладів. На рисунку 1 показані основні загрози безпеці
навчальних закладів, які існують практично в усіх зару�
біжних країнах.

Найважливішим завданням органів державної вла�
ди кожної держави є створення ефективних систем про�
тидії загрозам у сфері освіти. Причому, незважаючи на
значну схожість існуючих загроз для безпеки навчаль�
них закладів у різних країнах, існують свої пріоритети і
особливості побудови систем безпеки.

У США забезпечення безпеки навчальних закладів
завжди було і залишається найважливішим завданням
органів державної влади. З огляду на політику держа�
ви, спрямовану на забезпечення конституційних прав
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громадян на безпеку, а також особливості життя і діяль�
ності сучасних навчальних закладів їх керівники по�
стійну увагу приділяють питанням забезпечення безпе�
ки. Особливо сильно активізувалася ця діяльність після
трагічних терористичних актів 11 вересня 2011 року. З
метою посилення боротьби з проявами тероризму та
іншими злочинами, що несуть загрозу життю і здоро�
в'ю людей в США, були розроблені національні програ�
ми в сфері безпеки. У тому числі і навчальних закладів.
Це викликано тим, що навчальні заклади постійно ста�
ють об'єктами злочинних посягань з боку терористів та
інших злочинців. Наслідки таких злочинів часто бува�
ють важкими, пов'язаними із загибеллю людей.

Сучасні загрози безпеці навчальних закладів носять
системний характер і можуть формуватися у зовніш�
ньому і внутрішньому середовищі. Ці загрози можуть
бути декількох видів.

Перший вид загроз включає загрози безпосередньо
учням, науково�педагогічному та навчально�допоміж�
ного персоналу навчальних закладів. Ці загрози можуть
завдати моральної та фізичної шкоди учням. Вони мо�
жуть проявлятися в різних формах у тому числі:

— захоплення заручників з числа учнів і викладачів;
— нападу на учнів, що знаходяться в навчальних при�

міщеннях, на території та в гуртожитках;
— морального і фізичного приниження;
— викрадення з метою викупу та з іншими злочин�

ними цілями.
Другий вид загроз включає загрози навчальної ма�

теріально�технічної бази навчального закладу та осо�
бистих речей учнів і викладачів. У тому числі вони сто�
суються будівель, споруд, обладнання навчальних ауди�
торій і наукових лабораторій, особистого майна учнів,
викладацького складу та навчально�допоміжного пер�
соналу, а також території і транспортних засобів на�
вчальних закладів. Ці загрози можуть проявлятися у
формі умисного псування приладів, комп'ютерної тех�
ніки, меблів, а також крадіжки майна навчального зак�
ладу і особистих речей учнів і викладачів.

Третій вид загроз навчальному закладу пов'язаний
зі стихійними лихами і нещасними випадками. Вони мо�
жуть завдати серйозної шкоди майну навчального зак�
ладу, а також шкоду здоров'ю учнів і викладачів.

Здійснюючи моніторинг, аналіз і оцінку сучасних
загроз для безпеки навчальних закладів зарубіжні дос�
лідники звертають увагу на те, що вони постійно зміню�
ються. Модифікуються вже наявні, а найголовніше з'яв�
ляються нові, пов'язані з розвитком техніки і технологій.

Однією зі сфер, де останнім часом активно форму�
ються серйозні загрози, для учнів і викладачів навчаль�
них закладів є соціальні мережі. З погрозами, які фор�
муються в соціальних мережах, стикаються практично
всі розвинені країни. Як показують дослідження заруб�
іжних вчених, в даний час більше половини всіх своїх

контактів з однолітками молоді люди здійснюють саме
в соціальних мережах [10].

У соціальних мережах загрози можуть проявляти�
ся у формі кібернетичного хуліганства, психологічного
впливу з метою залякування, шантажу, сексуальних
домагань, поширення неправдивої інформації, яка зач�
іпає честь і гідність особи. Особливу небезпеку стано�
вить активно застосовувана в соціальних мережах фор�
ма гібридної інформаційної війни як "тролінг". Подібні
загрози здатні серйозно ускладнити особисте життя
учнів і викладачів. А що найбільш небезпечно ці загрози
можуть сформувати суїцидні настрої, особливо у мо�
лодих людей зі слабкою психікою.

Проблема прояви агресії в соціальних мережах
щодо учнів і викладачів нині стоїть дуже гостро. Наяв�
на в США статистика показує, що понад 57% учнів в тій
чи іншій мірі піддавалися агресії в віртуальному про�
сторі. У Канаді такої агресії піддавалися 34% учнів на�
вчальних закладів. В Європейських країнах з цією про�
блемою учні стикаються рідше в зв'язку з меншим сту�
пенем віртуального спілкування в порівнянні з США, де
близько 59% підлітків віртуально спілкуються постійно
[7]. Важливою особливістю загроз, які існують у соці�
альних мережах, є те, що ефективної протидії їм в да�
ний час не існує.

З метою попередження надзвичайних подій та зло�
чинів в американських коледжах та університетах фа�
хівцями в сфері безпеки був розроблений комплекс за�
ходів щодо їх попередження та зниження рівня нега�
тивних наслідків. Американські навчальні заклади для
забезпечення своєї безпеки прагнуть ефективно вико�
ристовувати всі наявні у них кошти і можливості з про�
тидії існуючим загрозам.

З метою підвищення рівня підготовки навчальних
закладів для дій надзвичайної ситуації американська
асоціація коледжів і університетів розробила спеціальні
рекомендації в сфері безпеки. Насамперед вони стосу�
ються посилення фізичного захисту будівель і території
від проникнення сторонніх осіб, у тому числі і злочин�
них елементів.

Для цього рекомендується встановити надійне ого�
родження території навчальних загородження і облад�
нати в навчальних корпусах єдині контрольно�пропускні
пункти, на яких повинна проводиться обов'язкова іден�
тифікація всіх учнів, співробітників, а також відвідувачів
навчального закладу. Співробітники служби безпеки під
час здійснення пропускного режиму особливу увагу по�
винні звертати на речі, які проносяться в навчальні кор�
пуси, в тому числі рюкзаки, сумки та інші. Це повинно
виключити потрапляння в навчальні корпуси зброї і ви�
бухових речовин. Особливу увагу в рекомендаціях
приділяється необхідності впровадження в системи без�
пеки навчальних закладів спеціальних технічних засобів,
у тому числі сучасних систем відео спостереження та

Рис. 1. Основні загрози безпеки навчальних закладів
Джерело: розроблено автором.
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технічних засобів оповіщення і зв'язку. З метою запо�
бігання техногенним катастрофам автостоянки повинні
бути обладнані на безпечній відстані від навчальних кор�
пусів. У разі виникнення реальних загроз безпеки пови�
нен бути посилений контроль за всіма об'єктами на�
вчального закладу, що охороняються [7].

Американські фахівці в сфері безпеки вважають, що
без використання сучасних технічних засобів захисту
неможливо ефективно протидіяти існуючим загрозам
для діяльності навчальних закладів. Особлива увага у
забезпеченні безпеки американських навчальних за�
кладів приділяється системам контролю та управління
доступу (СКУД). Найбільш перспективні елементи даної
системи представлені на рисунку 2.

Останнім часом велика увага приділяється безпеки
освітніх установ і в ЄС. Це обумовлено тим, що в ряді
європейських країн навчальні установи піддалися ата�
кам екстремістів. Одним з серйозних інцидентів став
напад 9 березня 2012 року ісламського екстреміста на
єврейську школу у французькому місті Тулуза, де зло�
чинець, відкривши вогонь з автоматичної зброї по
учнях, які перебували на шкільному дворі, вбив чоти�
рьох людей і поранив одного.

Аналіз причин злочинів показує, що в основі насиль�
ства, з яким стикаються навчальні заклади часто лежить
різнорідний національний і релігійний склад учнів. З
огляду на цей фактор особливу увагу при забезпеченні
безпеки навчальних закладів приділяється послідовній
реалізації на державному муніципальному рівні політи�
ки спрямованої на підвищення толерантності в освітнь�
ому середовищі. Особливо це актуально для великих
міст, де частка емігрантів в навчальних закладах може
досягати сорока і більше відсотків. З огляду на цей фак�
тор у Франції і Англії, з метою протидії злочинам у на�
вчальних закладах особливу увагу стали приділяти пи�
танням формування національної та релігійної терпи�
мості. З цією метою керівникам навчальних закладів ре�
комендується проводити активну виховну роботу з уч�
нями по підвищенню їх рівня толерантності [11].

У навчальних закладах Франції велику увагу при�
діляють так само підготовці учнів до правильних дій в
умовах техногенних катастроф. Після вибуху на
хімічному заводі в місті Тулуза у 2001 році, Національ�
ною наглядовою радою з безпеки в школах і універси�
тетах було розроблено спеціальні рекомендації щодо

забезпечення евакуації учнів і проведення інспекцій роз�
ташування навчальних закладів [9].

Значну увагу забезпеченню безпеки навчальних за�
кладів приділяють в Англії. Особливо ця діяльність по�
силилася після злочину, який був скоєний ісламським
екстремістом в єврейській школі французького міста Ту�
луза. Ця трагедія отримала широкий громадський ре�
зонанс. Багато засобів масової інформації, в тому числі
газети і телебачення [8] широко висвітлювали цю трагі�
чну подію, пов'язану із загибеллю учнів від руки теро�
риста. Повторення подібної трагедії можливо і в на�
вчальних закладах Англії. Це обумовлено двома фак�
торами.

По�перше, слід враховувати, що в країні велика роль
англіканської церкви, яку очолює сама королева. І як
наслідок цього представники цієї релігії впливають на
процеси, які відбуваються в різних сферах англійсько�
го суспільства.

По�друге, слід звернути увагу на те, що в країні про�
живає багато іммігрантів, які переважно сповідують
різні форми ісламу. Таким чином, поєднання цих двох
чинників у разі недостатнього рівня виховної роботи в
навчальних закладах об'єктивно може призвести до ви�
никнення конфлікту, в основі якого може бути націо�
нальна або релігійна неприязнь серед учнів. Тому вихо�
вання толерантності та протидія всім проявам радика�
лізації релігійних поглядів нині є одним з найбільш важ�
ливих пріоритетів у діяльності органів державної влади
щодо забезпечення безпеки сфери освіти. Для вирішен�
ня цього важливого завдання Департаментом при
Шкільному інспектораті Її Величності Королеви в 2012
році було розроблено і затверджено нові правила про�
ведення інспекцій навчальних закладів [11].

З метою запобігання екстремізму розробляються
методичні рекомендації з підготовки та проведення
спеціальних навчальних занять, мета яких дати учням
знання і сформувати у них такі навички, які дозволять
їм розпізнавати і правильно реагувати на екстремістські
заяви і пропаганду. Все це дозволить підвищити імуні�
тет і опірність учнів різним безальтернативним ради�
кальним точкам зору. Сформувати у них психологічну
стійкість до всіх проявів національного і релігійного
екстремізму. Це безумовно є складним завданням. Од�
нак її успішне рішення дозволить створити таку систе�
му захисту освітнього середовища від екстремізму, ос�

Система 
контролю та управління 

доступом 

Без ключові замки 

Засоби виявлення 
вибухових речовин 

Засоби ідентифікації 

Контролери для замків Камери нічного бачення 

Мережеві відеокамери 

Системи відео 
спостереження 

Арочний метало 
детектор 

Рентгеноскопічний 
контроль 

Система сповіщення з 
використанням мобільного зв’язку 

Відео спостереження та зв'язок в 
шкільному автобусі 

Рис. 2. Елементи системи контролю та управління доступом у системі безпеки ЗВО

Джерело: розроблено автором.
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новними компонентами якої стануть безпосередньо самі
учні та викладачі.

Для цього необхідно виховувати учнів на ідеях
мультикультуралізму, а також ознайомити їх з посту�
латами світових релігій. Все це, а також регулярне
спілкування учнів зі своїми однолітками з сімей з
різними культурними традиціями, дозволить сформу�
вати в учнів необхідні знання та психологічну го�
товність активно і самостійно чинити опір примітив�
ним радикальним парадигмам. Автор вважає, що та�
кий підхід є креативним і його необхідно впроваджу�
вати в системи безпеки українських навчальних зак�
ладів.

Значну увагу забезпеченню безпеки навчальних
закладів приділяють і в Німеччині. Тут насамперед
звертають увагу на забезпечення фізичного захисту
учнів. Для цього розроблено комплекс спеціальних
заходів. Багато навчальних закладів мають спеціальну
огорожу і систему контролю доступом. Ці заходи не
дозволяють стороннім особам не тільки увійти в на�
вчальні корпуси, але також і на прилеглу територію,
що охороняється. З метою формування умінь і нави�
чок, а також психологічної готовності до дій в екстре�
мальній ситуації з учнями проводять заняття психоло�
ги і поліція.

ВИСНОВКИ
Сучасні загрози безпеці в сфері освіти носять си�

стемний характер. Протидіяти їм можна лише за умо�
ви комплексного використання всіх сучасних техно�
логій забезпечення безпеки. Для цього необхідно вив�
чати і творчо використовувати досвід зарубіжних
країн щодо забезпечення безпеки навчальних зак�
ладів.
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MANAGING THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH OF PUBLIC
OFFICIALS ON THE BASIS OF THE GENERATION THEORY CONCEPTS

У статті викладено аналіз положень теорії поколінь і виявлено можливості її практичного застосуJ

вання  в сфері державної служби задля активізації професійного і особистісного розвитку державних

службовців. Проведено дослідження щодо кількісного та якісного складу державних службовців в УкJ

раїні, виявлено їх залежність від приналежності до певного покоління чи історичної епохи, у якій вони

зростали, згідно з теорією поколінь. Обгрунтовано необхідність урахування положень теорії під час реаJ

лізації основних сучасних механізмів розвитку державних службовців, що сприяють підвищенню їх проJ

фесіоналізму. Надано рекомендації щодо врахування особливостей різних поколінь  в управлінні проJ

фесійним розвитком та мотивацією персоналу. Розроблено матрицю мотивації поколінь X, Y і Z. РозробJ

лено рекомендації для розвитку керівництва публічних організацій, виходячи із розробленої матриці.

In this article, the authors outline the analysis of the theory of generations and find out the possibilities of its

practical application in the field of civil service in order to enhance the professional and personal development

of civil servants. Studies have been carried out on the quantitative and qualitative composition of civil servants

in Ukraine, their dependence on belonging to a certain generation or historical age, in which they grew, according

to the theory of generations, was revealed. The values, preferences and way of thinking of these generations are

different, so employers now need to figure out where to give workers freedom, and where to be safe, given their

characteristics. Until now, this theme has not been systematically studied in the complex, and although most of

the theoretical foundations of professional development and methodological training foundations have been

the focus of many scholars, there are currently no developments regarding the practical application of the theory

of generations for civil servants to enhance their professional and personal development in Ukraine. The necessity

of taking into account the provisions of the theory in realization of the basic modern mechanisms of development

of civil servants, which promote their professionalism, is substantiated. Recommendations for adapting them in

terms of certain aspects such as professionalism, training and motivation are given. The matrix of motivation for

generations X, Y and Z has been developed. The threeJgeneration benchmarks and factors of professional

motivation and demoticvation for employees in the workplace were described, depending on the type of generation

to which he belongs. Recommendations for the development of leadership of public organizations, based on the
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developed matrix, have been developed. The expediency of taking into account the theory of generations in the

management of personnel in state and municipal institutions was substantiated.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах стрімкого розвитку сучасного бізнес�про�

стору все більшу цінність для організацій має компетен�
тний персонал, який проявляє ініціативу й інтерес до
власного розвитку та процвітання організації. В наш час
доволі поширеним стає питання його різноманітності в
межах організації, відмінностей не лише у навичках і
знаннях, а й у цінностях і переконаннях. Міжнародні
дослідження, що проводилися у США, Новій Зеландії,
Австралії та Європі у сфері організаційної психології,
виявили відмінності серед представників різних вікових
груп у ставленні до роботи та кар'єри. Тобто прина�
лежність людини до певного покоління визначає не лише
світосприйняття та індивідуальні прагнення, а й особ�
ливості її поведінки в організації.

Для становлення демократичної України не остан�
ню роль сьогодні відіграє розвиток людського потен�
ціалу та підвищення професіоналізму державного уп�
равління. З кожним роком до фахівців висуваються нові
вимоги для здійснення діяльності в сучасних умовах,
проте державні службовці частіше за все позбавлені
особистого досвіду, соціальної практики й такої квалі�
фікаційної бази, яка б відповідала вимогам надання дер�
жавних послуг на рівні європейських стандартів. Сьо�
годні, коли швидко змінюється процес громадянського
розвитку, необхідно якісно нове вирішення проблем
професійного зростання службовців державних органів,
що дозволяло б їм поєднувати практичні дії з застосу�
ванням нових технологій та при цьому проявляти са�
мостійність і відповідальність. Водночас головна увага
має бути звернена на пошук, збагачення та раціональне
використання здібностей державних службовців, на
збереження та якісне зміцнення кадрів, на оптимальне
узгодження потреб центральних органів виконавчої вла�
ди та особистісних інтересів державних службовців.

На всіх ланках державної служби можна знайти
значну кількість професійних фахівців�виконавців як
молодих, так і зрілого віку. Усі вони належать до різних
поколінь, а отже, підпорядковуються різним цінностям,
мають відмінні компетенції, вміння, навички. Профе�
сіоналізм не може бути статичним, раз і назавжди вста�
новленим станом. Вимоги до сучасного професіоналіз�
му мають бути розраховані на перспективу, а це, на
жаль, досить важко забезпечити в сучасній Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ
Проблеми професійного розвитку державних служ�

бовців вже давно набули широкого розповсюдження у
вітчизняних наукових дослідженнях, зокрема питання,
пов'язані з розробкою ефективної кадрової політики,
поліпшення кадрового забезпечення органів державно�
го управління, удосконалення системи підготовки, пе�
репідготовки та підвищення кваліфікації держслуж�
бовців. Ці питання займають важливе місце у досліджен�
нях таких учених: Біла Л.Р., Олуйко В.М., Леонов О.Л.,
Іванова Т.В. та ін. Наприклад І.Г. Сурай аналізує напря�
ми застосування функціонально�компетентнісного
підходу при формуванні політико�управлінської еліти.

Ключові слова: державні службовці, професійний розвиток, особистісний розвиток, теорія поколінь,
цінності, мотивація.

Key words: civil servants, professional development, personal development, theory of generations, values,
motivation.

Особливості розвитку професійного потенціалу
державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування розглянуто в працях таких учених:
В.А. Гошовська, В.Р. Міляєва, Л.Р. Наливайко, В.М. Со�
роко,  М. Ярмистий та ін. Наукові підходи стосовно фор�
мування засад кадрової політики на державній службі,
у тому числі щодо оновлення кадрового потенціалу,
розвивають українські вчені Н. Гончарук, О. Дьомін,
А. Михненко, Н. Нижник, О. Оболенський та ін. Тео�
рію поколінь та управління персоналом досліджували
І. Жарківська, Л. Щетініна,  С. Рудакова, М. Даниляк та
ін.

Проблема забезпечення активації професійного і
особистісного розвитку державних службовців в розрізі
X, Y, Z поколінь не достатньо досліджена науковцями,
а вимоги до компетеності та професіоналізму держав�
них службовців змінюються та зростають поряд з дер�
жавними реформами. Тому існує необхідність більш по�
глибленого їх дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ДАНА СТАТТЯ
Обрана тематика системно та в комплексі ще не до�

сліджувалась, і хоча більшість теоретичних засад про�
фесійного розвитку та методичні тренінгові основи були
об'єктами уваги багатьох науковців, на сьогодні відсутні
розробки щодо практичного застосування теорії по�
колінь  для державних службовців задля активізації їх
професійного і особистісного розвитку в сучасній Ук�
раїні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних напрямів уп�

равління професійним і особистісним розвитком дер�
жавних службовців в розрізі x, y, z поколінь, а також
виявлення фактору впливу покоління на ефективність
мотивації в організації. На основі проведеного дослід�
ження буде розроблено практичні рекомендацій щодо
реалізації основних сучасних механізмів розвитку дер�
жавних службовців, що сприяють підвищенню їх про�
фесіоналізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Теорія поколінь та їх різноманітність створює певні

виклики перед керівною системою будь�якої організації.
В наш час різні покоління змушені працювати разом, ко�
мунікувати між собою та ставати частиною корпоратив�
ної культури публічної організації. Такий стан речей
породжує ціле число проблем та викликів, з якими
зіткнуться керівники всіх рівнів державних інституцій
та установ.

Така ситуація матиме значний вплив на ефективність
керівництва публічними організаціями, де людський
фактор має визначальне значення. Різноманітність, яка
створена зміною поколінь може бути використана на
користь організації, або навпаки, бути фактором зни�
ження ефективності керівництва [1].

Теорія поколінь була розроблена У. Штраусом та
Н. Хоувом [2]. Вони виявили повторювану модель пове�
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дінки чотирьох типів поколінь. Штраус і Хоув визнача�
ють покоління як сукупність всіх людей, народжених у
проміжок часу, що становить приблизно 20 років, або
одну фазу життя: дитинство, молодість, середній вік і
старість. У них певні загальні переконання і моделі по�
ведінки, знаючи про досвід і особливості, які вони по�
діляють зі своїми ровесниками, представники одного
покоління також будуть розділяти і почуття приналеж�
ності до цього покоління. В основі конфлікту поколінь
знаходиться не різниця у віці, а відмінність цінностей,
які формувалися в процесі розвитку людини під впли�
вом зовнішніх суспільних подій і сімейного виховання.

Люди, які зростали в одній історичній епосі та ста�
ли свідками та учасниками одних й тих же подій, мають
схоже світосприйняття й установки. Для абсолютно усіх
поколінь важливими є такі цінності: сім'я, любов, про�
фесійний та особистісний розвиток, здоров'я, мате�
ріальне благополуччя, успіх, свобода.

На сьогодні на ринку праці України спостерігаємо
активно залучені покоління — бебі�бумери (ВВ),  поко�
ління X, Y  та Z. Покоління X активно задіяні в трудо�
вих відносинах, виступають ключовими фігурами рин�
ку праці й саме зараз досягають вершин своєї кар'єри.
Y сьогодні — це яскраві представники сучасних ринко�
вих відносин. Якщо інструменти управління персоналом
поколінь ВВ та Х вже сформовані, то до покоління Y
HR�фахівцям слід вміло пристосуватись. Залежно від
покоління різняться і періоди професійного та кар'єр�
ного становлення їх представників. Тому, визначаючи
"кар'єрні установки" своїх співробітників, HR�фахівці
можуть зрозуміти особистісний потенціал їх реалізації
в межах організації.

Для покоління Х, або "невідомих" (народжених у
1963—1983) притаманне дотримання таких цінностей:
вибір (роботу обирають таку, що дозволяє проявити
свої здібності), глобальна проінформованість, індивіду�
алізм, самостійність, виживання, навчання протягом
усього життя, пошук емоцій, прагматизм, надія на себе,
баланс між роботою та особистим життям. Вони, пере�
важно, кар'єристи, завжди рухаються в одному напрям�
ку і є досвідченими керівниками. Представники поколін�
ня Х готові безперервно навчатися та займатися само�
освітою, адже вірять у те, що, володіючи великою
кількістю технік і технологій, зможуть контролювати
будь�які критичні ситуації [3].

Варто зауважити, що "ікси" є затятими прибічника�
ми корпоративності. Наприклад, якщо в організації є
Корпоративний кодекс, то це може значно підвищити
лояльність представників покоління Х до організації,
активізувати їх роботу.

Х менш вимогливо ставляться до титулів і привілеїв.
Гроші їм потрібні лише як гарантія безпеки собі та своїм
рідним. Вони надають перевагу фіксованим окладам.
Найбільша винагорода, яку може надати компанія
"іксам", — це самостійність у прийнятті рішень та про�
позиції додаткового навчання. Для "іксів" теж необхід�
но створювати належні умови праці. Зручне робоче
місце й постійна забезпеченість робочими матеріалами
та канцелярією суттєво впливають на досягнення висо�
кого рівня залученості співробітників покоління Х у
трудовий процес [4].

Представники покоління Y, або Мілленіали (народ�
жених у 1983—2003 рр.) є прибічниками таких ціннос�
тей: комунікабельність, життя сьогоднішнім днем, обіз�
наність в комп'ютерних мережах, громадянський обо�
в'язок та мораль, відповідальність, впевненість у собі,
вміння підпорядковуватись, командний дух (у тому числі
колективізм віртуальний, у соц. мережах), різно�
манітність та час (важливо негайно отримати винагоро�
ду за виконану працю та й обирають роботу — тільки
цікаву, бо життя швидкоплинне), їм не важливо, яка
вартість їхньої праці, а важливо, скільки їм потрібно.

Їхнє розуміння цілеспрямованості й успішності
відрізняється: у більшості випадків їм не подобається

починати професійне зростання з нижчих щаблів, роз�
раховуючи на те, що через кілька років їх підвищать.
Основною їх орієнтир — це негайне зростання. Це ж
вважається і їх недоліком. Додатковим стимулом для
"ігреків" стане інтерактивний процес подачі заявки й
адаптації. А в подальшому — використання нестандар�
тного опитування на співбесіді. Щоб завоювати при�
хильність "ігреків", потрібно їх вразити та запевнити в
тому, що робота в цій організації саме те, чого вони праг�
нуть. У "ігреків" бачення власного розвитку в організації
все рідше співвідноситься з прийнятими корпоративни�
ми нормами. Це пояснюється тим, що молоді фахівці не
готові присвячувати увесь свій час роботі, для них знач�
но важливіше розвиватися поза офісом. З цієї причини
представники покоління Y все активніше починають
працювати віддалено. "Ігреки" значно відрізняються у
своєму ставленні до матеріальних благ від представників
інших поколінь. Вони прагнуть отримувати винагороду
одразу ж за успішно виконані завдання й проекти [5].
Тобто розмір винагороди відходить на другий план, а у
пріоритеті знаходиться інтерес до роботи. Істотними
для "ігреків" факторами є також відсутність бюрократії
та технологічність організації. Якщо вони відчувають
обмеження свободи дій або змушені грати за неприй�
нятними для них правилами, то навряд чи затримають�
ся в організації надовго. Це відбудеться навіть незва�
жаючи на привабливу суму заробітку. Окрім традицій�
ного зовнішньоматеріального мотиву діяльності персо�
налу, все більш поширеним поступово стає внутрішній
мотив: потреба у реалізації, цікавій та творчій роботі.
Покоління Y приваблюють організації, у яких мало об�
межень і заборон. Вони цінують вільний стиль спілку�
вання та поведінки. Вони перебувають у постійному по�
шуку себе, ставлять і досягають короткочасних цілей,
будують кар'єру. Одним із цікавих методів мотивуван�
ня представників покоління Y є гейміфікація, тобто мас�
кування рутинної роботи під гру.

Під час виконання своїх професійних обо'язків у них
є 3 основні мотивації:

— мотивація нематеріальна: cтатус компанії, робо�
чого місця в контексті інновацій та технологій, сучасні
тренди, процес важливіший тоді, коли цікаво.

—  матеріальна мотивація: адекватність особистого
успіху в межах комфорту, "спочатку гроші, потім
стільці".

— лояльність до співробітників: низька, немає асо�
ціації з компанією, скоріше з місією, якщо вона узгод�
жується з особистими цілями.

Новим поколінням, яке активно поповнює ринок
робочої сили є покоління Z (iGeneration, постміленіа�
ли, "Засновники"). До цього покоління прийнято відно�
сити людей, народжених після 1995 року. Межа досить
умовна, адже експерти — соціологи мають різні погля�
ди на початок покоління Z. Це покоління є більш схиль�
ним до раннього працевлаштування, ніж попередні по�
коління. Соціологи стверджують, що вже у віці 16—18
років значна частина представників покоління Z буде
шукати місце праці.

У перспективі 10 років це покоління може карди�
нально вплинути на якість ринку робочої сили в Україні,
та стати неабияким викликом для організацій орієнто�
ваних на розвиток персоналу. Поява цього покоління
означає необхідність поступових змін у методах керів�
ництва, способів лідерства в організаціях, адаптації спо�
собів рекрутингу та розвитку персоналу.

Характерними особливостями цього покоління є [6]:
— Глобальний фокус мислення — покоління вирос�

ло в епоху швидкої глобалізації та доступу до інфор�
мації.

— Вміле оперування технологіями — великий поступ
науково — технічного прогресу після 2000�х сформу�
вав середовище, в якому росло покоління Z. Тому по�
шук та оперування інформацією є сильною стороною
цього покоління. Така особливість породила ряд інших.
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— Швидка робота з інформацією — здатність поко�
ління Z збирати та опрацьовувати інформацією  і прий�
мати відповідні рішення, є тією перевагою, якою вдос�
таль зможуть скористатись і підприємства, і публічні
організації.

— Мультитаскінг — покоління Z серед усіх інших
має найбільше вміння виконувати або контролювати
цілий ряд завдань одночасно.

— Підприємницький хист. Покоління Z є більш
підприємливим, ніж представники інших поколінь.

— Соціальна відповідальність. Покоління Z має на
меті працювати в компанії, яка несе вагому місію, дбає
про навколишнє середовище та соціальні екосистеми.

Структура поколінь та їх безперервна замінність
одних поколінь іншими формує значний виклик для пуб�
лічним організацій в найближчому майдньому і карди�
нально змінить структуру персоналу найближчимим
роками.

Публічне адміністрування в державних органах за�
безпечує Національне агентство України з питань дер�
жавної служби. Безпосереднє виконання функцій дер�
жави покладається на державних службовців. Станом
на 31.12.2017 кількість державних службовців в Україні
— 242028 осіб.

Відомості щодо розподілу чоловіків та жінок на дер�
жавній службі за віком (станом на 01.01.2015 р.) можна
побачити на рисунку 1 [7, c. 14].

Врахування фактору специфіки поколінь є необ�
хідним аспектом ефективного управління персоналом,
і набуває особливої значимості в тих організаціях та
підприємствах, де ключовим фактором успіху є персо�
нал. Розглянемо детальніше способи здійснення керів�
ництва з врахуванням особливостей різних поколінь та
способи розвитку різних груп персоналу виділених за
фактором приналежності до певного покоління. Для
керівників публічних організацій всіх рівнів важливим є

Жінки

Від 46 до55 
років; 21,6

Від 60 до 64 
років; 0,1

Від 56 до 59 
років; 2,1 Від 65 років і 

старші; 0

До 35 років 
включно; 46,7

Від 36 до 45 
років; 29,6

Чоловіки

Від 65 років і 
старші; 0,02

Від 60 до 64 
років; 1

Від 56 до 59 
років; 10,4

Від 46 до55 
років; 20,2 До 35 років 

включно; 44

Від 36 до 45 
років; 24,4

Рис. 1. Структура  державних службовців за віком

Таблиця 1. Матриця цінностей та мотивації поколінь X, Y, Z

Джерело: авторська розробка: сформовано на основі [8, 9, 10].

Група Цінності Мотивація Демотивація 
X Баланс між роботою та вільним 

часом, сімейні цінності, 
авторитет старшого покоління, 
індивідуалізм, гнучкість у діях 
та прийнятті рішень, 
прагматики, покладаються на 
власні сили 

Матеріальна: висока 
заробітна плата 
Нематеріальна: кар’єрний 
ріст, наявність ментора 

Неструктуроване 
управління, нечіткі цілі, 
перешкоди кар’єрного 
зростання, 
несправедливість 

Y Сімейні цінності, особисті 
зв’язки, постійний пошук 
шляхів саморозвитку, взаємна 
лояльність, оптимізм, цінують 
різноманітність та 
толерантність, командні гравці, 
знаходяться в пошуках духовних 
орієнтирів та їх усвідомлення, 
цінують мережу особистих 
контактів,  постійний пошук 
нових викликів 

Матеріальна: заробітна плата 
та додаткове преміювання за 
досягнення 
Нематеріальна: 
самореалізація, постійне 
навчання, нові виклики, де 
можна себе проявити 

Відсутність перспектив 
самореалізації і 
подальшого навчання, 
методи управління та 
способи виконання завдань 
застарілі або не 
відповідають очікуванням 
представників покоління 

Z Індивідуалісти, поточний 
результат важливіший за 
довгостроковий, комфорт, 
прагнення до постійного 
пізнання невідомого, 
глобальність мислення та 
усвідомлення глобальних 
проблем, виступають 
адвокатами соціальної 
справедливості та турботи про 
навколишнє середовище, 
прагнуть до єднання цінностей з 
близькими та організацією, в 
якій працюють 

Матеріальна: достатня 
заробітна плата, преміювання 
за досягнення 
Нематеріальна:  
увага до особистості,  
грамоти, нагороди і подяки за 
незначні досягнення 
 і приналежність до 
організації, яка відповідає 
цінностям особи (турбота про 
незахищені верстви 
населення, боротьба зі 
змінами клімату, висадка 
дерев, соціальні проекти на 
робочому місці) 

Відсутність вільного часу, 
невідповідність дій 
організації нормам моралі, 
або порушенням 
організацією 
«внутрішнього етичного 
кодексу» представника 
покоління, занадто чіткі 
інструкції до виконання, 
відсутність свободи дій на 
робочому місці, 
необхідність ведення 
постійних переговорів, 
участь в «офіційних» 
нарадах тощо 
(необхідність постійної 
комунікації) 
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врахування особливостей всіх поколінь для вмілого та
ефективного об'єднання зусиль кожного працівника
навколо спільних завдань та цілей.

Керівництво працівниками різних поколінь насам�
перед відрізнятиметься за підходами до мотивації та по�
будови міжособистісних комунікацій між керівником та
працівником. Для цього необхідним є вивчення ціннос�
тей кожного покоління та дослідження факторів, які
мотивують та демотивують працівника на робочому
місці (табл. 1).

У покоління Y є чітка мотивація до самореалізації,
росту професійних якостей та робота з новими викли�
ками, які становлять основу нематеріальної мотивації
цього покоління. У покоління Z, яке з кожним роком
займатиме все більшу частку в структурі ринку праці
прослідковується чіткий індивідуалізм, прихильність до
вирішення глобальних проблем та необхідність у єдності
особистих та організаційних цінностей.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Ефективність публічного адміністрування насампе�

ред залежить від якості підбору персоналу та рівня його
мотивації. З іншого боку, якість послуг установ держав�
ного сектору та сектору громадських послуг передусім
залежать від ефективності управління персоналом. Саме
відмінність поколінь породжує необхідність в диверси�
фікації методів мотивації та способів здійснення керів�
ного впливу на персонал.

Через 5 років покоління Y та Z займатимуть більше
50% кількості робочої сили в Україні, відповідно перед
публічними організаціями повстають першочергові зав�
дання в реформуванні способів керівництва, створенні
внутрішніх тренінгових центрів (у т.ч. тренінгів старших
поколінь для молодших), побудова кодексу етики та за�
початкування соціальних програм і заходів. Це корот�
кий список завдань, які є необхідними в публічних орга�
нізаціях для залучення талановитих працівників в май�
бутньому.

Розвиток кваліфікаційних та некваліфікаційних
компетенцій (т. зв. soft skills) є тим фактором, який об'єд�
нує всі три покоління. А відтак, їх навчання в органі�
зації та за її межами має критично важливе значення
для набору, утримання та розвитку персоналу. У зв'яз�
ку з цим, у подальшому доцільно дослідити особливості
планування та реалізації внутрішньо корпоративного
навчання для представників поколінь X, Y та Z.
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SPHERE
OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Розкрито основні інституційні засади розвитку аграрного сектору України за умов її європейської інтегJ
рації. Визначено особливості формування інституційного механізму регулювання розвитку аграрної сфери.
Висвітлено проблеми та перспективи розвитку аграрної сфери України за умов глобального конкурентного
середовища. Досліджено світовий досвід розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі української
економіки й у цьому контексті визначено основні принципи розвитку сільського господарства.

На основі проведеного аналізу визначено складові елементи формування засадничих пріоритетів розвитJ
ку аграрної сфери, серед яких свобода підприємництва, мотивація трудової діяльності, конкуренція та механізм
ціноутворення. Зроблено висновок, що для забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва
потрібна державна підтримка у вигляді субсидій та економічного стимулювання на основі надання податкоJ
вих і кредитних пільг підприємствам, які здійснюють впровадження сучасних методів ведення бізнесу.

Проаналізовано перспективи підвищення конкурентоспроможності українських суб'єктів аграрної сфеJ
ри України на ринках сільськогосподарської продукції країн Європейського Союзу. Виявлено основні проблеJ
ми, що стримують розвиток аграрної сфери України. Розглянуто основні підходи до державної підтримки виJ
робництва та реалізації сільськогосподарської продукції. Визначено подальші перспективи розвитку аграрJ
ного сектору в Україні.

The basic institutional framework for the development of the agricultural sector of Ukraine under the conditions
of its European integration is revealed. The peculiarities of formation of the institutional mechanism of regulation of
the agricultural sphere development are determined. Issues and perspectives of development of agricultural sphere of
Ukraine in the conditions of global competitive environment are highlighted. The foreign experience in the development
of integration relations in the agrarian sector of the Ukrainian economy is investigated and in this context the main
principles of development of Ukrainian agriculture are determined. On the basis of analysis, the components of
formation of basic priorities of the agrarian sphere development, including private property, freedom of
entrepreneurship, motivation of labor activity, competition and pricing mechanism are determined.

It is concluded that in order to ensure the efficiency of agricultural production, state support in the form of subsidies
and economic incentives is required on the basis of providing tax and credit privileges to enterprises that implement
modern methods of doing business. However, the identified problems require the development of effective state support
measures to increase the volume of production and sales of agricultural products.

Provision of sustainable agricultural production is a constant process in view of the emergence of new external
and internal challenges facing producers. In this context, attention is drawn to the need to balance interests and
resources in order to achieve a certain optimum in social development, to choose from many alternative scenarios of
development that meet the criteria of sustainability and ensure the realization of established goals.

The prospects of increasing the competitiveness of Ukrainian agrarian firms on the markets of agricultural products
in the countries of the European Union are analyzed. The main problems that restrain the development of the agrarian
sphere of Ukraine are revealed. The main approaches to state support of production and sale of agricultural products
are considered. The further prospects of development of the agrarian sector in Ukraine in the conditions of its European
integration are determined.

Ключові слова: інституційне забезпечення, аграрна сфера, сільськогосподарська продукція, державна
підтримка, конкурентоспроможність.

Key words: institutional support, agricultural sphere, agricultural products, state support, competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрна сфера України протягом останніх років увій�

шла до числа тих секторів української економіки, які роз�
виваються дуже динамічно. Саме завдяки цій сфері націо�
нальної економіки створюється значна частина валової
доданої вартості, формуються надходження до  бюджетів

усіх рівнів, зростають валютні надходження від експорту
продукції, активно провадиться інвестиційний процес.
Підвищення ефективності сільськогосподарського вироб�
ництва при одночасному зниженні  навантаження  на дов�
кілля  і  природні  ресурси становить важливе соціально�
економічне завдання.  Пріоритетним  напрямом  для  аг�
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рарної сфери є використання матеріалів  і технологій, які
покращують екологічну рівновагу в природних системах
та сприяють створенню стійких і збалансованих агроеко�
логічних систем. У  аграрному  виробництві  має забезпе�
чуватися відповідність  сільського господарства і сільсько�
господарської продукції певним вимогам. Водночас важ�
ливим є формування необхідних інституційних засад роз�
витку ефективного сільськогосподарського виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі питання інституційних засад розвитку аграр�

ної сфери України досліджували такі вчені: О. Бородіна,
Н. Варшавська, Д. Вітько, В. Лагутін, Ю. Лопатинський,
Я. Лінецька, В. Міняйло, О. Міняйло, Н. Новікова, О. По�
пова, І. Прокопа, Ю. Уманців, О. Шульга та ін. Водночас
подальшого дослідження потребують питання інституцій�
ного забезпечення розвитку аграрної сфери за умов євро�
пейської інтеграції України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз інституційних засад розвитку

аграрної сфери за умов європейської інтеграції України
та визначення її подальших перспектив з урахуванням за�
рубіжного досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головним стратегічним завданням інституціоналізації

в аграрній сфері є створення таких інституційних умов, які
б забезпечували узгодження поведінки економічних
агентів та усунення суперечностей між ними. Слід побу�
дувати прозору систему економічних відносин, створити
однозначні у застосуванні регуляторні норми, правила, які
б були зрозумілими для усіх суб'єктів, а механізм їхнього
застосування виключав би будь�які прояви дискримінації.
Інституціоналізацію системи регулювання аграрної сфе�
ри наведено у таблиці 1.

Проведене дослідження дає змогу дійти висновку про
те, що в механізмі регулювання необхідно забезпечити
інституційні умови для реалізації стратегії розвитку аграр�
ної сфери. Особливо це стосується галузі тваринництва,
яка здатна приносити дохід протягом цілого року, ство�
рюючи підгрунтя для формування доданої вартості і до�
даткових робочих місць. Водночас необхідно забезпечи�
ти:

— стабілізацію й подальший розвиток тваринництва у
всіх категоріях господарств, підвищення рівня інтенсифі�
кації, концентрації і спеціалізації виробництва й віднов�
лення роботи великих тваринницьких комплексів;

— формування оптимальних за розмірами господарсь�
ких структур; істотне підвищення продуктивності худоби
і птиці на основі зміцнення   кормової бази та поліпшення
якісного складу поголів'я, охоплення             селекційно�
племінною роботою селянських і фермерських госпо�
дарств;

— впровадження ефективних енерго� та ресурсоощад�
них технологій виробництва;

— розвиток комбікормової промисловості та вироб�

ництва комбікормів для забезпечення виробників повноц�
інними комбікормами й білково�вітамінними добавками;

— підтримку сільськогосподарських товаровироб�
ників пыд час придбання машин й обладнання на основі
довгострокового кредитування, удосконалення фінансо�
вого лізингу, системи економічних відносин між спожи�
вачами і постачальниками матеріально�технічних ресурсів;

— стимулювання виробництва продукції шляхом вста�
новлення дотацій;

— стимулювання розвитку сільськогосподарських ко�
оперативів з переробки та збуту продукції, сервісних фор�
мувань із селекції;

— запровадження системи моніторингу цін на продук�
цію;

— удосконалення інфраструктури ринків і запровад�
ження  ефективних  методів їх регулювання;

— захист внутрішнього ринку й обгрунтована експор�
тно�імпортна політика тощо [3, с. 7—14].

Необхідно враховувати світовий досвід розвитку інтег�
раційних відносин на основі партнерської інвестиційно�
інноваційної діяльності. Важливого значення набуває не�
обхідність запровадження світових стандартів якості, пе�
редових технологій організації виробництва і систем
організації праці з орієнтацією на якісні показники. Реал�
ізуючи такий механізм інтеграційної взаємодії в умовах
конкуренції, доцільно зменшувати прямий вплив держави
на розвиток аграрного сектору, посилюючи значущість
ефективної цінової, фінансової, грошово�кредитної, амор�
тизаційної та зовнішньоекономічної політики.

Переоснащення підприємств й формування в них ви�
сокого рівня функціональності задіяних технологій потре�
бує впровадження інноваційно�інвестиційних проектів для
успішного залучення необхідних ресурсів. В інституційно�
му аспекті слід також забезпечити обгрунтування стратегії
розвитку аграрної галузі. Тому потрібно визначити обся�
ги виробництва сільськогосподарської продукції для га�
рантування продовольчої безпеки країни. Однак доволі не�
просто правильно спрогнозувати темпи розвитку рослин�
ництва і тваринництва з урахуванням можливостей дер�
жави надати відповідні ресурси, мобілізувати власні резер�
ви галузі, залучити інвестиції у сільське господарство.

Аналіз інституційного забезпечення регулювання роз�
витку аграрної сфери вказує на наявність цілого ряду про�
блем, які знижують рівень ефективності аграрного бізне�
су і виступають демотиваційними чинниками його посту�
пального розвитку (табл. 2). Інфраструктура аграрної сфе�
ри як система інституцій характеризується ризиками. На�
самперед відсутня логічно�послідовна орієнтація на забез�
печення інтеграції виробництва, формування структур оп�
тової торгівлі сільгосппродукцією та суб'єктів інформац�
ійного обслуговування. Усе це разом з виробництвом
сільськогосподарської продукції у розрізі підприємств
різних організаційно�правових форм господарювання та
інституціями стимулювання розбудови агроекономічних
відносин становить організаційно�економічний механізм
здійснення аграрної політики. Однак через неврахування
глибинного коріння сьогоднішніх проблем в аграрному

секторі економіки, український уряд так і
не зміг поки що побудувати успішну аграр�
ну політику, стратегію і тактику реалізації
об'єктивних закономірностей розвитку аг�
рарних відносин.

Аграрний потенціал України характе�
ризується передусім низкою показників.
Так, зокрема, дві третини сільськогоспо�
дарських угідь України (27,8 млн га) зай�
мають чорноземи. За запасами чорнозему
Україна є четвертою країною у світі. Такі
чорноземи разом з сучасними аграрними
технологіями дають можливість Україні
посідати провідні позиції у виробництві та
експорті багатьох видів аграрної про�
дукції. За підсумками 2017—2018 марке�
тингового року Україна посіла перше
місце у світі з виробництва та експорту со�
няшникової олії, друге — з валового уро�
жаю волоських горіхів, третє — з експор�
ту ріпаку і меду, четверте — з виробницт�

Етап 
інституціоналізації 

Складова 
інституціоналізації 

Інституційний результат 
регулювання 

Задоволення потреб Потреби Визначення мотивації до економічної 
діяльності 

Усвідомлення причини 
та умов взаємодії 

Усвідомлені потреби Формування мотивів поведінки 

Формування загальних 
цілей 

Цілі Визначення цілей  діяльності 

Створення й визнання 
правил і норм 

Правила і норми Створення «нормативів» розвитку 
інституційного  середовища 

Стандартизація норм 
поведінки 

Процедури Апробація правил і норм 

Установлення санкцій Санкції Формування основ «інституційного 
порядку»  

Усталення норм 
поведінки 

Інституційна 
структура 

Забезпечення сталості норм 
інституційного середовища 

Таблиця 1. Інституціоналізація системи регулювання аграрної сфери

Джерело: складено автором на основі [1; 2].
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ва й експорту ячменю і кукурудзи; п'яте —
з експорту пшениці. Українські виробни�
ки та експортери сільськогосподарської
продукції є доволі конкурентоспромож�
ними на ринках європейських країн, про
що свідчить постійне зростання національ�
ного аграрного експорту до країн ЄС. Так,
якщо у 2016 р. він сягав близько 4 млрд
дол., у 2017 р. — 5,8 млрд дол., а у 2018 р.
перевищив 6,3 млрд дол. [6].

Водночас надмірно високими темпами
зростали техногенне на вантаження на
екологічні системи, посилювалася дефор�
мація галузевої та продуктової структур
виробництва, відбувалося витіснення се�
лян до низькодохідного неформального
сектору економіки. Останнє стало однією
з причин сільської бідності та деградації
людського капіталу. У рамках виконання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
орієнтації на європейські цінності у ство�
ренні нової системи управління аграрним
розвитком національна аграрна політика
повинна переорієнтуватися на стратегічні
суспільні цілі з чітко визначеними пріори�
тетами, дієвими механізмами реалізації та
надійними джерелами фінансування.

Проведений аналіз дає змогу дійти
висновку про те, що ринок аграрної про�
дукції Європейського Союзу характери�
зується повільними темпами зростання та
високим рівнем конкуренції. У цілому для
компаній з країн, що не належать до ЄС,
можливість виходу на вказані ринки є
низькою внаслідок високого рівня самоза�
безпечення країнами ЄС різними видами
аграрної продукції (як для споживання,
так і для відгодівлі тварин). Більшістю товарів тваринного
походження ЄС себе забезпечує, однак для рослинної про�
дукції ситуація змінюється залежно від конкретного її
виду. Так, наприклад, якщо ринок зернових є збалансова�
ним, то на ринку олійних культур присутній значний за об�
сягами імпорт.

Ринку аграрної продукції ЄС притаманні високий
рівень конкуренції. Цьому сприяють концентрація ринків
на рівні дистрибуції аграрної продукції та її низька дифе�
ренціація. Ринок молочної продукції, а також зерновий
ринок характеризуються помірними загрозами для показ�
ників, які визначають владу споживачів, постачальників та
рівень конкуренції. Для молочної продукції це пояснюєть�
ся збільшенням можливості диференціації та використан�
ня стратегії нішевого й органічного виробництва. Ринок
м'яса та м'ясних виробів характеризується сильною вла�
дою покупців, але країни ЄС належать до групи країн, які
характеризуються суттєвою протекціоністською торго�
вельною політикою в аграрній сфері [7, с. 37—39].

Торговельні бар'єри у межах ЄС високі, хоча і пом'як�
шені різноманітними схемами преференцій, які надають
порівняно сприятливі умови доступу для країн, які в аг�
рарному секторі мають найбільші конкурентні переваги.
Існують два найважливіші види бар'єрів, які впливають на
конкурентоспроможність компаній на цьому ринку, а саме
обмеження доступу до ринку на базі торговельної політи�
ки та внутрішня підтримка на основі спільної аграрної пол�
ітики (САП). ЄС активно використовує інструменти обох
політик. Найбільшого впливу на сучасному етапі розвит�
ку конкуренції на аграрному ринку ЄС має саме САП. ЄС
започаткував високий рівень захисту власних виробників
сільськогосподарської продукції серед розвинених країн.
Спостерігається зміщення пріоритетів аграрної політики
в інші сфери, як�от: регіональний розвиток, стан довкіл�
ля, що відображається у зменшенні частки витрат САП у
загальному бюджеті ЄС [9, с. 72—80]. Це створює додат�
кові виклики для підприємств аграрного сектору, адже ви�
робники сільськогосподарської продукції повинні забез�
печити відповідність своєї продукції стандартам, запро�
вадженим САП. Виплати з фондів ЄС у рамках САП підви�
щили продуктивність, удосконалили структуру ринків та

зробили їх більш конкурентними. Такі виплати покращи�
ли торговельні баланси країн ЄС в торгівлі саме аграрною
продукцією [10, с. 21—27].

Аналіз динаміки рентабельності аграрних підприємств
ЄС вказує на загальний тренд до зростання, але засвідчує
певну нестабільність. Падіння рентабельності відбулося в
2008—2009 рр., а також у 2015 р. Саме в періоди такого
падіння фінансування САП зростало, особливо під час гло�
бальної  фінансово�економічної кризи. Проведений аналіз
дозволив з'ясувати, що зростання фінансової допомоги від
ЄС призводило до зростання рентабельності вже наступ�
ного року. Зокрема після зростання фінансування САП у
2008—2009 рр. на 4% у середньому у 2010 р. рентабельність
підприємств зросла на 25% [7, с. 37—39].

Обмеження доступу до ринку, які використовуються в
ЄС, включають тарифи та квоти, а також нетарифні обме�
ження. Структура тарифів ЄС показує їхнє зростання для
аграрної продукції. Так, відповідно до переглянутої євро�
пейської торговельної політики у 2016 р., середній тариф на
основні види споживчої сировини та основні продукти хар�
чування склав 9,9%, а для перероблених харчових продуктів
він був більш ніж удвічі вищим та становив 19,4%. Аграрна
продукція імпортується згідно з кількома імпортними режи�
мами. Більша частина імпорту надходила на ринок ЄС за ну�
льовою ставкою мита в межах режиму найбільшого сприян�
ня. Більше половини імпорту агропродовольчих товарів у ЄС
без мита (54%) складають біржові товари, зокрема зернові
та олійні культури, шроти, рослинні олії, какао, кава. Фрук�
ти, овочі та горіхи, включаючи продукти їх перероблення та
фруктові соки, склали основну частину імпорту з митом. З
38% імпорту сільськогосподарської продукції в ЄС, що ко�
ристується преференційним режимом, у вартісному вира�
женні дві третини імпортовано за тарифами, зниженими
внаслідок двосторонніх торговельних угод [7; 8].

Стратегія цінової конкурентоспроможності, яка вико�
ристовувалася більшою мірою на початкових етапах реа�
лізації Угоди про асоціацію з ЄС внаслідок часткової лібе�
ралізації кількісних обмежень та тарифних умов доступу
до аграрного ринку ЄС, у сучасних умовах поступово
трансформується в стратегію диференціації аграрної про�
дукції українських компаній. Останнє є наслідком пере�

Таблиця 2. Проблеми інституційного забезпечення розвитку аграрної
сфери

Джерело: складено автором на основі [4; 5].

Проблема Чинники й аспекти 
виникнення 

Особливості впливу  
на аграрну сферу 

Різновекторність та 
нестабільність 
нормативно-правової 
бази 

Зміни векторів і 
пріоритетів державної 
політики, що 
визначають напрями 
розвитку аграрної 
сфери 

Деструктивність інститутів 
регулювання аграрного 
ринку, системна 
невизначеність щодо рівня 
підтримки агровиробників  

Нерівні умови доступу 
виробників до каналів 
збуту продукції 

Монополізація каналів 
збуту посередниками 
або фізична відсутність 
доступу до них 

Ситуативний характер 
виробництва окремих видів 
продукції або фактична 
відмова від них на користь 
інших 

Недоступні 
інфраструктурні послуги 

Велика відстань до 
інфраструктурних 
об’єктів, 
неспроможність 
окремих виробників 
сформувати великі 
партії товару 

Визнання дрібними й 
малими виробниками 
необхідності кооперування у 
виробничо-збутовій 
діяльності 

Неякісні інфраструктурні 
послуги 

Відсутність у 
виробників 
інфраструктури 
зберігання продукції 

Втрати значного обсягу 
продукції при зберіганні, 
перенесення всіх ризиків 
щодо якості товарів на 
виробника 

Відсутність  чіткої 
державної політики з 
упорядкування ринкової 
взаємодії  

Невизнання 
державного 
регулювання як 
складової 
інфраструктурної 
політики, 
недосконалість 
законодавства  

Утвердження нестабільних 
за характером мотивів 
поведінки економічних 
суб’єктів 
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ходу українських компаній на
європейські стандарти якості
та управління виробництвом,
включаючи приватні стандар�
ти, динамізацію пропозиції
органічної та нішевої про�
дукції [8, с. 106—112]. Однак
регуляторні вимоги — від за�
гальної безпечності харчової
продукції до контролю за заб�
руднювачами в харчовій про�
дукції — досі є суттєвою пере�
шкодою українського експор�
ту до ЄС. Кількість таких вимог
значно збільшується під час
надходження продукції на ек�
спорт [12, с. 21—27]. Проведе�
ний аналіз перспектив украї�
нських аграрних підприємств в
умовах реалізації Угоди про
асоціацію дозволив сформува�
ти стратегії розвитку їх конку�
рентних переваг та нівелюван�
ня недоліків (табл. 3).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що

в Україна триває зростання виробництва в аграрному сек�
торі завдяки істотному підвищенню врожайності соняшни�
ку, кукурудзи, ріпаку, сої та ряду інших культур. Водночас
активізувалася роль національного аграрного сектору на
зовнішньому ринку, експорт окремих видів сільськогоспо�
дарської продукції сягнув великих масштабів, посилилася
бюджетоутворююча функція сільського господарства.
Ставлячи пріоритетом європейську інтеграцію, Україні слід
адаптувати власну аграрну політику до стандартів Євро�
пейського Союзу. На це впливають не лише внутрішні про�
цеси у ЄС, а й вимоги зовнішнього середовища.
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Таблиця 3. Матриця конкурентних переваг українських аграрних підприємств
в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС

Джерело: складено автором на основі [5; 7; 10; 11].

Стратегії успіху Стратегії конкуренції 
Збільшення виробництва аграрної 
продукції. 
Експорт органічної продукції. 
Просування товарів на ринки ЄС. 
Розвиток українських аграрних брендів. 
Активізація розвитку аграрного та 
екологічного туризму. 
Розвиток аграрних бірж 
 

Аграрна політика, що веде до розвитку органічного 
ринку. 
Розвиток професійних асоціацій та споживчих 
кооперативів. 
Впровадження новітніх технологій. 
Вивчення європейського законодавства. 
Створення компаній з органічного виробництва . 
Встановлення зв’язків між виробниками та 
роздрібними мережами в ЄС. 
Розвиток кредитування 

Стратегії збереження Стратегії оборони 
Підвищення якості органічних продуктів, 
що є основою підвищення 
конкурентоспроможності українських 
компаній. 
Підвищення доходів фермерів на основі 
розвитку малого підприємництва  
Доступ до європейських фондів 

Залучення іноземного капіталу. 
Впровадження нових технологій. 
Формування конкурентних ринків. 
Залучення коштів європейських фондів  
та міжнародних донорів 
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