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TRANSFORMATION OF SECTORAL MODEL OF DEVELOPMENT AT WESTERN REGION
OF UKRAINE IN THE UNSTABLE CONDITIONS

Статтю присвячено дослідженню трансформації секторних моделей розвитку областей Західного реX
гіону України (Львівської, ІваноXФранківської, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської,
Чернівецької). Секторна модель розвитку національного господарства комплексно відображає організаX
цію економічної системи за технологічною інтенсивністю й суспільними потребами в умовах постіндусX
тріального суспільства, враховує структурноXтехнологічні зміни національного господарства.
Здійснено оцінювання структурних змін секторних моделей розвитку областей Західного регіону
України відповідно до новітніх вимог постіндустріального суспільства в умовах нестабільності. ВстановX
лено, що спільною тенденцією структурних змін у секторних моделях розвитку областей Західного реX
гіону у період 2002 — 2017 рр. є суттєве нарощення питомої ваги четвертинного та п'ятерикового секX
торів, відносне скорочення третинного сектору, істотне зниження вторинного сектору та зміцнення перX
винного сектору. Така ситуація свідчить про активне становлення постіндустріального суспільства у ЗаX
хідному регіоні України.
The article studies the transformation of sectoral models of development of the Western region of Ukraine,
such as Lvivska, IvanoXFrankivska, Volynska, Rivnenska, Zakarpattia, Ternopilska, Chernivtska regions. While
taking into consideration structural and technological changes in the national economy, the sectoral model of
development of the national economy comprehensively reflects the organization of the economic system by the
technological intensity and social needs in a postXindustrial society.
The assessment of structural changes of sectoral models of development of the Western region of Ukraine in
accordance with the latest requirements of postXindustrial society in conditions of instability was carried out. It
was established that the common features of structural changes in the sectoral development models of the western
regions for the period 2002—2017 were a significant increase in the share of the Quaternary and Quinary sectors,
a relative reduction of the Tertiary sector, a significant reduction of the Secondary sector, as well as a strengthening
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of the Primary sector. Ternopilska and Chernivetska regions have established the structure of the sectoral model
of development that closely resembles the postXindustrial society sectoral model, which means the dominance
of the Quaternary and Quinary sectors, stability the Primary sector, and significant reduction the Tertiary sector.
This situation indicates the active formation of postXindustrial society in the Western region of Ukraine.
The new regional policy should be designed to strengthen the influence of postXindustrial factors of economic
development on the Ukrainian economy in general, and regions in particular. Application of the innovative
methods of decisionXmaking in the regional and structural policies should help to overcome the asymmetry of
economic development of regions and destructive trends of structural changes in sectoral models of regional
development of Ukraine, as well as to drive regions to the stage of postXindustrial development. One of the
innovative methods of decisionXmaking is Regional SmartXSpecialization, which provides structural changes
related to regional diversification in support of innovation in those areas of economic activity that should
complement the region's productive assets to increase its potential and to form interregional competitive
advantages in the future.

Ключові слова: секторна модель розвитку, трансформація, структура економіки, структурні зміни, пост
індустріальне суспільство, нестабільність, Україна, Західний регіон.
Key words: sectoral model of development, transformation, structure of economy, structural changes, postindustrial
society, instability, Ukraine, Western region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізаційні процеси зумовлюють постійні зміни
та трансформації економічних систем та моделей роз$
витку країн світової спільноти. У сучасний період відбу$
вається не лише зміна суспільно$історичних епох та пе$
рехід від індустріального до постіндустріального су$
спільства, а, як стверджує Гальчинський А.С. [1, с. 13],
відбуваються міжсистемні трансформації:
— перехід від матеріально детермінованого до
трансматеріального способу виробництва, від "царства
необхідності" до "царства свободи", від передісторії до
дійсної історії розвитку людства;
— зміна циклічної динаміки кризи міжсистемних
трансформацій, в яких, на думку Гальчинського А.С. [1,
с. 13], змінюється логіка відновлення рівноваги: з тра$
диційної "рівновага — криза — відновлена рівновага" на
складнішу "порядок — біфуркація і хаос — якісно но$
вий порядок", тобто нові явища виникають з перехідно$
го, системно не визначеного стану. Водночас, біфурка$
ція та хаос розглядаються не як аномальне відхилення,
а як складова динамічних процесів: (1) стан біфуркації
відображає життєздатність системи, розвиток через ус$

кладнення; (2) сутнісні суспільно$інноваційні, у тому
числі економічні, трансформації можливі лише в ак$
тивній фазі розвитку системи; (3) у фазі біфуркації та
хаосу не лише виникають інноваційні сигнали, а й вияв$
ляються провідні інтегральні сили, які виступають
організуючим началом інноваційних кореляцій;
— найменш дієздатними в інноваційному контексті
є не перехідні (гетерогенні за своєю структурою), як це
зазвичай трактується в наукових дослідженнях, а сталі
економічні системи, які у процесі свого утвердження і
саморозвитку змогли підпорядкувати своїм визначен$
ням функціональні складові (підрозділи) і на цій базі на$
були гомогенних (системно цілісних) ознак.
Отже, відбувається активна еволюція глобального
середовища, в якому функціонують економічні суб'єк$
ти. Зважаючи на актуальність визначення перспектив$
них напрямів економічного розвитку України та її об$
ластей, регіонів, важливого значення набуває дослід$
ження їх структурних змін відповідно до новітніх ви$
мог постіндустріального суспільства, сформованих під
впливом глобалізаційних процесів, в умовах нестабіль$
ності та хаосу.

Рис. 1. Питома вага областей Західного регіону в ВВП України за 2002—2017 рр.
Джерело: складено авторами за даними [13, 14].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку національних гос$
подарств в умовах постіндустріального
суспільства досліджують як українські
(Амоша О.І., Геєць В.М., Гальчинський А.С.
[1], Жаліло Я.А. [2; 3], Кіндзерський Ю. [4]
та інші), так й зарубіжні вчені (Белл Д. [5],
Кастельс М., Тодаро М.). Проблеми транс$
формації структури національних госпо$
дарств на різних рівнях управління (мак$
ро— та мезорівні) досліджують українські
(Жаліло Я.А. [6], Дубинський Г.П. [7],
Мельник М.І. та Мацьків О.І. [8], Мороз О.С.
[9], Пасхавер Б.Й. [10], Прушківська Е.В.
[11], Снігова О.Ю. [6; 12],) та закордонні
вчені (Кларк К., Льюїс А., Ростоу У., Фу$
растьє Ж.). Проте поза увагою залишають$
ся питання щодо структурної трансфор$
мації секторних моделей розвитку облас$
тей Західного регіону України в умовах
нестабільності та їх відповідності новітнім
вимогам постіндустріального суспільства.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідити трансформа$
цію секторних моделей розвитку областей
Західного регіону (Львівська, Івано$Фран$
ківська, Волинська, Рівненська, Закар$
патська, Тернопільська та Чернівецька об$
ласті) та здійснити оцінювання їх структур$
них змін відповідно до вимог постіндустр$
іального суспільства в умовах нестабіль$
ності (2002—2017 рр.).
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стрімкий розвиток постіндустріально$
го суспільства в світовій економіці та ста$
новлення новітнього способу виробницт$
ва під посиленим впливом якісно нових
чинників виробництва призводять до
структурних трансформацій моделей роз$
витку національних господарств країн
світової економіки. Якісні зміни об'єкта,
поява нових суспільних форм, інновацій, а
також із трансформація внутрішніх і
зовнішніх зв'язків між цими об'єктами по$
вно відображає та дає можливості дослі$
дити секторна модель розвитку.
Саме секторна модель розвитку націо$
нального господарства країни, як емпірич$
на модель за суттю, дає змогу дослідити
структурні зміни у національному госпо$
дарстві відповідно до суспільних потреб та
технологічного підходу, що грунтується на
провідній ролі продуктивних сил у розвит$
ку суспільства, встановити зв'язки між
структурними елементами та здійснити
прогнозування на майбутні періоди. Така
модель комплексно відображає організа$
цію економічної системи за технологічною
інтенсивністю й суспільними потребами в
умовах постіндустріального суспільства,
враховує структурно$технологічні зміни
національного господарства країни та дає
змогу спрогнозувати його розвиток за ви$
дами економічної діяльності відповідно до
сучасних умов розвитку.
Західний регіон України займає майже
17% у ВДВ України та складається із 7 об$
ластей, найбільшу питому вагу в ВДВ Ук$
раїни серед областей регіону мають
Львівська (5,1%), Івано$Франківська (2,2%)
та Волинська (1,8%) області, а найменшу —
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Рис. 2. Структура секторних моделей розвитку областей Західного
регіону за 2002—2017 рр.
Позначення: S1 — первинний сектор; S2 — вторинний сектор; S3 — третин
ний сектор; S4 — четвертинний сектор; S5 — п'ятериковий сектор.
Джерело: складено авторами за даними [13; 14].
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Рис. 3. Графічний вигляд секторних моделей розвитку областей Західного регіону за 2002—2017 рр.
Позначення: S1 — первинний сектор; S2 — вторинний сектор; S3 — третинний сектор; S4 — четвертинний сектор; S5 — п'яте
риковий сектор.
Джерело: складено авторами за результатами власних досліджень.

Тернопільська (1,4%) та Чернівецька (1,0%) області (рис.
1).
Дослідження розвитку економік областей Західно$
го регіону України проведено базуючись на теоретико$
методологічних засадах секторних моделей розвитку,
що розроблені Кузьмін О.Є. та Пирог О.В. [15].
У період дослідження (2002 — 2017 рр.) в економі$
ках областей Західного регіону Україні відбувались
структурні трансформації секторних моделей розвит$
ку (рис. 2).
Загальними тенденціями трансформації таких моде$
лей розвитку областей Західного регіону були такі:
— протягом періоду дослідження функціонували всі
п'ять секторів в економіках областях Західного регіону
України з різноспрямованими тенденціями розвитку та
з домінування первинного та третинного секторів. Такі
тенденції розвитку не перешкоджали становленню сек$
торів, характерних для постіндустріального суспільства.
Як зазначав Д. Белл, "постіндустріальні не замінюють
індустріальних так само, як індустріальні — не ліквіду$
ють аграрний сектор" [5], тобто поряд із домінуючими
секторами існують й інші;
— первинний сектор був одним із домінуючих сек$
торів у всіх областях Західного регіону України, хоча й

www.economy.in.ua

втратив питому вагу (у Львівській області — на 4,64 в.п.,
у Волинській та Закарпатській областях — на 13,1 в.п.)
за період дослідження. Слід зазначити, що з 2002 р. до
2010 р. спостерігалось скорочення питомої ваги первин$
ного сектору у всіх областях Західного регіону, тоді як
з 2011 р. відбувалось поступове нарощення питомої ваги.
Сільське господарство, лісове та рибне господарство є
базовим видом економічної діяльності первинного сек$
тора економік областей Західного регіону України та,
на думку Пасхавера Б. [10, с. 279] та Прушківської Е.В.
[11, с. 23], може стати локомотивом розвитку, яке за$
безпечить регіону Україні передові позиції й регіональ$
ний економічний розвиток у сучасному глобалізовано$
му світі;
— розвиток вторинного сектору областей Західно$
го регіону України можна охарактеризувати як деінду$
стріалізація: цей сектор займав не більше 16% у сектор$
них моделях всіх областях (за виключенням Львівської
області — 20% та Івано$Франківської області — 23,9%)
станом на 2002 р.; протягом періоду дослідження ско$
рочення відбулось в середньому на 3—5 в.п. (за виклю$
ченням Чернівецької області — скорочення майже у
2 рази) й станом на 2017 р. питома вага вторинного сек$
тору не перевищувала 14%;
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— третинний сектор був одним із домінуючих сек$
торів у областях Західного регіону України, питома вага
якого скоротилась на третину (у Львівській області —
на 4,16 в.п., у Тернопільській та Рівненській областях —
на 8,05 в.п та 9,16 в.п. відповідно) за період досліджен$
ня. Мельник М.І. та Мацьків О.І. [8, с. 240] визначили,
що основною проблемою в структурі економіки всіх об$
ластей Західного регіону України є їх рентоорієнто$
ваність, і, як наслідок, висока питома вага третинного
сектору. Таку ситуацію пов'язують з короткотерміно$
вою ситуативною ренто$орієнтованістю сучасної еко$
номічної системи, що обумовлена її нестабільністю та
структурно$інституційними деформаціями загалом;
— тенденції розвитку четвертинного сектору харак$
теризується зростанням питомої ваги у 2 рази у всіх обла$
стях Західного регіону України (у Львівській області —
на 7,26 в.п., у Закарпатській, Івано$Франківській та Чер$
нівецькій областях — на 14,62 в.п., 12,49 в.п. та 12,17 в.п.
відповідно) за період дослідження. Базовими видами
економічної діяльності цього сектору в Західному регі$
оні є операції з нерухомим майном, питома вага якого
зросла у 2 рази за період дослідження, та державне уп$
равління, питома вага якого залишалась стабільною (7—
8%). Іншим видом економічної діяльності цього секто$
ру, за яким простежується динамічний розвиток за пе$
ріод дослідження, є фінансова та страхова діяльність:
2002—2008 рр. — стрімке нарощення питомої ваги у
2,5 рази та 2008—2017 рр. — також стрімке скорочення
питомої ваги у 2,3 рази;
— розвиток п'ятерикового сектору характеризуєть$
ся нарощенням питомої ваги майже у 1,5 рази у сектор$
них моделях розвитку областей Західного регіону Ук$
раїни (у Львівській області — на 7,25 в.п., у Чернівецькій
та Закарпатській областях — на 6,57 в.п. та 6,48 в.п.
відповідно). Базовим видом економічної діяльності цьо$
го сектору є освіта, питома вага якого стабільно зрос$
тає протягом періоду дослідження.
Тенденції змін структур секторних моделей розвит$
ку областей Західного регіону можна відстежити у гра$
фічному вигляді, що наведено на рисунку 3. Здійснивши
аналізування структур секторних моделей розвитку об$
ластей Західного регіону за 2002—2017 рр., можемо оці$
нити структурні зміни:
— секторні моделі областей Західного регіону на
початку періоду дослідження (з 2002 р.) мають майже
однаковий вигляд та відображають трансформаційні про$
цеси, що почались у цих областях: зростання первинно$
го, четвертинного та п'ятерикового секторів при посту$
повому скороченні вторинного та третинного секторів;
— за період дослідження (станом на 2017 р.) сек$
торні моделі областей Західного регіону трансформу$
вались із однаковими тенденціями: закріплення доміну$
вання первинного сектору, зростання четвертинного та
п'ятериковий секторів при скороченні вторинного та
третинних секторів, що відповідає новітнім вимогам
постіндустріального суспільства [16];
— негативними структурними змінами у секторних
моделях Західного регіону відповідно до новітніх вимог
постіндустріального суспільства [16] є постійне скоро$
чення вторинного сектору, базовим видом економічної
діяльності якого є переробна промисловість, при збе$
реженні домінування третинного сектору, базовим ви$
дом економічної діяльності якого є оптова та роздріб$
на торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мото$
циклів. Аналогічна негативна тенденція простежується
й у секторній моделі розвитку національного господар$
ства України. Критичний стан промисловості України,
на думку Мороза О.С. [9, с. 50], можна пояснити зна$
ходженням її в стані кризи, пов'язаної як з погіршен$
ням загальної економічної та політико$правової ситу$
ації в країні, так і зі специфічними факторами, що впли$
вають на посилення конкурентної боротьби як на внут$
рішньому ринку, так і погіршення умов доступу на
зовнішні ринки, скорочення інвестицій і зниження
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фінансово$господарських результатів діяльності про$
мислових підприємств, тощо;
— позитивними структурними змінами у секторних
моделях розвитку областей Західного регіону відпові$
дно до новітніх вимог постіндустріального суспільства
[16] є нарощення питомої ваги у 2 рази четвертинного
сектору та майже у 1,5 рази п'ятерикового сектору, що
відповідає тенденціям становлення постіндустріально$
го суспільства;
— тенденції розвитку первинного сектору в Західному
регіоні не можна оцінити однозначно: 2002—2009 рр. —
скорочення питомої ваги є позитивною тенденцією відпо$
відно до вимог постіндустріального суспільства; тоді як
стрімке нарощення питомої ваги протягом 2010—2017 рр.
є негативною тенденцією, оскільки суперечить вимогам
постіндустріального суспільства. Однак, національне гос$
подарство України та її області розвивались під негатив$
ним впливом зовнішніх чинників — світової фінансово$
економічної кризи (2008—2009 рр.) та політичної нестаб$
ільності в України (з кінця 2013 р.). Відповідно, нарощен$
ня питомої ваги первинного сектору, який забезпечує про$
довольчу безпеку як України, так й областей Західного
регіону, доцільно оцінювати як позитивну тенденцію в
умовах нестабільності та хаосу. Пасхавер Б. підкреслює,
що, "враховуючи сучасні структурні макроекономічні
зміни в постіндустріальних економіках, а саме: зменшен$
ня частки сільського господарства у загальному обсязі
випуску і зайнятості, роль цієї сфери діяльності у розвит$
ку не лише не знижується, а й набуває особливого значен$
ня. Все очевиднішою стає його незамінність, багатофунк$
ціональність і важливість як для національного, так і цив$
ілізаційного розвитку" [10, c. 279].
Таким чином, за результатами досліджень встанов$
лено, що загальною тенденцією структурних змін у сек$
торних моделях розвитку областей Західного регіону є
суттєве нарощення питомої ваги четвертинного та п'я$
терикового секторів, відносне скорочення третинного
сектору, істотне зниження вторинного сектору та
зміцнення первинного сектору. Слід зазначити, що дві
області Західного регіону сформували таку структуру
секторної моделі розвитку, що найближче до вимог по$
стіндустріального суспільства — Тернопільська та Чер$
нівецька області, в яких переважають четвертинний, п'я$
териковий та первинні сектори при суттєвому зменшені
питомої ваги третинного та вторинних секторів.
Враховуючи відсутність ефективної регіональної
політики в країні протягом періоду дослідження, області
Західного регіону України розвивались на основі влас$
ного енергетичного потенціалу, методом самостимулю$
вання і самоорганізації. Як стверджує Гальчинський А.С.
[1, с. 15], такий розвиток характерний для синергетичної
економіки, структурні елементи якої економіки діють "від
себе" — через "власну свободу" як самопричинність; спе$
цифічність "гнучкої" причинності, яка базується на ме$
тодологічних оцінках випадковості, не як відхилення від
норми, а як фундаментальна визначеність суспільних, у
тому числі економічних, трансформацій.
Нова регіональна політика має бути формована
відповідно до посилення впливу постіндустріальних чин$
ників економічного розвитку як національного господар$
ства України загалом, так й областей і регіонів зокрема.
Так, за результатами досліджень, в областях Західного
регіону України вже відбувся перехід до постіндустріаль$
ної структури секторних моделях розвитку (див. рис. 3).
Також становлення постіндустріального суспільства в
Україні потребує перегляду співвідношення секторів у
секторних моделях розвитку як національного господар$
ства загалом, так й областей Західного регіону.
Дубинський Г.П. [7, с. 66] наводить перелік секто$
ральних напрямів розумної спеціалізації для України,
що визначені за результатами роботи Міжвідомчої ко$
ординаційної групи та за допомогою методу експерт$
них оцінок, які було надано керівниками та фахівцями
урядових та наукових установ галузей:
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— ресурсні матеріали;
— біоекономіка та біотехнології;
— енергетика та енергомашинобудування;
— аерокосмічні технології;
— інформаційно$комунікаційні технології;
— здорове суспільство.
Такий перелік секторальних напрямів розумної
спеціалізації, як стверджує Снігова О.Ю. [12, с. 81], до$
цільно враховувати при визначені перспективних на$
прямів інтеграції вітчизняної науково$дослідної систе$
ми в європейський дослідницький простір, що надалі
зможе стати потужною підтримкою для розвитку інно$
вацій та високих технологій в Україні. Однак викорис$
тання застарілих підходів до "ручного" встановлення
пріоритетів секторального розвитку призведе до меха$
нічного визначення базових галузей регіонів як таких,
що відповідають критеріям розумної спеціалізації та
новому витку консервації застарілої економічної струк$
тури областей України.
Для подолання асиметрії економічного розвитку
регіонів й деструктивних тенденцій структурних змін у
секторних моделях розвитку регіонів України, та пере$
ведення їх на стадію постіндустріального розвитку до$
цільно використовувати інноваційні методики прийнят$
тя рішень у сфері регіональної та структурної політи$
ки. Так, вчені Жаліло Я.А. [2, с. 77] та Снігова О.Ю. [12,
с. 86] пропонують запроваджувати смарт$спеціалізацію
регіонів, яка базується на універсалізації факторів ви$
робництва та є результатом підприємницького вибору
ринкових можливостей, в умовах нової регіональної
політики стає тією системою прийняття рішень, яка за$
безпечує вирівнювання шансів розвитку регіонів за ра$
хунок усунення "вузьких місць" регіонального розвит$
ку, недосконалостей і провалів ринку.
Регіональна смарт$спеціалізація — цілісна система
рішень, спрямована на підвищення конкурентоспро$
можності регіональної економіки шляхом підприєм$
ницького вибору складових регіонального потенціалу,
перспективних для зміни виробничої функції на основі
технологічних трансформацій [12, с. 85]. До того ж вона
забезпечує структурні зрушення, пов'язані з регіональ$
ною диверсифікацією на засадах підтримки інновацій у
тих сферах економічної діяльності, які мають доповню$
вати виробничі активи регіону для підвищення його по$
тенціалу та формування міжрегіональних конкурентних
переваг у майбутньому.
Снігова О.Ю. [12, с. 76] вказує, що в Україні смарт$
спеціалізація саме як інноваційна система прийняття
рішень у сфері регіональної та структурної політики
практичного розвитку не дістала. Також зазначає, що
складність застосування посилюється її невизначеністю
як основного інструменту нової регіональної політики
та відсутністю чіткого розуміння місця в сучасній вітчиз$
няній інноваційній, промисловій, секторальній, струк$
турній та регіональній політиці, оскільки зумовлює втра$
ту сутності смарт$спеціалізації — сприяння регіональ$
ним структурним змінам за рахунок використання
наявного базису знань для створення нових видів еко$
номічної діяльності або нових напрямів регіональної
спеціалізації, що грунтуються на знаннях.
У межах нової регіональної політики смарт$спеціал$
ізація виконує функції забезпечення балансу інтересів
"держава — регіон — суб'єкти економічної діяльності"
та створення оптимальних умов для розкриття регіона$
ми потенціалу саморозвитку за рахунок реалізації окре$
мих функцій інноваційної (стимулювання трансферу тех$
нологій), промислової (реалізація інноваційного типу
розвитку промисловості) та структурної (структурна
модернізація регіональної економічної системи) політик.
Як зазначено у "Новій регіональній політики для
нової України" [6, с. 45], що одним із зовнішніх чинників
розвитку регіонів України є еволюція структури еко$
номіки, поширення сучасних технологій, зміна струк$
тури попиту, що змінює підходи до оцінки ресурсоза$
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безпеченості та ефективності використання ресурсів ре$
гіонів. Визначено такі ознаки "дружності до розвитку"
регіональної економічної системи:
— диверсифікованість економіки регіону: досягнення
максимально можливої мультигалузевості, що спромож$
на гнучко задіювати широкий спектр ресурсів, доступних
для регіону, зміцнюючи інклюзивність його розвитку;
— пріоритетність розвитку секторів, які генерують
мережеві зв'язки (такими секторами є галузі Індустрії
4.0, у яких мультиплікуюча здатність посилена розне$
сенням процесу утворення вартості одразу на всі етапи
відтворювального циклу);
— сталість розвитку: запобігання виснаженню ре$
сурсів регіону, оптимальне поєднання властивостей кон$
курентоспроможності економіки, ощадливого ставлен$
ня до довкілля та інклюзивності економічного зростан$
ня; тощо.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
В умовах активного становлення постіндустріально$
го суспільства відбуваються структурні трансформації
моделей розвитку суб'єктів господарювання різних
рівнів.
У процесі дослідження встановлено, що загальною
тенденцією структурних змін в секторних моделях роз$
витку областей Західного регіону України є суттєве на$
рощення питомої ваги четвертинного та п'ятерикового
секторів, відносне скорочення третинного сектору,
істотне зниження вторинного сектору та зміцнення пер$
винного сектору. Такі області Західного регіону, як Тер$
нопільська та Чернівецька, сформували найбільш набли$
жену структуру секторної моделі розвитку до постінду$
стріального суспільства з домінуванням четвертинного
та п'ятерикового секторів при закріпленні первинного
сектору та суттєвому зменшені третинного сектору.
На нашу думку, нова регіональна політика має бути
формована відповідно до посилення впливу постіндус$
тріальних чинників економічного розвитку як націо$
нального господарства України загалом, так й облас$
тей і регіонів зокрема. Також, для подолання асиметрії
економічного розвитку регіонів й деструктивних тен$
денцій структурних змін у секторних моделях розвит$
ку регіонів України, та переведення їх на стадію пост$
індустріального розвитку доцільно використовувати
інноваційні методики прийняття рішень у сфері регіо$
нальної та структурної політики. Таким інноваційним
інструментом є регіональна смарт$спеціалізація, яка
забезпечує структурні зрушення, пов'язані з регіональ$
ною диверсифікацією на засадах підтримки інновацій у
тих сферах економічної діяльності, які мають доповню$
вати виробничі активи регіону для підвищення його по$
тенціалу та формування міжрегіональних конкурентних
переваг у майбутньому. У науковій літературі не до$
статньо обгрунтованими є система нових інноваційних
інструментів регіональної політики для забезпечення
економічного розвитку в умовах нестабільності, тому
це питання є актуальним та потребує подальших науко$
вих досліджень.
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THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO INVESTIGATING AND IDENTIFYING
ECONOMIC MOTIVES AND CONSEQUENCES OF SECESSIONISM:
A REVIEW OF INTERNATIONAL EXPERIENCES

Дослідження результатів моделювання провідними зарубіжними вченими економічних наслідків
відокремлення та сепаратизму на прикладі оцінювання колишньої Югославії дають змогу припустити,
що вигоди від відокремлення, а отже, і від поділу країни на малі одиниці , ніде не простежуються. Поява
малих країн на місці великої територіальної одиниці у випадку Югославії не спричинила якіXнебудь екоX
номічні вигоди для нових країн. Усі колишні республіки Югославії, щойно отримавши незалежність, втраX
тили значну частку багатства. Розмір такої втрати і швидкість подальшого відродження значною мірою
визначалися процесом незалежності, а не лише її фактом. Встановлено асиметричність впливів відокX
ремлення: війна та інтенсивність її завдала значного удару по економіці Боснії і Косово; санкції і роки
конфлікту обмежили економічні перспективи Сербії, водночас як різке згортання торгівлі після незаX
лежності стало серйозним бар'єром для економічного зростання у всіх частинах колишньої Югославії;
відносно спокійний перехід до незалежності у Словенії, Чорногорії і Македонії пішов на користь цим
республікам, незважаючи на дуже різні їхні початкові умови, і вони мають найкращі показники розвитX
ку в період після незалежності.
Відтак колишня Югославія надає цікавий матеріал для оцінювання припущень теоретичного, емпіX
ричного і політичного характеру про потенційні економічні вигоди і/або втрати у результаті відокремX
лення від держав, де ті чи інші спільноти або національні групи почуваються некомфортно. Югославія є
прикладом штучної держави, в якій різним національним спільнотам так і не вдалося поXсправжньому
об'єднатися. Це також приклад, який допомагає з'ясувати сутність процесів незалежності, які нібито
посилюються у наш час.
Якщо враховувати низку чинників, пов'язаних із процесом виходу і незалежністю, а також низку
соціальноXекономічних і структурних чинників, встановлено, що відокремлення навряд чи має вплив на
ефективність економіки нових незалежних республік, що виникли на місці колишньої Югославії. НезаX
лежність ніяк не пов'язана з ефективністю економіки після її здобуття, і це принципово стосується як
багатших, так і бідніших регіонів колишньої Югославії. Емпіричний аналіз засвідчує: "дивіденд від незаX
лежності" у випадку Югославії був отриманий не завдяки фактові виходу із її складу, а тому, як відбуX
вався процес виходу. Там, де вихід відбувся без реального конфлікту і без значних змін соціальноXеконоX
мічних зв'язків з рештою світу, він не спричинив якогоXнебудь помітного впливу на ефективність еконоX
міки. Якщо відокремлення досягнуто через конфлікт і порушення структури торгівлі, що існувала раніX
ше, постраждали всі учасники цього процесу. З цього випливає, що принаймні з точки зору впливу відокX
ремлення — це не подія, а процес. Подальша економічна ефективність для країни і нації, що від неї відокX
ремлюється, визначається тим, як відбувається цей процес — і чи є згода між центральною країною і
країною, що виходить із її складу. Наш аналіз також підкреслює, що політика, пов'язана з будьXяким
процесом виходу, майже напевно визначає вектори економічного розвитку в подальшому. Нарешті, реX
зультати також підкреслюють, що у випадку колишньої Югославії очевидна вигода не залежить від того,
"малий" суб'єкт або "великий". Хоча якщо враховуються інші чинники, тоді більші незалежні теритоX
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ріальні одиниці, що виникли на місці колишньої Югославії, матимуть кращі показники ефективності,
ніж малі, а це означає, що треба з пересторогою ставитися до претензій тих сепаратистів і деяких учених,
які твердять про вигоди малої величини у відкритій світовій економіці.
Отже, у нинішньому середовищі сепаратистських рухів у різних частинах світу, якXот: Каталонія, КвеX
бек або Шотландія, більше уваги потрібно надавати тому, як реалізувати на практиці розлучення між
країнами, а не акту незалежності як такому. Мирне розлучення, як переконує приклад колишньої ЮгоX
славії, не принесе "дивіденду від незалежності", але при цьому не завдасть значної шкоди майбутнім
перспективам розвитку всіх його учасників. А розлучення з протистоянням, навпаки, скоріш за все маX
тиме тривалі негативні економічні наслідки. На жаль, увага до сьогодні зверталася здебільшого на наX
слідки відокремлення, а не на те, як управляти пов'язаними з ним процесами.
An analytical review of models built by prominent foreign researchers to assess economic consequences of
secession and secessionism using data about the secession experiences of the former Yugoslavia enables for the
assumption that benefits from the secession of its parts — and the resulting division of the country into small
entities — cannot be seen anywhere. The emergence of small countries in place of a large territorial entity in the
Yugoslavian case did not cause any kind of economic benefits for the newly born countries. All the former republics
of Yugoslavia, once gaining independence, lost large shares of the wealth. The scopes of such loss and the pace
of the subsequent revival were for the most part conditional on the independence process rather than the
independence fact. The asymmetry of secession effects is revealed: the warfare and its intensity stroke a heavy
blow on the economy of Bosnia and Kosovo; sanctions and years of conflict narrowed the economic perspectives
in Serbia, and the rapidly shrinking trade after in independence became a serious barrier for economic growth in
all the parts of the former Yugoslavia; a rather smooth transition to independence in Slovenia, Montenegro and
Macedonia was beneficial to these republics in spite of their too different starting conditions, and they had the
best performance indicators in the period following the independence act.
So, the former Yugoslavia offers an interesting case for the assessment of theoretical, empirical and political
assumptions about potential economic benefits and/or losses resulting from secession from the states whose
communities or national groups have feelings of discomfort. Yugoslavia is an example of the artificial state in
which various national communities failed to really unite. This is another useful evidence helping one clarify the
essence of independenceXrelated processes that are supposedly gaining strength in our time
By investigating a number of factors associated with secession processes and independence, and a number
of socioXeconomic and structural factors, it is revealed that secession is unlikely to have effects for the economic
performance of new independent republics emerging in place of the former Yugoslavia. Independence, once
gained, has no implications for the economic performance, and this is equally true for richer and poorer regions
of the former Yugoslavia. As argued in an empirical analysis, "independence dividend" in the Yugoslavian case
was not gained only due to the fact of secession from it, but resulted from how the secession process was going
on. Whenever the secession did not involve a real conflict or radical change in the socioXeconomic relations with
the rest of the world, it did not have a noticeable impact on the economic performance. But whenever the secession
was achieved through a conflict and disruption of the previous trade structure, all the parties involved in the
process were affected. It follows that secession is a process rather than an event, at least from the perspective of
its impact. The subsequent economic performance of a country and a nation striving for secession is conditional
on how this process will be going on: whether or not an agreement exists between the host country and a country
seceding from it. Our analysis also emphasizes that the policy associated with any kind of secession process is
very likely to determine the vectors of economic development in future. Finally, the results also demonstrate
that in case of the former Yugoslavia the obvious benefit does not depend on whether an entity is "small" or
"big". However, if other factors are accounted for, then more independent territorial entities emerging in place of
the former Yugoslavia will have better performance indicators than smaller ones, which means that claims of
separatists and some researchers talking about benefits of small size in the open global economy need to be
taken with caution. So, in the presentXday environment of secessionist movements in various parts of the world,
like Catalonia, Quebec or Scotland, more attention needs to be given to the practical procedure of divorce between
countries than the independence act per se. The peaceful divorce, as demonstrated by the case of the former
Yugoslavia, will not bring "independence dividend", but it will not cause a heavy damage to future development
prospects of all its parties. A divorce with confrontations, instead, is more likely to have prolonged negative
economic effects. Unfortunately, attention so far has been drawn more to the consequences of secession than to
how the involved processes should be managed.
Ключові слова: сецесія, сепаратизм, економічні детермінанти, економічна безпека, економічні ефекти.
Key words: secession, separatism, economic determinant, economic security, economic effect.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри значну кількість теоретичних підходів емпі$
ричний аналіз характеру впливу відокремлення на еко$
номічні показники нових незалежних країн є відносно
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обмеженим. У літературі здебільшого йдеться про су$
путні питання, як$от роль величини країни. Останніми
роками точаться суперечки щодо того, чи мають менші
країни кращі показники ефективності, ніж більші.
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Відповідні теорії, як правило, намагаються точно виз$
начити вигоду і ціну для великих і малих країн, якими
встановлюється рівновага, що максимізує чисті по$
тенційні прибутки урядів. Колишня Югославія надає
цікавий матеріал для оцінювання припущень теоретич$
ного, емпіричного і політичного характеру про по$
тенційні економічні вигоди і/або втрати у результаті
відокремлення від держав, де ті чи інші спільноти або
національні групи почуваються некомфортно. Югосла$
вія є прикладом штучної держави, в якій різним націо$
нальним спільнотам так і не вдалося по$справжньому
об'єднатися. Це також приклад, який допомагає з'ясу$
вати сутність процесів незалежності, які нібито поси$
люються у наш час.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує
про брак досліджень щодо економічних наслідків сепа$
ратизму, а наші знання про вплив незалежності на еко$
номічну політику нових країн ще не є докладними. У пе$
реважній частці праць щодо таких питань, як величина
країни (зокрема, А. Алесіни та Е. Спалаори [1], А. Прай$
са [11]) або безпосередньо сепаратизму, розглядають$
ся передусім демографічні, політичні або фіскальні
аспекти (як то у науковому доробку Д. Берковітца [2],
І.С. Ластіка, Д. Мйодовніка і Р.$Дж. Ейдельсон [9]).
Отже, питання про те, чи створює сепаратизм "дивіденд
від незалежності", залишається значною мірою недо$
слідженим, хоча приклад Чехії і Словаччини більш ніж
показовий, що свідчить про наявність другого мотиву —
геополітичного, який ми опускаємо, зважаючи на мету
статті, в якій увага зосереджуватиметься передусім на
внутрішніх аспектах.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття економічних механізмів
сепаратизму та міжнародного досвіду запобігання ос$
танньому шляхом дослідження стану економіки як де$
термінуючого чинника сепратистських інтенцій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Динамічна модель М. Хечтера [8] пропонує низку
важливих варіантів аналізу політичної економії сепара$
тизму. Найістотнішою є ідея формування ідентичності
територій передусім навколо економічних інтересів, а
тому й прагнення сепаратистських рухів також зумов$
лені й визначаються економічними інтересами. Еконо$
мічний корисливий інтерес (включно з перспективними
або обіцяними здобутками у майбутньому) є єдиним
найістотнішим і найлегітимнішим підгрунтям для про$
сування незалежності на будь$якій території. Сепара$
тистські політичні спільноти створюються, коли части$
на населення вбачає відокремлення економічно вигід$
ним. Отже, легітимність руху за незалежність у цілому
будується на низці економічних чинників, як$от частка
регіону в національному доходові, абсолютний рівень
його розвитку, його торгівля з рештою країни, його
чисті потоки капіталу з іншими регіонами і його фіскаль$
на автономія [4]. Сприятливі комбінації цих чинників
визначають імовірність появи і шанси на успіх націона$
лістичного і/або сепаратистського руху. А тому куль$
турні, історичні й етнічні зв'язки (так званий "романтич$
ний націоналізм"), не підсилені економічним стимулом,
ніколи не є достатньою умовою для утвердження само$
достатніх сепаратистських рухів.
У моделі М. Хетчера підкреслюється присутність
чотирьох послідовних етапів сепаратистського руху,
кожен із яких є визначальною перешкодою, які треба
подолати: 1) самовизначення регіональної групи; 2) ко$
лективні дії у регіоні; 3) детермінанти підтримки сепа$
ратистів; 4) реакція держави, до складу якої входять
суб'єкти$сепаратисти (англ. "host state") [8]. На кожно$
му етапові економічні міркування відіграють основопо$
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ложну роль у визначенні того, чи зможуть прогресува$
ти незалежницькі амбіції. На початкових етапах само$
визначення регіональної групи наявність значних при$
родних ресурсів або належних трудових навичок допо$
магає громадянам усвідомити загальні інтереси, що,
зрештою, формує спільну ідентичність. Як зазначають
Дж. Ван Хейген та Б. Айхенгрін, коли на периферійних
територіях поширюється думка, "що тут отримують
менше вигод, що надходять від центральної влади, ніж
можливих від очікуваних" [17], це сприятиме подаль$
шому самовизначенню групи. Тільки тоді, як стверджує
М. Хетчер [8], чітко окресляться інтереси виробника і
споживача, а додаткові культурні й історичні чинники
сприятимуть духові єднання. Такі економічні міркуван$
ня впливають на участь у регіональних колективних діях.
Підтримка сепаратизму на визначальному третьо$
му етапові також має глибокі економічні корені. Вона
зазвичай надходила спочатку від представників се$
реднього класу, приватного сектора і сектора послуг.
Н. Самбаніс і Б. Мілановіч вважають, що їх поєднує пе$
реконання у тому, що особистий добробут не має пря$
мої залежності від зв'язків із центральним урядом або з
іншими територіями країни. Тому вони розглядають
"свою участь у багатонаціональній державі як таку, що
внутрішньо суперечить природі і є серйозною перешко$
дою для повноцінного розвитку їхньої групи" [15]. Інду$
стріальні ж і сільськогосподарські робітники менш чут$
ливі до сепаратистських настроїв, оскільки їхня праця,
її якість і віддача пов'язані із спільними національними
ринками і масштабом економіки, а також періодичною
прямою підтримкою від держави. Тому, як перекону$
ють Н. Самбаніс і Б. Мілановіч, дотримуючись підходу
М. Хечтера [8], кожна конкретна група керується влас$
ним корисливим інтересом у питанні незалежності. Це
є ключовим чинником, який означає, що загальна
схильність до сепаратизму виникає незалежно від будь$
яких абсолютних умов: "Ця [модель] грунтується на
припущенні, що громадяни зажадають відокремлення
тільки тоді, коли відчують особисту вигоду. Зазначимо,
ця ідея допускає, що підтримка сепаратизму не зале$
жить від рівня економічного розвитку або експлуатації
регіону. З цього погляду зрозумілішими є націоналі$
стичні вимоги на тлі сепаратистських претензій після
відкриття нафти у Біафрі і Шотландії" [8, p. 276].
Крім того, додатковими детермінантами підтримки
сепаратизму є наявність регіональних політичних
партій, певна ступінь децентралізації, а також уявлен$
ня про слабкість держави, до складу якої входять сепа$
ратистські регіони (уявлення — висновки — можуть
породжуватися конфліктом, слабким керівництвом або
економічною кризою). Реакція ж держави (четвертий
етап) на сепаратистські вимоги залежить від передба$
чуваних економічних наслідків можливого відокремлен$
ня однієї частини держави. Вона може вдатися до жор$
сткої відсічі сепаратизмові або, навпаки, полегшити до$
сягнення незалежності. Але є і "середній" варіант з про$
позицією сприятливішої політики щодо рівня фіскаль$
ної і політичної автономії, стимулів для лідерів сепара$
тистів і/або виборців. Але держава завжди (як правило,
часто) має змогу застосувати силу з усвідомленням того,
що це також має власну ціну. Остаточне рішення зале$
жатиме від відносної ціни підтримки єдності держави.
М. Букман надає дані про значення економічних
прагнень для сепаратистських рухів [4]. В емпіричному
дослідженні 37$ми сепаратистських рухів у всьому світі
вона з'ясувала, що основним джерелом легітимності їх
є економічний стимул, до якого додаються культурні,
мовні або інші "романтичні" аргументи. Дослідник ви$
значає, що подібний набір економіних "образ" зумовив
розпад Югославії, Чехословаччини і СРСР. Але слід
пам'ятати, що підтримка сепаратизму, заснована на
"економічному корисливому інтересові", може залежа$
ти не лише від перспектив відчутних короткострокових
вигод, як$от: нафта Північного моря або частка у по$
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даткових надходженнях країни, а й від прагнення усу$
нути справжні або уявні правові або політичні перешко$
ди для процвітання. Такий стимул часто виникає в часи
економічних або політичних криз, коли різні бачення ре$
структуризації економіки можуть зумовити значні роз$
біжності та прискорити події.
Моделювання потенційних вигод від відокремлен$
ня стає дедалі популярним з акцентом на економічні пе$
реваги як чинника сепаратизму. Такі спроби розпоча$
лися у 1980$х роках, коли чимало досліджень присвя$
чувалися моделюванню не тільки чинників, а й прогно$
зам наслідків ширшої автономії або незалежності. В
одній із найперших праць Дж.М. Бучанана і Р.Л. Фейза
[6] вжито термін "внутрішнього виходу" периферійно$
го регіону в межах єдиної країни. Згідно з теоретичною
моделлю авторів регіон може голосувати за вихід із
країни, але вже без наступного доступу до будь$яких
внутрішніх трансфертів і суспільних товарів. Моделю$
вання засвідчило, що за умови відокремлення багатші
регіони матимуть сприятливішу ситуацію, ніж бідніші;
внаслідок цього загроза відокремлення (передусім з
метою скорочення податкового навантаження) буде
ймовірнішою, якщо вона надійде від багатого регіону. У
підсумку (або за умови відокремлення багатого регіо$
ну, або зниження податків для всіх) бідніші регіони пе$
ребуватимуть у програші. Цей висновок став точкою
відліку для низки додаткових моделей — Д. Берковіца
[2], П. Болтона і Дж. Роланда [3], С. Ластіка, Д. Мйо$
довніка і Р.$Дж. Ейдельсон [9], які надали нові варіації
економічних наслідків відокремлення.
Досліджень, присвячених безпосередньому аналі$
зові реальних наслідків потенційного відокремлення
регіонів у конкретних країнах, навіть ще менше, він на$
самперед стосується гіпотетичних і/або майбутніх, а не
реальних або історичних прикладів. Такий аналіз є у
праці Дж. Бросіо і Ф. Ревеллі [5], автори якої оцінюють
вплив можливого відокремлення від італійської держа$
ви 19$ти її регіонів, розраховуючи потенційні економічні
збитки і здобутки для медіанного виборця у кожному
регіонові за три періоди часу. Хоча Дж. Бросіо і Ф. Ре$
веллі не пропонують чітких висновків про сукупний чи$
стий ефект для Італії від відокремлення, з результатів
їхнього аналізу зрозуміло, що за умови можливого роз$
паду італійської держави багаті регіони на півночі краї$
ни отримають значні вигоди від відокремлення. Бідні
регіони півдня країни, навпаки, програють. А. Прайс і
Б. Левінгер [11] також моделюють економічні наслідки
від виникнення незалежної "Республіки Уельс" й отри$
мують позитивний вплив відокремлення: якби Уельс здо$
був незалежність у 1989 році, він став би на 39% багат$
шим у 2011 році незважаючи на відносну бідність по$
рівняно з рештою Великобританії на початку періоду
незалежності.
Е. Сполаоре і Р. Ваш'ярг [16] моделюють економіч$
ний результат від злиття двох сусідніх країн, коли дві
країни об'єднують ринки, але продовжують взаємний
експорт, або ж шляхом "повної інтеграції", коли вони
зливаються в єдине ціле. Використовуючи велику вибі$
рку країн, вони роблять висновок, що будь$яка пара
країн отримує додаткові 0,12% річного зростання за
умови територіального злиття, але, навпаки, втратить
0,11% річного зростання за "повної інтеграції". Ствер$
джується, що надмірна фрагментація Африки на південь
від Сахари шкодить зростанню, зменшує можливості
для великомасштабної індустріалізації, що поставило
цей регіон на шлях сировинної спеціалізації за відсут$
ності значних економік масштабу.
І, нарешті, як відзначають Е. Мігель, С. Сатьяната й
Е. Сердженті [10], Дж.Д. Фірон і Д.Д. Лейтин [7], відок$
ремлення майже не можливо домогтися без конфліктів,
які іноді переростають у громадянську війну. Грома$
дянська непокора спричиняє відчутне руйнування еко$
номіки і загалом асоціюється з низким рівнем зростан$
ня. Масштаб впливу конфлікту на економіку визначаєть$
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ся його інтенсивністю, тривалістю і термінами.
Досліджуючи економічні наслідки відокремлення,
А. Родрігес$Поуз та М. Стермчек аналізують стан еко$
номіки як детермінуючий чинник сепратистських
інтенцій та водночас красномовний наслідок реалізації
останніх. Модель А. Родрігеса$Поуза та М. Стермчека
(надалі — Модель РПС) [14] вимірює зростання за по$
казником реального ВВП у кожному регіонові Юго$
славії як незалежну змінну і містить низку незалежних
змінних, які походять від теоретичної дискусії. Модель
РПС враховує низку релевантних структурних чинників,
які могли вплинути на економічне зростання регіонів
Югославії, в тому числі структуру економіки та євроін$
теграційні інтенції (зокрема, процес набуття членства
та його результативність).
Модель РПС набуває такої форми:
GDPit = α + β1 lnGDPi,t-1 + β2lnPopulationit + β3Independenceit +
β4EU Membershipit +β5EU Candidateit + Β6Warit + β7Sanctionsit +
β8Democracyit + β9Agriculture it +
β10Trade>50it + β11Trade>100it + β12Fractionalisationit +

(1).

де: незалежна змінна (ΔGDPit) – це зростання рік у рік реального ВВП
регіону і колишньої Югославії у конкретний рік t.

Незалежні змінні Моделі РПС можна класифікува$
ти у три групи:
1. Рівень розвитку регіону: рівень розвитку Респуб$
ліки Югославія та автономних областей оцінено показ$
ником регіонального ВВП на душу населення (GDPi,t$
1). Згідно з теоріями економічного зростання важливі
наслідки для майбутнього зростання матиме рівень ба$
гатства або бідності регіону. Тоді, відповідно до неокла$
сичної теорії зростання, бідніші регіони матимуть
більший потенціал для зростання, ніж регіони з вищим
добробутом.
2. Чинники, пов'язані з процесом здобуття неза$
лежності: час і спосіб здобуття незалежності можуть
мати важливі наслідки для подальшого економічно$
го зростання. Чи здобута незалежність мирно або
шляхом війни, чи сприяла вона зміцненню демок$
ратії, соціальної, політичної та/або економічної ста$
більності, — все це вплине на величину уявного "ди$
віденду від незалежності". Показники у цьому роз$
ділові містять [14]:
a) "Independenceit" — "фіктивна" змінна, яка відоб$
ражає роки, коли територія колишньої Югославії була
незалежною. Їй присвоюється одиниця в усіх тих ро$
ках, коли республіка була незалежною, і нуль — в інших
роках. Дві додаткові фіктивні змінні — "Independence
Richit" і "Independence Poorit"' — застосовуються для
врахування рівня розвитку незалежних республік,
оскільки, згідно з положеннями теорії, незалежність ма$
тиме різні наслідки для багатих і бідних регіонів. Щоб
визначити багаті й бідні регіони Югославії, застосова$
но звичайний їх поділ, за якого бідні республіки — це
ті, що регулярно отримували кошти від Федерального
фонду інтеграції Югославії (Yugoslavia's federal cohesion
fund), тобто Боснія, Косово, Македонія і Чорногорія, а
багаті — це ті, які регулярно платили внески до цього
фонду, тобто Хорватія, Сербія, Словенія і Воєводина.
b) Незалежність республік колишньої Югославії
часто пов'язується з перспективою членства у ЄС. На
сьогодні членство набули Словенія (2004 року) і Хорва$
тія (2013 року). Членство у ЄС, принаймні для колишніх
перехідних країн, ототожнюється з політичною й еко$
номічною стабільністю, демократією і фондами регіо$
нального розвитку. Ці чинники напевно вплинуть на
прискорення економічного зростання принаймні у по$
чатковий період. Тому автори запровадили низку
фіктивних змінних, які враховують можливі вигоди від
членства у ЄС. "EU Membershipit" — це роки, в які та чи
інша країна є частиною ЄС. "EU Candidateit" враховує
роки, в які та чи інша республіка подала заявку на вступ
до ЄС, що означає чіткішу перспективу приєднання до
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ЄС. Статус приєднання до ЄС (англ. "EU accession забезпечити значні економічні вигоди, які тим більші,
status") змушує країни також здійснювати серйозну пол$ чим раніше відбулося відокремлення (табл. 2, регресія
ітику і структурні реформи, які надалі сприятимуть еко$ 1). Регресія 1 також свідчить, що має значення величи$
номічному зростанню.
на країни, яка пов'язується з швидшим зростанням, а
c) Незалежність рідко здобувається без конфлікту. також має місце економічне зближення (and that there
Югославія тут не була винятком, і розпад країни спи$ is economic convergence). Загалом ці результати свідчать:
чинив кілька кривавих війн. Три змінні враховують не$ якщо ми враховуємо лише багатство і величину регіо$
гативні економічні ефекти військового конфлікту в ну, тоді нові незалежні республіки мають кращі показ$
Югославії. "Warit" — це фіктивна змінна, що відобра$ ники економічної ефективності, ніж частина країни, що
жає роки, коли Югославія була охоплена війною. Для залишилася в її складі, створюючи "дивіденд від неза$
інтенсивності війни використовується змінна "War лежності" для тих держав, що відокремилися. Але по$
deathsit", яка вимірює кількість військових і цивільних, зитивний зв'язок між незалежністю й економічним зро$
загиблих у ході бойових дій. Санкції і багатосторонні станням зникає за умови включення інших змінних, які
торгові ембарго проти республіки враховуються можуть пов'язуватися з незалежністю, а також додат$
змінною "Sanctionsit".
кових контрольних змінних.
d) Для Югославії незалежність могла ознаменува$
Регресії 2—5 у таблиці 2 містять усі ці додаткові кон$
тися розширенням демократії, хоча так було не завж$ трольні змінні. Регресії 2 і 4 — на додаток до членства у
ди. Словенія напевно була демократичною після здобут$ ЄС, статусу кандидата на членство у ЄС, санкцій, де$
тя незалежності, хоча цього не стосується Хорватії або мократії, сільського господарства і торгівлі — містять
Сербії, не кажучи вже про інших. Щоб відобразити по$ змінну "Війна", що оцінює кількість років війни, від якої
тенційні економічні вигоди від демократії, автори за$ постраждала конкретна республіка колишньої Юго$
проваджують змінну "Democracyit", яка оцінюється за славії. У регресіях 3 і 5 змінна "Війна" замінена на "За$
допомогою 2—7$бальної шкали Freedom House для де$ гиблих у війні", тобто, на змінну, що вимірює інтен$
мократичних прав і громадянських свобод (де низькі сивність війни в будь$якій конкретній республіці. У рег$
бали свідчать про більшу свободу).
ресіях 4 і 5 розглядається рівень етнічної фрагментації
3) Соціально$економічні та структурні вимірники — республік колишньої Югославії [14].
група незалежних змінних, що містить низку соціаль$
Результати аналізу моделі РПС свідчать про
но$економічних і структурних контрольних змінних, які, слабкість гіпотетичного економічного дивіденду, пов'я$
згідно з теорією, мають потенційний вплив на ефек$ заного з відокремленням. Якщо коефіцієнти багатства
тивність економіки. Ці змінні містять:
регіону і величини країни є надійними до включення
a) "Populationit", яка вимірює вплив величини та/або додаткових контрольних змінних у таблиці 2 (хоча і за
агломерації країни на зростання. Вона вимірює населен$ рахунок дуже незначного зменшення значущості
ня республіки у мільйонах чоловік згідно з
даними Світового банку з 1960 року.
Tаблиця 1. Ключові змінні та очікувані знаки коефіцієнтів моделі
b) Структура економіки різних рес$
А. Родрігеса>Поуза та М. Стермчека
публік вимірюється часткою сільськогос$
Очікувані
подарського
сектора
у
ВВП
Змінні
Interpretation
результати
("Agricultureit"). Це пов'язано з тим, що
lnGDPi,t-1
Негативний
За
умови
використання
неокласичного підходу,
торгівля має вирішальне значення для еко$
постійнійність або зменшення економії від масштабу
номічної життєздатності малих країн.
означатиме, що зв’язок між ВВП і ефективністю
Тому автори враховують відкритість
економіки буде від’ємним
торгівлі за допомогою стандартного відно$
Позитивний
Агломерація розглядається новою економічною
Populationit
шення торгівлі до випуску. Через пробле$
географією як основа ефективності економіки. Тому
ми з мультиколінеарністю цю змінну пере$
можна очікувати, що у більших агломерованих
творено на дві фіктивні змінні: TRADE>50it
незалежних державах колишньої Югославії буде
для років, коли торгівля перевищувала 50%
більш значне зростання.
ВВП, і TRADE>100it, коли вона перевищу$ Independenceit
Позитивний/ Прихильники незалежності вважають, що з’явиться
вала 100%.
Негативний
«дивіденд від незалежності», але це далеко не
c) Етнічна фрагментація часто розгля$
очевидно
дається як чинник, що перешкоджає еко$ EU Membershipit Позитивний Членство у ЄС напевно пов’язано зі зростанням
номічному розвиткові і який напевно мати$
принаймні на початкових етапах
ме вплив у країні з дуже неоднорідними EU Candidateit Позитивний Наявність статусу країни-кандидата на вступ до ЄС
територіальними одиницями, якою є ко$
посилає потужні позитивні сигнали економіці
лишня Югославія [14].
Негативний
Війна і загибель людей зумовлює значне руйнування
Warit
матеріальних активів і людського капіталу
Емпіричний аналіз моделі А. Родріге$ War deathsit)
Негативний
Економічні санкції і закритість від решти світу
са$Поуза та М. Стермчека проведено шля$ Sanctionsit
звужують перспективи економічного розвитку
хом неоднорідного оцінювання надійних
Негативний
Демократія у принципі пов’язується зі сталішою
панельних даних. "Independence" розділе$ Democracyit
політичною стабільністю і тривалішими
но на незалежність багатих регіонів колиш$
перспективами зростання
ньої Югославії і традиційно відсталих її
Негативний
Великий сільськогосподарський сектор у колишній
регіонів, щоб перевірити часто згадувану в Agricultureit
Югославії, який традиційно переважав у її економіці,
літературі гіпотезу про те, що багатші рег$
може погіршити перспективи зростання
іони матимуть кращі показники ефектив$
Позитивний
Відкритість торгівлі як основа економічного
ності після здобуття незалежності [14]. Trade>50it
розвитку
Якщо загальна незалежність розглядаєть$
Позитивний
Відкритість торгівлі як основа економічного
ся як незалежна змінна, яка нас цікавить, і Trade>100it
розвитку
ми враховуємо тільки багатство і величину Fractionalisationit Негативний Згідно
з результатами переважної частки літератури
регіонів, на перший погляд може створи$
етнічна фрагментація є бар’єром для розвитку
тися враження, що здобуття незалежності
від колишньої Югославії справді зумови$
Д жер ело: Ro d ri guez Pose A . The Eco no mi cs o f S ecessio n. A nalysing
ло появу економічного дивіденду (табл. 2, the economic impact of the collapse of the former Yugoslavia [Electronic resource] /
регресія 1). Коефіцієнт незалежності є A. RodrіguezPose, M. Stermsek // Governance and Economics research Network.
позитивним і дуже значущим, а тому відок$ — 2014. — Working Paper 8. — P. 54—72. — Mode of access: http://webs.uvigo.es/
ремлення від колишньої Югославії змогло infogen
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Tаблиця 2. Результати регресії: зв'язок між незалежністю і зростанням реального ВВП у моделі А. Родрігеса>Поуза та
М. Стермчека

Залежна змінна
(1)
Зростання GDP на д. н. GDP_Growth
lnВВП
-3.614**
lnНаселення
(1.678)
2.944***
(0.858)
Незалежність
6.306***
(1.972)
Членство у ЄС
Кандидат ЄС
Війна
Загиблі у війні

(2)
GDP_Growth
-4.461**
(2.230)
2.349**
(0.993)
2.952
(2.010)
3.364
(2.733)
1.030
(1.015)
-15.62**
(6.064)

(3)
GDP_Growth
-3.688**
(1.704)
2.816**
(1.267)
2.939
(1.871)
1.875
(2.525)
1.207
(1.216)
-0.00319***

-8.721***
(1.355)
-2.476
(2.132)
-0.0404
(0.127)
3.536**
(1.775)
1.733
(1.564)

(0.000157)
-10.54***
(1.119)
-3.267
(2.599)
0.0675
(0.0826)
4.671*
(2.666)
4.507
(2.846)

Санкції

(4)
GDP_Growth
-4.429*
(2.377)
2.260**
(1.131)
2.909
(2.268)
3.056
(2.618)
0.756
(0.875)
-15.70**
(6.152)

Константа

7.431
(17.40)

22.37
(21.43)

8.486
(20.01)

-8.612***
(1.211)
-2.262
(2.054)
-0.0183
(0.127)
3.426*
(1.798)
2.039
(1.545)
-3.103
(3.554)
23.83
(24.14)

Спостереження
Кількість регіонів
R2 усередині
R2 між
R2 загальне

448
8
0.168
0.00149
0.0684

448
8
0.277
0.0249
0.220

448
8
0.379
0.00366
0.335

448
8
0.277
0.00778
0.223

Демократія
Сільське господарство
Торгівля>50
Торгівля>100
Етн. фрагментація

(5)
GDP_Growth
-3.669**
(1.784)
2.751*
(1.410)
2.898
(2.180)
1.672
(2.439)
1.025
(1.048)
-0.00318***
(0.000165)
-10.47***
(0.970)
-3.102
(2.474)
0.0823
(0.0772)
4.576*
(2.663)
4.706*
(2.840)
-2.125
(3.355)
9.552
(22.57)
448
8
0.381
0.0137
0.337

Джерело: RodrіguezPose A. The Economics of Secession. Analysing the economic impact of the collapse of the former Yugoslavia
[Electronic resource] / A. RodrіguezPose, M. Stermsek // Governance and Economics research Network. — 2014. — Working Paper 8. —
P. 54—72. — Mode of access: http://webs.uvigo.es/infogen

змінної населення), цього не можна сказати про ко$
ефіцієнт незалежності. Якщо розглядаються інші чин$
ники — особливо війна, загиблі, санкції і торгівля —
статистично значущий зв'язок між здобуттям незалеж$
ності від колишньої Югославії та ефективністю еконо$
міки не спостерігається. Війна, загиблі і санкції, які вва$
жаються невід'ємною рисою процесу здобуття незалеж$
ності в Югославії, серйозно знизили ефективність еко$
номіки тих частин країни, які найдовше конфліктували,
зазнали найбільших людських втрат і/або підпали під
найсуворіші міжнародні санкції. Як і очікувалося, за$
гиблі як покажчик інтенсивності війни є найбільш акту$
альним показником в аналізі, його включення до рег$
ресій 3 і 5 зумовлює значне посилення пояснювальної
здатності, аналітичної обгрунтованості моделі. Торгів$
ля також є одним із ключових чинників, що зумовлю$
ють відмінності в економічному зростанні між країна$
ми колишньої Югославії, хоча її ефект значно сильні$
ший тоді, коли відкритість торгівлі була помірною (по$
над 50% ВВП), ніж у роки, коли вона була дуже висо$
кою (понад 100% ВВП) (табл. 2, регресії 2 і 3). Усі конт$
рольні змінні мають очікуваний знак, але є незначущи$
ми [14].
Як підкреслюється в теорії, економічні наслідки не$
залежності можуть відрізнятися відповідно до рівня
розвитку регіонів країни. У більшості аналітичних праць
зазначається, що здобуття незалежності від будь$якої
конкретної країни скоріш за все буде вигіднішим для
багатших, ніж для бідніших регіонів країни (зокрема, на
цьому акцентують Дж.М. Бучанан і Р.Л. Фейс [6]. У мо$
делі РПС оцінюється, чи відбувається саме так, якщо
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змінну "Незалежність" поділити на дві складові змінні:
одна — це вплив незалежності у багатших частинах ко$
лишньої Югославії, інша — у бідніших її частинах. Ви$
являється: як багатші, так і бідніші частини Югославії
отримали здобутки від незалежності, вигоди багатших
регіонів були значнішими, ніж у бідніших. Але ці резуль$
тати є ефемерними і неодмінно зміняться після введен$
ня інших змінних, пов'язаних з незалежністю, а також
додаткових контрольних змінних, що вимірюють со$
ціально$економічні та структурні аспекти. Після їх
включення дві змінні незалежності не є значущими і зно$
ву поступаються значущості загиблим у війні, рокам
війни, санкціям, торгівлі, багатству регіону і чисельності
населення (у тих регресіях, де включені загиблі) як го$
ловним детермінантам економічного зростання на те$
риторіях колишньої Югославії. І, навпаки, дуже висо$
кий рівень торгівлі (Торгівля>100) має потужний зв'я$
зок з високим рівнем економічного зростання.
ВИСНОВКИ
У цілому результати оцінювання колишньої Юго$
славії дають змогу припустити, що вигоди від відокрем$
лення, а отже, і від поділу країни на малі одиниці, ніде
не простежуються. Поява малих країн на місці великої
територіальної одиниці у випадку Югославії не спри$
чинила які$небудь економічні вигоди для нових країн.
Усі колишні республіки Югославії, щойно отримавши
незалежність, втратили значну частку багатства. Розмір
такої втрати і швидкість подальшого відродження знач$
ною мірою визначалися процесом незалежності, а не
лише її фактом. Війна та інтенсивність її завдала знач$
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ного удару по економіці Боснії і Косово. Санкції і роки
конфлікту обмежили економічні перспективи Сербії,
водночас як різке згортання торгівлі після незалежності
стало серйозним бар'єром для економічного зростання
у всіх частинах колишньої Югославії. Відносно спокій$
ний перехід до незалежності у Словенії, Чорногорії і
Македонії пішов на користь цим республікам незважа$
ючи на дуже різні їхні початкові умови, і вони мають
найкращі показники розвитку в період після незалеж$
ності.
Хоча "невелику державу не слід плутати зі слаб$
кою державою", аналіз, проведений А. Родрігесом$
Позе і М. Стермчеком майже не засвідчив, що після
відокремлення від Югославії колишні її республіки
одразу ж отримали "дивіденд від незалежності". Якщо
враховувати низку чинників, пов'язаних із процесом
виходу і незалежністю, а також низку соціально$еко$
номічних і структурних чинників, відокремлення на$
вряд чи має вплив на ефективність економіки нових
незалежних республік, що виникли на місці колишньої
Югославії. Незалежність ніяк не пов'язана з ефектив$
ністю економіки після її здобуття, і це принципово сто$
сується як багатших, так і бідніших регіонів колишньої
Югославії.
Згідно з аналізом А. Родрігесом$Позе і М. Стермче$
ка, С. Ластіка, Д. Мйодовніка і Р.$Дж. Ейдельсона, Сло$
венія мала кращі показники ефективності, ніж, скажі$
мо, Боснія і Герцеговина або Косово, не тому, що вона
відокремилася від Югославії раніше, а тому що військові
дії в ній тривали десять днів із загибеллю 62 осіб і не$
значними матеріальними втратами. Боснія пережила
трирічну війну, яка принесла, за різними джерелами, від
25000 до 329000 загиблих і величезні матеріальні втра$
ти, а в Косово війна офіційно тривала майже півтора
року, в якій загинули приблизно 14000 громадян, а ма$
теріальні втрати були доволі значними. Словенія також
мала кращі показники, ніж Сербія, і не тому що вона
раніше здобула незалежність, а тому що не брала участі
у стількох війнах і не піддавалася економічним санкці$
ям. Крім того, Словенія мала кращі показники, ніж
більшість інших республік Югославії, оскільки вона зав$
жди була найбільш відкритою для торгівлі країною, і
конфлікт не спричинив різку зміну структури її торгівлі
з рештою світу, як це сталося у Боснії або Хорватії. Крім
того, таким результатам сприяли стабільність її демок$
ратії, членство у ЄС із 2004 року, відносно менший, але
сучасніший сільськогосподарський сектор, а також од$
номанітніше населення. Македонія і Чорногорія також
отримали вигоди від відносно спокійного переходу до
незалежності.
Відтак емпіричний аналіз засвідчує: "дивіденд від
незалежності" у випадку Югославії було отримано не
завдяки фактові виходу із її складу, а тому як відбу$
вався процес виходу. Там, де вихід відбувся без ре$
ального конфлікту і без значних змін соціально$еко$
номічних зв'язків з рештою світу, він не спричинив
якого$небудь помітного впливу на ефективність
економіки. Якщо відокремлення досягнуто через
конфлікт і порушення структури торгівлі, що існува$
ла раніше, постраждали всі учасники цього процесу.
З цього випливає, що принаймні з точки зору впливу
відокремлення — це не подія, а процес. Подальша еко$
номічна ефективність для країни і нації, що від неї
відокремлюється, визначається тим, як відбувається
цей процес — і чи є згода між центральною країною і
країною, що виходить із її складу. Наш аналіз також
підкреслює, що політика, пов'язана з будь$яким про$
цесом виходу, майже напевно визначає вектори еко$
номічного розвитку в подальшому. Нарешті, резуль$
тати також підкреслюють, що у випадку колишньої
Югославії очевидна вигода не залежить від того, "ма$
лий" суб'єкт або "великий". Хоча якщо враховуються
інші чинники, тоді більші незалежні територіальні
одиниці, що виникли на місці колишньої Югославії,
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матимуть кращі показники ефективності, ніж малі, а
це означає, що треба з пересторогою ставитися до
претензій тих сепаратистів і деяких учених, які твер$
дять про вигоди малої величини у відкритій світовій
економіці.
Отже, у нинішньому середовищі сепаратистських
рухів у різних частинах світу, як$от: Каталонія, Квебек
або Шотландія, більше уваги потрібно надавати тому,
як реалізувати на практиці розлучення між країнами, а
не акту незалежності як такому. Мирне розлучення, як
переконує приклад колишньої Югославії, не принесе
"дивіденду від незалежності", але при цьому не завдасть
значної шкоди майбутнім перспективам розвитку всіх
його учасників. А розлучення з протистоянням, навпа$
ки, скоріш за все матиме тривалі негативні економічні
наслідки. На жаль, увага до сьогодні зверталася зде$
більшого на наслідки відокремлення, а не на те, як
управляти пов'язаними з ним процесами.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Суб'єктам підприємницької діяльності оцінка необхідна для визначення обгрунтованої ціни об'єктів
для укладання договорів купівлі — продажу, оренди та інших угод; отримання розміру кредиту, забезпеX
чення якого буде провадитись іпотекою нерухомості; можливих та фактичних доходів і розходів, пов'яX
заних з володінням об'єктами; у відстоюванні своїх інтересів у судах. Крім того, постійно необхідно мати
відповідь на питання: яким чином використовувати об'єкт і яка від нього вигода; як його обліковувати,
як платити податки.
Обгрунтованість і достовірність даних наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджуєтьX
ся: представленим об'ємом економічних, фінансових, статистичних і розрахункових даних, широкою
апробацією результатів дослідження на підприємствах Укртелекому та Укрзалізниці.
Наукове значення даної роботи визначається у розвитку методології передпродажної підготовки землі,
як основи не тільки для її продажу а і постановки на облік.
The article is devoted to the complex methodical approach to the sale of land in Ukraine, it substantiates the
necessity of carrying out the preparatory process for this work. The tools offered in this work in the economic
space of our country are tested at such important enterprises for the economy of Ukraine as Ukrtelecom and
Ukrzaliznytsia, which possess significant land resources. It should be determined that land is immovable property,
which is determined by the necessity of business entities and is regulated by the requirements of current regulatory
documents.
The Constitution of Ukraine and Article 1 of the Land Code state: "Land is the main national treasure under
special protection of the state." Land ownership is guaranteed. This right is acquired and exercised by citizens,
legal entities and the state in accordance with the law. Everyone who deals with land should know that the state
provides citizens and legal entities with equal conditions to protect land ownership. The landowner or landowner
may demand that any violations of his land rights be remedied, even if those violations are not related to the
deprivation of the right to own the land and to recover damages.
But many citizens (and legal entities), although dealing with land, are unaware of the laws and requirements
of regulations governing land relations, and are completely unaware of their rights and responsibilities. The
main requirements of the normative documents are the obligatory assessment for all cases stipulated by the
Land Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Accounting", the Law of Ukraine "On
State Registration of Property Rights to Real Estate and their encumbrances" and other normative legal acts on
the activities of economic, jointXstock companies, etc.
For business entities, valuation is required to determine the reasonable price of the entity for the conclusion
of purchase and sale contracts, leases and other transactions; obtaining the amount of the loan that will be
secured by a real estate mortgage; possible and actual income and expenses associated with owning the assets;
in the defense of their interests in the courts. In addition, you always have to answer the questions: how to use
the object and what benefits from it; how to account for it, how to pay taxes.
The validity and reliability of these scientific provisions, conclusions and recommendations is confirmed by:
presented volume of economic, financial, statistical and calculated data, wide validation of the results of the
research at the enterprises of Ukrtelecom and Ukrzaliznytsia. The scientific importance of this work is determined
in the development of methodology for preXsale preparation of land, as the basis not only for its sale but also
registration.

Ключові слова: передпродажна підготовка об'єкта, інвентаризація, земельна ділянка, облік, управління,
інвестиції.
Key words: presale preparation of the object, inventory, land, accounting, management, investments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Земельна реформа сьогодні, як і раніше, асоціюєть$
ся з американським словом "trust". Воно перекладаєть$
ся як довіра і її відсутність у всіх учасників аграрного
ринку (наявних та потенційних) своїх сподівань до дій
влади, політиків та депутатів у питанні землі. Від того,
який варіант вони оберуть, залежить майбутнє країни
та кожного. Чи є ризики вільного ринку? Є.
Чи є потужні інвестиційні можливості від запуску
ринку? Є.
Тож питання лише про правильну "упаковку" цього
ринку.
У цій статті не розглядаються і не критикуються дії
прийнятих рішень щодо продажу землі, а надається пе$
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ревірений інструмент, якіи доцільно використати у про$
цесі передпродажної підготовки землі, земельної ділян$
ки, майнового комплексу нерухомого майна та спе$
ціалістів (далі — об'єкта), як основного активу, вартість
якого залежить не тільки від вартості 1 га землі, а та$
кож від того як оформлені на ці об'єкти права власності,
як право$нематеріального активу.
— Коротка довідка: Майже, з 43 млн га землі с/г при$
значення, яка є в Україні, 25% і досі перебуває у дер$
жавній та комунальній власності, з них 3,2 млн га — у
користуванні державних підприємств. Тож якщо брати
землі разом, як єдиний майновий комплекс, ми отримає$
мо найбільший в Україні та Східній Європі агрохолдинг,
і він — у руках держави. Такі величезні угіддя могли б
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приносити державі значні прибутки та посилити роль
України на міжнародному аграрному ринку. І, що дуже
важливо, за ці землі не потрібно щорічно сплачувати
орендну плату власникам ділянок. За однакових рівних
умов, державні підприємства могли би бути на порядок
ефективнішими за приватні холдинги. Однак більшість
із них збиткові, а половина цієї землі або не використо$
вується належним чином, або розташована невідомо де,
ніби її взагалі не існує в природі. Тому замість того, щоб
приносити значні прибутки, держава щорічно втрачає
десятки мільйонів доларів через корупцію та неефектив$
не використання земельного ресурсу. AgroPolit.com
дізнався, скільки конкретно землі є в державних
підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики,
скільки ці підприємства заробляють та яка ефективність
використання земельних ділянок, і порівняв їх із при$
ватними компаніями. То хто ж переможе в цій битві?
Однією з особливостей сучасного розвитку підприє$
мницьких систем в усіх країнах світу є зростання еко$
номіки на основі активізації знань підприємницької
активності та використання дієвих механізмів для пе$
ретворення цієї активності на удосконалення економі$
чних показників суб'єктів господарювання. За таких
умов ефективна маркетингова комунікаційна політика
набуває актуальності для кожного підприємства. Досяг$
ти ефективного результату можливо спираючись на
ефективну політику розвитку підприємницької діяль$
ності та її складової — маркетингу. Політика розвитку
підприємницької діяльності містить у собі елементи еко$
номіки, які дозволяють максимально лібералізувати
маркетинг у середовищі підприємництва, підвищити
його ефективність та конкурентоспроможність.
Саме ці процеси сьогодні знаходять своє відобра$
ження в економіці України, в якій підприємництво роз$
вивається в складних економічних умовах, які причини$
ли зниження рівня рентабельності, зростання рівня кон$
куренції, ускладнення поведінки споживачів. За таких
умов ефективна маркетингова комунікаційна політика
набуває актуальності для кожного об'єкта, підприєм$
ства.
В Україні практично всі види підприємництва потре$
бують постійного удосконалення, бо основною рушій$
ною силою національної економіки є розвиток підприє$
мницької діяльності в усіх господарствах. Підприємниц$
тво, як велике так і мале, нині активізувалось у таких
сферах, як будівництво, транспорт, зв'язок, агропро$
мисловий комплекс, медицина, сільське господарство,
фізична культура, наука, навчання, культура та в інших.
Це підтверджує, що для економічного зростання кож$
ного підприємства та держави загалом, необхідно ство$
рення інституційних основ державної підтримки, а та$
кож лібералізації системи маркетингу підприємницької
діяльності, як інструмента підвищення ефективності
рішення даної проблеми. Маркетологам, як важливою
складовою системи управління, необхідні нові навики
— аналітичні, фінансові, правові, технічні, технологічні,
саме вони повинні добре розуміти систему управління,
фінанси, формування прав власності, бухгалтерський
облік, склад активів підприємства, їх вплив на економічні
показники та розрахунки, вміти аналізувати економічні
процеси та використовувати сучасне програмне забез$
печення, інформаційні системи, чинні системи контро$
лінгу. Розуміння цих процесів спеціалістами маркетин$
гу в системі управлінні підприємством, і особливо їх
активами (а земля, як об'єкт нерухомого майно, дуже
дорогий, важливий і цінний актив), як інструментом
підвищення ефективності його роботи, буде постійно
зростати, а його удосконалені інструменти будуть адап$
туватись до конкретних ринкових умов.

ки, так і окремим питанням розвитку підприємництва,
управлінню активами та ролі маркетингу, як економіч$
ному інструменту системи управління об'єктом підприє$
мства. Це роботи М. Андрушко, А. Абасова, Р. Агапієва,
В. Балакірського, П. Воробієнко, Л. Корнілова, Ю. Ляшен$
ко, С. Кобзана, А. Балабанова, І. Соловйова, О. Шпи$
чак, О. Кузика та інших. Водночас низка питань ефек$
тивного управління маркетинговою комунікаційною
політикою управління активами підприємства залиша$
ються недостатньою дослідженими, потребують більш
детального аналізу та розуміння. Актуальними залиша$
ються питання застосування сучасних підходів до офор$
млення прав на земельні ділянки підприємств (фізичних
осіб), формування структури та складу активів під$
приємства як його економічної складової.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є, на основі аналізу особливостей та
умов раціонального управління активами сучасного
підприємства (фізичної особи), з урахуванням тенденцій
та напрямів розвитку економічних та маркетингових
інструментів, на основі чіткого формування вартості
нематеріальних активів у складі статутного капіталу
підприємства, як основи його розвитку, що дозволяє
підвищити вартість необоротних активів на 80—180% за
рахунок оформлення на них прав, як на нематеріальний
актив, обгрунтування проведення передпродажної
підготовки об'єкта шляхом проведення інвентаризації
об'єктів нерухомого майна, прав на них, визначення їх
вартості та постановка на облік.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку економіки держави
маркетингові підрозділи (чи власники) повинні свою
діяльність, незалежно від того де вони працюють, пла$
нувати та оцінювати під кутом зору прибутковості
підприємства та впливу на неї своєї праці, і відповідно,
постійно підвищувати кваліфікацію персоналу, її ке$
рівників і працівників маркетингових служб.
Кожна компанія, підприємство, фізична особа (далі
компанія), яка планує стратегію розвитку ринку землі,
товарів, робіт, послуг (далі — товарів) повинна врахо$
вувати такі фактори:
— організаційні ресурси, їх склад (людські, мате$
ріальні, основний капітал, грошові кошти, інформа$
ційні);
— ступень однорідності (гомогенності) товару;
— стратегії конкурента.
Вибір стратегії позиціонування та її реалізації скла$
дається із таких етапів:
— визначення можливих конкурентних переваг, на
основі яких доцільно планувати свою позицію;
— вибір обгрунтованих та чітко розрахованих пе$
реваг та ефективне інформування про них клієнтів;
— просування своєї позиції на вибраний цільовий
ринок.
Маркетингові стратегії розробляються для досяг$
нення маркетингових цілей, серед яких основною є при$
буток. Маркетингова тактика в свою чергу є інструмен$
том на основі якого здійснюється реалізація цих стра$
тегій. На жаль, дуже часто маркетингові стратегії і так$
тики мають дуже не значний зв'язок з цілями і не забез$
печені фінансово. Таким чином, після ідентифікації
найбільш привабливого сегмента та прийняття рішення
про позиціонування його зайняття, обрання маркетин$
гової стратегії та тактики, необхідно проаналізувати
фінансові та корпоративні можливості компанії. Саме
економічний аналіз дозволяє визначити інвестиції в то$
вар та обрати метод його фінансування. Одним із ме$
тодів фінансування є отримання позики у банку. Для
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
отримання позики компанія надає банку ряд документів
І ПУБЛІКАЦІЙ
до яких належить бізнес$план, статут, баланс (звіт про
Практично всі наукові економічні школи України фінансовий стан); звіт про фінансові результати; звіт про
приділяють увагу як проблемам лібералізації економі$ рух грошових коштів, звіт про власний капітал. За таки$
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ми документами підтверджується Статутний капітал та
оцінюється Корпоративне майно. Саме Корпоративне
майно це головний матеріально$майновий ресурс
підприємства, основа його ефективного бізнесу та прий$
няття рішення банком, чи інвестором про надання
фінансів на розвиток. Майно володіє такою властивістю,
що одночасно є джерелом і доходів, і витрат. Повноці$
нно функціонуюче майно приносить підприємству дохід,
визначає його розвиток. Навпаки, майно яке не працює
і не приносить прибуток стає тягарем для підприємства,
підриває його економіку. Економічний і особливо інно$
ваційній розвиток підприємства не можливий без роз$
витку і нарощування активів майна. Це визначає що май$
но потребує ефективного управління. Досвід під$
приємств України [1; 2] показує, до яких негативних
наслідків приводить неврегульованість майнових відно$
син стану майнового комплексу з боку менеджерів, і
особливо менеджерів маркетингових підрозділів, які
відповідають за результати продажів і впливають на
доходи підприємства. Дослідження, проведені автора$
ми, показують, що цілісної системи управління майном
на багатьох підприємствах не існує [3; 4]. Практично на
всіх підприємствах, де провадились дослідження, в ак$
тивах підприємств відсутній облік нематеріальних ак$
тивів, результатів науково$дослідних робіт, за резуль$
татом яких отримано нові методи та технології вироб$
ництва продукції та надання послуг. Нематеріальні ак$
тиви, які чітко обліковуються, дозволяють значно (на
80—180%) підвищити вартість активу, який входить до
складу статутного капіталу і отримати значно більший
розмір кредитних коштів на розвиток підприємства [5].
Це особливо слід враховувати, працюючи з землею.
Із економічної теорії ясно, що прибуткове функ$
ціонування підприємства визначають чотири виробни$
чих фактори: капітал, праця, земля і менеджмент. Перші
три фактори визначено Ж.Б. Сеєм у праці "Трактат
політичної економії" [5], а менеджмент як фактор виз$
начено в роботі А. Маршала "Принципи економічної на$
уки" [6]. Капітал розуміється як сукупність матеріаль$
них і нематеріальних активів, які в ринкових умовах ма$
ють важливе значення і впливають: на чітке формуван$
ня статутного капіталу з урахуванням прав власності на
нерухоме майно та на інтелектуальну власність.
У цій статті упор зроблено на управління активами,
а саме на чітке формування нематеріальних активів у
складі статутного капіталу підприємства як важливої
складової його розвитку.
Нематеріальний актив — немонетарний актив, який
не має матеріальної форми, може бути ідентифікова$
ний [8] та врахований в системі фінансового обліку
підприємства для підвищення суми його статутного ка$
піталу.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів (далі
НА) ведеться щодо кожного об'єкта за такими група$
ми:
— права користування природними ресурсами (пра$
во користування надрами, іншими ресурсами природно$
го середовища, геологічною та іншою інформацією про
природне середовище тощо);
— права користування майном (право користуван$
ня земельною ділянкою відповідно до земельного зако$
нодавства, право користування будівлею, спорудою,
право на оренду земельної ділянки, приміщень тощо);
— права на комерційні позначення та найменуван$
ня;
— права на об'єкти промислової власності;
— авторське право та суміжні з ним права;
— інші нематеріальні активи (право на проваджен$
ня діяльності, використання економічних та інших при$
вілеїв тощо) [8].
Придбання або отримання НА відображається в
балансі,якщо існує імовірність одержання майбутніх
економічних вигод, пов'язаних з його використанням,
та його вартість може бути достовірно визначена [8].
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Основою для встановлення ознак, які властиві НА
та постановки на облік, є їх інвентаризація, яка і доте$
пер залишається малодослідженою процедурою бо,
нормативно, не була забезпечена нормативно$правови$
ми актами. В основному інвентаризаційному документі
— Інструкції №69 (далі Інструкція) нематеріальні акти$
ви згадуються лише у назві та три рази за текстом. Зок$
рема підпункт "а" п. 7 Інструкції поширює вимоги про
"виявлення фактичної наявності в натурі" і на нематер$
іальні активи. Проте як переконатися в їх існуванні
Інструкція не містить. Немає жодного слова про НА і в
п. 11 цієї Інструкції, яка встановлює особливості інвен$
таризації різних видів цінностей. Лише у 2004 р. нака$
зом Мінфіну від 22.11.2004 р. №732 було затверджено
"Порядок бухгалтерського обліку нематеріальних акти$
вів в Україні підприємствами" (редакція станом на
26.05.2017 р.) в якому, поміж інших затверджених форм
є типова форма № НА$4 "Інвентаризаційний опис
об'єктів права інтелектуальної власності у складі нема$
теріальних активів", яка супроводжується пояснення$
ми щодо її складання. Ці пояснення певною мірою роз$
'яснили порядок інвентаризації НА. Проте вони містять
неузгодженість, яка властива Порядку №732, загалом,
а не лише формі № НА$4. Так, у Порядку об'єктами
бухгалтерського обліку називаються "об'єкти права"
інтелектуальної власності (наприклад. комп'ютерні про$
грами), тоді як у п. 5 П(с)БО 8 "Нематеріальні активи" є
"права на об'єкти" НА (наприклад, право на комп'ютерні
програми). Постає питання: що є об'єктом бухгалтерсь$
кого обліку — самі права інтелектуальної власності чи
права на такі об'єкти? Питання зовсім не теоретичне, а
таке, що має при інвентаризації практичне значення,
тому що це актив, який впливає на розмір статутного
капіталу. Тут виникає правове питання — "Що має пе$
ревірити інвентаризаційна комісія?" — наявність ком$
п'ютерних програм чи наявність прав на них? Відповідь:
Інвентаризаційна комісія повинна перевіряти наявність
програм та прав на них [10].
Якщо звернутися до міжнародного аналога П(с)БО
8$МСБО №38 9 , то в ньому нематеріальними активами
називають "об'єкти права" інтелектуальної власності.
Проте це не означає, що МСБО №38 допускає визнан$
ня НА без прав на них. У вступі до МСБО №38 зазначе$
но, що "актив відповідає критерію ідентифікації нема$
теріального активу, якщо про це свідчать контрактні
документи які підтверджують право на нематеріальний
актив. Проаналізована вище вказівка Порядку №732
про інвентаризацію об'єктів права інтелектуальної влас$
ності знайшла відображення у п. 6 листа МФУ від
12.08.2005 р. №31$04200$10$5/17045 (далі — лист МФУ)
у якому вказано: "З метою ідентифікації об'єктів права
інтелектуальної власності Інвентаризаційна комісія пе$
ресвідчується у наявності та чинності документів, що
засвідчують правомірність набуття прав власності, прав
використання об'єктів інтелектуальної власності$па$
тентів, свідоцтва, договорів тощо". Практично указані
документи були підставою для визначення НА і відоб$
ражалися у формах, передбачених Порядком №732:
— у Акті введення в господарський оборот об'єкта
права інтелектуальної власності у складі нематеріаль$
них активів (форма №НА$1);
— у Інвентарній картці обліку об'єкта права інте$
лектуальної власності у складі нематеріальних активів
(форма №НА$2).
У цих формах зазначені відомості відображаються
у графі 3 "Найменування та номер документа,що
підтверджує майнові права на об'єкт". Крім того, не$
обхідні відомості є у рядку "Правові умови введення
об'єкта права інтелектуальної власності в господарсь$
кий оборот" форма№НА$1, де має бути зазначено на$
зву документації, згідно з якою об'єкт права інтелек$
туальної власності вводиться в господарський оборот
(договір про використання майнових прав інтелектуаль$
ної власності, ліцензійний договір). А якщо НА було вве$
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дено в господарський оборот до застосування форм, за
такою інформацією слід звернутися до актів, які було
складено у довільній формі при введені НА в експлуа$
тацію. Слід розуміти, що наявність необхідних відомос$
тей в актах не позбавляє інвентаризаційну комісію від
необхідності аналізу документів, що засвідчують пра$
вомірність отримання прав на об'єкти права інтелек$
туальної власності. Таким чином інвентаризаційна ко$
місія повинна пересвідчитись у наявності документів, що
підтверджують на них права. Якщо необхідні докумен$
ти не виявлені то необхідно вжити заходів щодо їх
відновлення.
У зазначеному Листі МФУ вказується кореспонден$
ція рахунків для оприбуткування НА за наслідками
інвентаризації. Згідно з цим документом права інтелек$
туальної власності зараховуються до складу НА запи$
сом за дебетом рахунку 12 і кредитом рахунків (субра$
хунків): 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" — в
загальних випадках; 69 "Доходи майбутніх періодів" —
у випадках, якщо об'єкти права інтелектуальної влас$
ності належать державі або створені за рахунок коштів
цільового фінансування (бюджету, інноваційного фон$
ду тощо); 424 "Безоплатно одержані необоротні акти$
ви" у випадках, якщо об'єкти права інтелектуальної
власності одержані підприємством безоплатно.
При цьому у другому і третьому випадках при по$
дальшій амортизації НА сума, пропорційна нарахуван$
ню амортизації, відображається записом Дт 69 (424) Кт
745 "Дохід від безоплатно одержаних активів". Втім, не$
зрозуміло, чому в Листі МФУ не розглядаються більш
ймовірні ситуації, коли витрати за НА "зараховані і ви$
сять" на рахунку 154 або рахунках обліку витрат чи ра$
хунках обліку розрахунків з кредиторами. Тобто якщо
НА фактично використовуються, але їх введення в гос$
подарський оборот не оформлено належним чином. Во$
чевидь, що в цих випадках оприбуткування НА має відоб$
ражатись у кореспонденції з кредитом цих рахунків.
У будь$якому випадку під час взяття на облік не
відображених у бухгалтерському обліку, але виявлених
під час інвентаризації об'єктів права інтелектуальної
власності складається Акт введення в господарський
оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі
НА за формою №НА$1, в якому одним із ключових рек$
візитів, як було зазначено вище, є права на об'єкти пра$
ва інтелектуальної власності.
Відносно виявлених під час інвентаризації "безправ$
них" об'єктів права інтелектуальної власності, наприк$
лад, виявлення на вінчестері контрафактної комп'ютер$
ної програми не призводить до визнання надлишків НА.
Те що власник комп'ютера знає про таку програму, нічо$
го не змінює. Згідно зі ст. 419 ЦКУ "право інтелектуаль$
ної власності та право власності на річ не залежить одне
від іншого". Програма є, але вона не може бути визнана
НА без володіння правами на її використання, яких у
нелегального користувача немає. Під час інвентаризації
слід зважати на вимоги бухгалтерських нормативів. А
вони, зокрема п. 4.5 Порядку №732, зобов'язують ком$
ісію у разі виявленя об'єктів права інтелектуальної влас$
ності, включати їх до інвентаризаційного опису. Проте
така вимога закінчується словами "із зазначенням не$
обхідних даних", до яких належать насамперед докумен$
ти, які підтверджують права на НА.
І навпаки, якщо навіть комп'ютерну програму не
інстальовано особою, яка набула на неї права, це не
означає, що має місце нестача. Навіть за відсутності ма$
теріального носія із такою комп'ютерною програмою.
Наприклад, диск втрачено. Але це не означає, що втра$
чено право користування, адже на його підставі може
бути відновлено матеріальний носій.
Під час інвентаризації НА слід розуміти, що НА мо$
жуть враховуватись не лише на рахунку 12, але й на суб$
рахунку 154, якщо вони не введені у господарський обо$
рот. Водночас ступінь завершеності може бути викона$
на на 100 відсотків.
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На завершення стислого огляду порядку інвентари$
зації НА зазначимо, що згідно з П(с)БО 8 до числа НА
входять не лише об'єкти права інтелектуальної влас$
ності, тоді як Порядок №732 обмежує сферу своєї дії
лише ними. Формально для інвентаризації інших НА. які
не є правами інтелектуальної власності, наприклад, пра$
ва користування природними ресурсами і майном, фор$
ма № НА$4 не призначена. Отже, вона може бути скла$
дена у довільній формі. Проте такі підприємства як ПАТ
"Укртелеком", ПАТ "Укрпошта" практично їх не інвен$
таризували, а ПАТ "Укрзалізниця" побудували відпові$
дну форму за аналогією з існуючою формою № НА$4.
Таким чином, НА являють собою досить різнорідну
множину. Тому користувачам фінансової звітності,
особливо маркетологам цікава інформація щодо їхньо$
го складу. І хоча безпосередньо в Балансі (Звіті про
фінансові результаті) (форма № 1) уся сукупність НА
представлена однією статтею, у Примітках до річної
фінансової звітності (форма №5) має бути наведена
детальна інформація про деякі їх групи. Ведення обліку
НА за групами, як уже відмічалось, передбачене п. 5
П(с)БО 8. Цим же пунктом визначено склад груп. Відпо$
відно до "Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій" №
291 (документ z0893$99, поточна редакція — Редакція
від 29.10.2019 підстава — z1065$19) кожній групі відпо$
відає певний субрахунок рахунку 12. При цьому назви
субрахунків повторюють назви груп, а в їхньому описі
перераховані ті ж об'єкти, що й у П(с)БО 8. Ці бухгал$
терські документи кореспондується з цивільним і гос$
подарським законодавством. Однак не слід забувати, що
права інтелектуальної власності та інші права — це ще
не всі НА. Бухгалтерське поняття значно ширше. По
об'єктах, що входять у групи "Права користування при$
родними ресурсами" (субрахунок 121), "Права корис$
тування майном" (субрахунок 122) і "Інші нематеріальні
активи"(субрахунок 127), такої точної (дослівної) відпо$
відності немає, але всі вони, у тому чи іншому вигляді,
присутні в ЦКУ та ГКУ. Класифікація НА у МСБО 38
трохи відрізняється від класифікації в українському
стандарті (у них класи, а у нас — групи). Це зовсім не$
важливо. Важливо те, що міжнародний стандарт наво$
дить лише приклади класів, не наполягаючи на їхній
обов'язковості. Крім того, в українському стандарті
зроблено акцент на правах: групи нематеріальних ак$
тивів — це групи прав. Виходячи з цього, об'єктом об$
ліку є не самі об'єкти інтелектуальної власності, а тільки
права на них. З формулювань, використаних у МСБО
38, подібний висновок зробити важко.
Водночас за визначенням, наведеним у п. 4 П(с)БО
8 група нематеріальних активів — це "сукупність одно$
типних за призначенням та умовами використання НА",
тобто в основу класифікації закладений принцип відпо$
відності юридичним правам. Однак для підприємства
може бути важлива класифікація за іншими ознаками.
Наприклад, залежно від напряму використання, НА
можуть підрозділятися на виробничі та невиробничі,
залежно від джерела фінансування — на придбані за
власні або позикові кошти тощо. Але, мабуть, найваж$
ливіше те, що можна виділити групи, до яких застосо$
вуються різні правила обліку. Ці відмінності стосують$
ся стандартних облікових процедур.
Завершаючи аналіз початкових етапів обліку НА,
доцільно визначити таке:
П(с)БО 8 має окремі недоліки і не в усьому відпові$
дає МСБО 38, що значно ускладнює і без того непрос$
тий облік НА. Але стандарти бухгалтерського обліку (і
вітчизняні і міжнародні) постійно вдосконалюються,
тож можна сподіватися що облік цього виду активів ста$
не зрозумілим та простим. Підприємствам доцільно ви$
користати досвід підприємств "Укрзалізниці" яка своїм
наказом №710$Ц від 16.12.2009 р. затвердила "Порядок
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомо$
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го майна та земельних ділянок залізничного
Таблиця 1. Перелік робіт щодо звірки результатів інвентаризації
з даними технічних паспортів, виданих БТІ
транспорту" в якому чітко визначені форми
та методологія визначення, обліку НА, який №
Назва робіт
експериментально перевірений при проведені п/п
1
Перевірка:
правильності
відображення
в бухгалтерському обліку ОНМ з
інвентаризації усіх майнових комплексів у
матеріалами інвентаризації; з технічними паспортами та
2007, 2010, 2012, 2014, 2018 роках. Інвентари$
правовстановлюючими документами
зація прав користування майном у складі не$
матеріальних активів провадиться для відоб$ 2 Виділення на окремий облік об’єктів, які обліковувались за одним інвентарним
номером та загальною вартістю
раження результатів інвентаризації прав ко$
ристування земельними ділянками, договорів 2.1 Обстеження цих об’єктів
оренди приміщень використовуються форми 2.2 Проведення експертної оцінки об’єктів, виявлених у процесі інвентаризації із
залученням фахівців, які мають на це ліцензію
первинного обліку права користування май$
2.3 Постановка на облік із присвоєнням окремих інвентарних номерів
ном у складі нематеріальних активів.
Важливою складовою цього комплексу 3 Виявлення об’єктів, які не були взяті на облік
робіт, які проводять інвентаризаційні комісії 3.1 Обстеження цих об’єктів
є: звірка даних інвентаризації із даними тех$ 3.2 Проведення експертної оцінки (при необхідності) із залученням фахівців, які
на це ліцензію
нічних паспортів, виданих Бюро технічної 3.3 мають
Визначення способу постановки на облік із присвоєнням інвентарних номерів
інвентаризації (далі — БТІ).
Ідентифікація даних, внесених у АС «Юридичні особи», з даними, внесеними в
Для формування Переліку об'єктів неру$ 3.4 АС
«Технічна інвентаризація»
хомого майна (далі ОНМ) та прав на них і не$ 4 Виділення із загального складу ОНМ у окремий перелік об’єктів, які не
допущення помилок спеціалісти, спільно з
забезпечують виконання технологічного процесу:
комісією з інвентаризації, проводять комп$ 4.1 Об’єктів житлово-комунального господарства та інших господарств
лекс робіт наведений в табл. 1.
4.2 Об’єктів оздоровчо-спортивного призначення, соціально-культурного та
На основі проведеної технічної інвента$
соціально-побутового призначення
ризації і виявлених розбіжностей з даними 4.3 Об’єктів цивільної оборони (комплекс робіт виконується відповідно до діючого
БТІ щодо об'єктів нерухомого майна та прав
законодавства)
на них формуються уточнені Переліки зе$ 5 Уточнення та звірка переліку ОНМ підприємств з даними БТІ з визначенням
мельних ділянок, Переліки ОНМ та Переліки
даних про наявність чи відсутність їхньої реєстрації в БТІ
ОНМ, на які оформлені і на які не оформлені 6 Складання переліку ОНМ та прав на них
права. На основі цих Переліків проводиться 7 Визначення стану оформлення технічних паспортів і правовстановлюючих
комплекс робіт з оформлення на них прав.
документів на об’єкти, виявлені в процесі інвентаризації, як об’єкти, на які не
Повний комплекс робіт щодо технології
оформлено права
оформлення прав власності на
ОНМ і прав на них, у тому числі
Формування (визначення) переліку земельних ділянок з об’єктами
прав власності (чи постійного
нерухомого майна, що на них розташовані
користування, чи оренди) зе$
мельними ділянками наведено на
рисунку 1.
Об’єкти нерухомого майна
Земельні ділянки
Перелік прав користування
2. Інвентаризація та формування уточненого переліку
майном (прав користування зе$ 1. Інвентаризація та формування
земельних ділянок. Організація проведення робіт щодо
мельними ділянками, прав на уточненого переліку об’єктів
отримання правовстановлюючих документів на
оренду приміщень) у складі не$ нерухомого майна, які
земельні ділянки:
матеріальних активів ство$ обліковуються на балансі
2.1. Проведення інвентаризації земельних
рюється по кожному об'єкту підприємства
ділянок.
окремо. Основна інформація 2. Затвердження наказом
2.2. Підготовка правовстановлюючих документів.
для формування цього переліку уточненого переліку об’єктів
2.3. Проведення топографо-геодезичних робіт.
береться із вхідної інформації нерухомого майна
Здійснення камеральної обробки інформації щодо
"Інвентаризаційний опис прав 3. Організація проведення технічної
просторово-площинних характеристик земельних
користування майном у складі інвентаризації щодо об’єктів
ділянок.
нематеріальних активів (НА$ нерухомого майна, на які відсутні
2.4. Встановлення економічних характеристик
4)". Саме ці інвентаризаційні свідоцтва в БТІ
земельних ділянок.
дані на ОНМ та права на них
2.5. Проведення державної землевпорядної експертизи.
(нематеріальний актив) відоб$ 4. Прийняття органами місцевого
2.6. Присвоєння кадастрового номера земельній
ражаються в бухгалтерському самоврядування рішення щодо
ділянці. Підготовка кадастрових справ.
обліку та балансі і використову$ надання права власності
2.7. Державна реєстрація правовстановлюючих
ються при формуванні статут$ (отримання свідоцтва на право
документів на земельні ділянки.
ного капіталу підприємства. власності) на ОНМ (отримання
3. Проведення експертизи стану оформлення прав на
Вважаємо доцільним рекомен$ свідоцтва на право власності) на
земельні ділянки у співставленні з уточненим
дувати цю методологію під$ ОНМ
переліком об’єктів нерухомого майна.
приємствам різних форм влас$ 5. Проведення державної реєстрації
4. Формування уточнених переліків земельних ділянок
ності під час оформлення прав прав власності на ОНМ
власності на земельну ділянку
та формуванні статутного ка$
піталу та активів.
Створення бази даних ОНМ та
Згідно з основними поло$
земельних ділянок
женнями теорії систем, земель$
не питання, як будь$який об'єкт,
явище чи процес (включаючи
Проектування та розробка єдиної автоматизованої
підприємство) можна розгляда$
системи обліку землі та ОНМ по УЗ та окремих
ти як систему. Під системою ро$
залізницях,підприємствах, організаціях,
зуміють сукупність взаємозв'я$
установах (Реєстр майнових об’єктів)
заних в одне ціле елементів. Еле$
мент системи — це частина ціло$
Рис. 1. Технологія перевірки оформлення прав власності
го, яка в процесі аналізу не
на ОНМ і прав на земельні ділянки
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підлягає поділу на складові. Отже, для будь$якої сис$
теми характерно, що:
— вона складається з двох або більше елементів;
— кожний її елемент має властиві лише йому якості;
— між елементами системи існують зв'язки, за до$
помогою яких вони впливають один на одного;
— система не може існувати поза часом і просто$
ром. Вона має часову сутність (її склад можна визначи$
ти у кожний даний момент), а також свої межі та на$
вколишнє середовище.
Особливість підприємства, як системи, полягає в
тому, що підприємство це відкрита система, яка може
існувати лише за умови активної взаємодії з навко$
лишнім середовищем. Воно вибирає з проміжного та
загального зовнішнього середовища основні фактори
виробництва і, перетворюючи їх на продукцію (товари,
роботи, послуги, інформацію) та відходи, передає знов
у зовнішнє середовище. Умовою життєздатності систе$
ми є корисний (вигідний) обмін між "входом" і "вихо$
дом". Система управління об'єктом, підприємством є
сутність трьох підсистем: власне система управління,
системи, що управляється, та інформаційної системи.
Інформаційна система управління включає всі види
обліку, що створюють масив управлінської інформації,
який характеризує стан системи, що управляється, та
виконання управлінських рішень. Уся управлінська
інформація по об'єкту аналізується, і відповідно до ре$
зультатів аналізу готуються проєкти управлінських
рішень, які передаються в систему управління. Аналіз
господарської діяльності по оформленню прав влас$
ності на об'єкт, займає важливе місце в інформаційній
підсистемі управління, дозволяє економічно обгрунту$
вати управлінські рішення і здійснювати їх моніторинг.
У системі, що управляє, проєкти управлінських рішень
разом з іншою інформацією використовуються відпо$
відно до загальних функцій управління для формулю$
вання управлінських рішень, передаються на об'єкт уп$
равління (систему, що управляється). В об'єкті управ$
ління управлінських рішень передаються у відповідні
підрозділи та забезпечується контроль за їх виконан$
ням. Щодо всіх операцій, які здійснюються в підрозді$
лах, формується відповідна первинна інформація, яка в
порядку зворотного зв'язку направляється в інформа$
ційну систему управління.
Система управління підприємством передбачає ди$
ференціацію та координацію управлінської діяльності
за виконуваними функціями.
Під функцією управління слід розуміти продукт
поділу і спеціалізації управлінської праці, відокремле$
ний напрям управлінської діяльності, що дозволяє
здійснювати управлінський вплив. За ознакою інваріан$
тності розрізняють загальні (ключові) функції, що роз$
кривають склад процесу управління, і специфічні (кон$
кретні) функції, що вказують напрям цілеспрямовано$
го впливу на той чи інший вид виробничої діяльності.
До основних функцій управління відносять: аналіз,
облік, планування, організацію, мотивацію контроль.
ВИСНОВКИ
Якщо підсумувати усе вищесказане, то технологіч$
но грамотна, узгоджена модель ринка землі з чисель$
ними заборонами і обмеженнями штовхне український
бізнес на пошук альтернативних рішень, які у більшості
випадків будуть давати достатньо гарантій безпеки. І це
єдині ризики, які неможливо нівелювати цілком. Що
стосується інших перешкод, то вони або несуттєві, або
існували раніше. В будь$якому випадку загострення бо$
ротьби за права на землю повинно стати приводом для
власників бізнесу задуматись про їх структуризацію та
безпеку.
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EFFICIENCY OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT:
CRITERION OF FINANCIAL RESULTS

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти оцінки ефективності
менеджменту готельноXресторанного бізнесу за критерієм фінансових результатів. Об'єктом дослідженX
ня є процеси формування фінансового результату до оподаткування суб'єктів господарювання, що
здійснюють тимчасове розміщування й організацію харчування, протягом 2010—2018 років. Для напиX
сання статті використано загальнонаукові методи аналізу і синтезу, оцінки структурних і якісних змін.
Встановлено, що ключовими ознаками функціонування закладів готельноXресторанного господарства
протягом дев'ятирічного періоду є: перехід до прибуткової діяльності в два останні роки виділеного інтерX
валу; збільшення частки прибуткових підприємств; зростання концентрації фінансових результатів на
готелях і подібних засобах тимчасового розміщування; лідерство закладів із забезпечення стравами та
напоями у питомій вазі прибуткових підприємств, закладів із тимчасового розміщування — за внеском у
абсолютну суму фінансових результатів. Статистично показано, що динаміка фінансових результатів
закладів готельного бізнесу, закладів ресторанного бізнесу, а також їх сума описується схожими трендаX
ми — параболою з гілками догори, накопиченням кумулятивних збитків до 2015 року, зворотною тенX
денцією у наступні роки, переходом до прибуткової діяльності закладами ресторанного господарства у
2016 році, готельного господарства — у 2017 році. Доведено, що за критерієм фінансових результатів ефекX
тивність менеджменту закладів готельноXресторанного господарства протягом 2010—2018 років зросла,
а суттєві відхилення 2014—2015 рр. були викликані різким погіршенням стану зовнішнього середовища
і носили об'єктивний характер. Перспективним напрямом розвитку сучасних концепцій менеджменту
готельноXресторанного бізнесу, заснованих на управлінні якістю і стандартизації, визначено інтеграцію
до них підсистеми фінансового контролінгу. Запропоновано змістовне наповнення останньої ключовиX
ми показниками фінансової ефективності, стимулами за їх досягнення у рамках діяльності центрів приX
бутків і відповідальності.
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The subject of the study is the theoretical, methodological foundations and practical aspects of evaluating
the effectiveness of hotel and restaurant business management by the criterion of financial results. The object of
the study is the processes of formation of the financial result before tax of business entities engaged in temporary
accommodation and catering, during 2010—2018 years. General scientific methods of analysis and synthesis,
assessment of structural and qualitative changes were used to write the article. It is established that the key
features of the functioning of hotel and restaurant facilities during the nineXyear period are: the transition to
profitable activities in the last two years of the allocated interval; increasing the share of profitable enterprises;
increasing the concentration of financial results in hotels and similar temporary accommodation; leadership of
food and beverage establishments in the share of profitable enterprises, temporary accommodation establishments
— by contribution to the absolute amount of financial results. It is statistically shown that the dynamics of
financial results of hotel business, restaurant business, as well as their amount is described by similar trends —
parabola with branches up, accumulation of cumulative losses until 2015 year, the reverse trend in subsequent
years, the transition to profitable restaurants in 2016 year, the hotel industry — in 2017 year. It is proved that
according to the criterion of financial results, the efficiency of hotel and restaurant management increased during
2010—2018 years, and significant deviations in 2014—2015 years were caused by a sharp deterioration of the
environment and were objective in nature. A promising direction for the development of modern concepts of
hotel and restaurant business management, based on quality management and standardization, is the integration
of the financial controlling subsystem. The content of the latter with key indicators of financial efficiency,
incentives for their achievement in the framework of the centers of profits and responsibilities is proposed.
ти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Забезпечення розвитку готельно$ресторанного
бізнесу в умовах поглиблення відносин між Україною
та Європейським Союзом, підписання Угоди про асоці$
ацію, потребує підвищення якості послуг до рівня
міжнародних стандартів [1, с. 85]. Організаційно$еко$
номічний механізм розвитку готельно$ресторанного
бізнесу є системою із власною сукупністю елементів, що
піддається зовнішньому впливу та зорієнтований на
отримання визначеного результату [2, с. 195]. Фінансо$
вий результат закладу готельно$ресторанного госпо$
дарства формує обсяг надання послуг гостинності і ре$
алізованих товарів. Він є критерієм ефективності мене$
джменту на мікро$рівні, вирішення соціально$економі$
чних завдань на рівні галузі, реалізації функцій макро$
економічного розвитку національного господарства і
складової індустрії туризму зокрема. Організація ви$
робництва кінцевого продукту у матеріальній і немате$
ріальній формах, управління закладом готельно$ресто$
ранного господарства є складними процесами із точки
зору забезпечення ефективності механізму обслугову$
вання, ціноутворення та планування, що безпосередньо
впливає на побудову фінансово$контрольної підсисте$
ми менеджменту [3, с. 65].
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
Питання впровадження у вітчизняну практику су$
часних концепцій менеджменту готельно$ресторанно$
го бізнесу знаходяться у центрі уваги багатьох учених.
У статті Сопіга В.Б., Алілуйко М.С. акцентовано увагу
на таких системах, як TQM (Total Quality Management,
тобто загальне управління якістю), що передбачає
орієнтацію на споживача, лідерство керівника, процес$
ний та системний підхід до управління й постійне по$
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кращення діяльності готельно$ресторанного підприєм$
ства; CSR (Corporate Social Responsibility, тобто колек$
тивна соціальна відповідальність), що враховує соціальні
запити клієнтів, працівників та суспільства; 5S, що вклю$
чає організованість (Seiri), акуратність і впорядкованість
(Seiton), прибирання (Seiso), стандартизацію (Seiketsu)
і дисципліну (Shitsuke) [4, с. 117]. Інтеграція зазначених
систем орієнтована на підвищення якості обслуговуван$
ня гостей закладів готельно$ресторанного господар$
ства, гармонізацію інтересів власників, працівників, су$
спільства загалом. Якість послуг, надійна репутація і
привабливий імідж становляться запорукою конкурен$
тоспроможності суб'єктів готельно$ресторанного
бізнесу, ефективності їх менеджменту і рентабельної
діяльності. Погоджуємося з Батченко Л.В., Гончар Л.А.,
що управління репутацією, компетенціями, їх створен$
ням, оцінкою та моніторингом стало окремим напрям$
ком менеджменту [5, с. 79], який дозволяє закладам го$
тельно$ресторанного господарства витримувати не$
сприятливий тиск зовнішнього середовища, загострен$
ня конкурентної боротьби, інтенсифікації інформацій$
них потоків тощо. Зростання попиту на бездоганну діло$
ву репутацію є одним із стимулів зниження рівня тіньо$
вої економіки у сфері готельно$ресторанного бізнесу
України, про що зазначає Задворних С.С. [6, с. 59].
Бієвець А.В. справедливо зазначає, що забезпечення
прибуткової діяльності спрямовано, поміж іншим, на ви$
рішення проблем безпеки закладів галузі, оскільки пев$
ною мірою здатне поглинати збитки і нейтралізувати
загрози [7, с. 11].
Витратний підхід до управління фінансовою
стійкістю закладів готельно$ресторанного господарства
розробляється Юдіною О.І. Першим напрямом дослід$
ження є: вплив інвестиційно$інноваційних витрат (за на$
прямами капітальних вкладень) на досліджувані еко$
номічні показники і розраховані прогнозні індикатори
прогресивного розвитку [8, с. 170]. Другий напрям дос$
лідження — це методи оцінки витрат ресурсів щодо
здійснення виробничо$комерційної діяльності підприє$
мства, необхідних для отримання планованих резуль$
татів діяльності та забезпечення стійкості підприємства
[9, с. 184].
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Високо оцінюючи науковий доробок за$
значених авторів, слід засвідчити брак науко$
во$прикладних досліджень, присвячених ви$
значенню внесків окремих видів діяльності
закладів готельно$ресторанного бізнесу у
фінансову результативність галузі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення драйверів зрос$
тання ефективності менеджменту закладів
готельно$ресторанного господарства у досяг$
ненні ключових показників фінансової ре$
зультативності.

Таблиця 1. Динаміка фінансового результату до оподаткування секції
I "Тимчасове розміщування й організація харчування" та його
структура, %

Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Усього
підприємства, які одержали підприємства, які одержали
фінансовий
прибуток
збиток
результат
фінансовий
фінансовий
(сальдо) до
у % до
результат,
у % до
результат,
оподаткування,
загальної
загальної
тис. грн
тис. грн
тис. грн
кількості
кількості
(структура,
(структура,
(структура, % –
підприємств % – секція
підприємств
% – секція
секція I – 100%)
I –100%)
I – 100%)
-548111,4
57,3
619743,5
42,7
1167854,9
-571639,4
60,3
806046,2
39,7
1377685,6
-862487,0
58,9
858686,6
41,1
1721173,6
-1270500,9
59,5
788316,3
40,5
2058817,2
-6579040,4
59,5
370155,3
40,5
6949195,7
-7094415,7
71,9
771386,3
28,1
7865802,0
-1947576,9
71,7
1677972,2
28,3
3625549,1
1976789,4
69,5
4300418,5
30,5
2323629,1
2886485,8
71,4
4393249,4
28,6
1506763,6
Тимчасове розміщування, код КВЕД 55
54,64
52,1
53,13
47,9
53,84
58,96
51,3
51,60
48,7
54,65
80,97
51,4
43,17
48,6
62,11
67,52
53,5
46,62
46,5
59,52
81,16
51,0
61,44
49,0
80,11
75,52
59,6
50,45
40,4
73,06
110,59
62,2
53,07
37,8
83,97
66,61
62,4
71,18
37,6
75,07
74,18
66,2
70,13
33,8
62,39
Діяльність із забезпечення стравами та напоями, код КВЕД 56
45,36
58,5
46,87
41,5
46,16
41,04
62,4
48,40
37,6
45,35
19,03
61,1
56,83
38,9
37,89
32,48
61,5
53,38
38,5
40,48
18,84
62,1
38,56
37,9
19,89
24,48
75,6
49,55
24,4
26,94
-10,59
74,8
46,93
25,2
16,03
33,39
71,8
28,82
28,2
24,93
25,82
73,1
29,87
26,9
37,61

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Протягом 2010—2016 рр. діяльність
суб'єктів господарювання, що здійснюють
діяльність із секції I "Тимчасове розміщуван$
ня й організація харчування", була збитковою
2010
(табл. 1).
Проте відбулися позитивні якісні зміни, 2011
оскільки частка підприємств, які отримали 2012
прибуток, зросла із 57,3% до 71,7% відповід$ 2013
но за рахунок скорочення частки підприємств, 2014
2015
які отримали збиток, — із 42,7% до 28,3%.
Мали місце також значні структурні зру$ 2016
шення між основними підгалузями. Внесок 2017
закладів із тимчасового розміщування (код 2018
КВЕД 55) в отримані збитки секції I збільшив$
ся із 54,64% у 2010 р. до 110,59% у 2016 р., ос$ 2010
кільки підприємства, що здійснюють діяльність 2011
із забезпечення стравами та напоями (код 2012
КВЕД 56) у 2016 р. перейшли до беззбиткової 2013
діяльності, внесок отриманого прибутку 2014
у від'ємний фінансовий результат склав 2015
($10,59%). Протягом 2017—2018 рр. більше 2016
2/3 додатного фінансового результату по 2017
секції I згенерували підприємства із тимчасо$ 2018
вого розміщування. Внесок суб'єктів господа$
Джерело: побудовано за даними [10].
рювання, що здійснюють діяльність із забез$
печення стравами та напоями, у формування фінан$ прибутку 2017 р. і 2018 р. склала відповідно 1,98 млрд
сового результату по секції I протягом 2010—2018 рр. грн і 2,89 млрд грн. Тренд фінансового результату
скоротився: по прибутку — із 46,87% до 29,87%, по збит$ підприємств, які отримали прибуток, описується висхі$
ку — із 46,16% до 37,61%. Протягом аналізованого пе$ дною гілкою параболи з R2 = 0,8803 і свідчить про його
ріоду зросла частка прибуткових підприємств в обох стійке зростання, за виключенням загальноекономічної
підгалузях, проте серед закладів із забезпечення стра$ кризи 2014 р. Динаміка збитків описується параболою з
вами та напоями вона була вище порівняно з закладами гілками донизу (R2 = 0,5075). Їх стійке нарощування спо$
із тимчасового розміщування: у 2010 р. — 58,5% проти стерігалося протягом 2010—2015 рр. — із 1,17 млрд грн
до 7,9 млрд грн і обумовлювало від'ємний фінан$
52,1%, у 2018 р. — 73,1% проти 66,2%.
Збиткова діяльність має несприятливий вплив на совий результат. У 2018 р. сума збитків скоротилася до
розвиток закладів готельно$ресторанного господар$ 1,5 млрд грн.
Основну частку фінансового результату закладів із
ства, оскільки знижує можливості надання якісних
послуг, може призводити до скорочення штатів, за$ тимчасового розміщування (табл. 2) формує діяльність
лучення персоналу недостатньої кваліфікації, недо$ готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
тримання температурних режимів, невиправданої (код КВЕД 55.10) — у середньому 88,81%.
Протягом 2011—2016 рр. вона зросла із 61,91% до
економії на придбанні сировини, матеріалів, про$
дуктів та напівфабрикатів тощо [11, с. 102]. Серед 98,62% за рахунок скорочення питомої ваги закладів із
причин збиткової діяльності слід зазначити неефек$ розміщування на період відпустки та іншого тимчасо$
тивні системи менеджменту, застарілі методи управ$ вого проживання (код КВЕД 55.20) із 38,68% до 1,27%.
ління тощо. Їх подолання потребує забезпечення зак$ У 2017—2018 рр. частка готелів і подібних засобів тим$
ладами готельно$ресторанного господарства балан$ часового розміщування (55.10) перевищувала 100%, ос$
су між високим рівнем сервісу і доступністю цінової кільки прибуток від їх діяльності поглинав збитки інших
політики, розробки і впровадження інноваційних, підгалузей тимчасового розміщення — на період відпу$
стки та іншого тимчасового проживання (55.20), надан$
креативних інструментів управління.
Динаміка фінансового результату підприємств із ня місць кемпінгами та стоянками для житлових авто$
тимчасового розміщування й організації харчування фургонів і причепів (55.30), діяльність інших засобів тим$
описується параболою із гілками догори (R2 = 0,5813). часового розміщування (55.9). Протягом всього періо$
Протягом 2010—2015 рр. обсяг збитків збільшився із ду 2010—2018 рр. внесок діяльності з кодом 55.3 у фінан$
0,55 млрд грн до 7,1 млрд грн, особливо стрімко їх на$ совий результат з тимчасового розміщення не переви$
рощування відбувалося протягом 2013—2014 рр., коли щував 1%, з кодом 55.9 — 2%, за виключенням 2010 р.
їх величина зросла із 1,3 млрд грн до 6,6 млрд грн. Сума (7,48%).
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Таблиця 2. Динаміка, склад і структура фінансового
результату підприємств з тимчасового розміщування
(код КВЕД 55)

-299484,0
-337067,1
-698348,6
-857896,7
-5339698,8
-5357448,2
-2153836,9
1316830,3
2141069,3
-1287320,1

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Діяльність інших засобів
тимчасового розміщування, 55.9

структура,
%

Надання місць кемпінгами та
стоянками для житлових
автофургонів і причепів, 55.30

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
середнє

тис. грн

Діяльність засобів розміщування
на період відпустки та іншого
тимчасового проживання, 55.20

Рік

Питома вага підгалузей, %

Діяльність готелів і подібних
засобів тимчасового
розміщування, 55.10

Тимчасове розміщування, код
КВЕД 55

62,57
61,91
86,13
84,39
95,86
97,87
98,62
111,11
100,80
88,81

29,79
38,68
14,05
13,70
3,36
1,72
1,27
-10,00
-0,37
10,24

0,17
0,86
0,34
0,15
0,24
0,39
-0,06
-0,52
-0,04
0,17

7,48
-1,46
-0,52
1,76
0,54
0,02
0,18
-0,59
-0,38
0,78

Джерело: побудовано за даними [10].

Внесок підгалузей у фінансовий результат діяль$
ності із забезпечення стравами та напоями був нерівно$
мірним (табл. 3).
Від'ємні значення показників закладів із постачан$
ня готових страв (56.2), за виключенням 2014 р., пояс$
нюються отриманням ними прибутку при збитковості
галузі, його максимальне значення ($35,18%) мало місце
у 2012 р. Значний внесок у сукупний прибуток діяльність
із кодом (56.2) зробила у 2016 р. — 28,52%. У 2010 р.
діяльність закладів із обслуговування напоями (56.3)
обумовила майже половину збитків галузі (49,94%), у
2011—2012 рр. — майже всі збитки — відповідно 99,22%
і 105,0%. Протягом 2013—2015 рр. основним джерелом
збитків була діяльність ресторанів, надання послуг мо$
більного харчування (56.10) — її частка зросла із 89,81%
до 102,02%. Після переходу підприємств із забезпечен$
ня стравами та напоями у 2016 р. до беззбиткової діяль$

ності, усі підгалузі виявилися прибутковими, за виклю$
ченням діяльності з кодом (56.3) у 2016 р., але основну
частку додатного фінансового результату генерує
діяльність ресторанів, надання послуг мобільного хар$
чування (56.10) — протягом 2017—2018 рр. вона стано$
вила відповідно 89,13% і 79,35%, а в середньому за весь
період — 70,77%. Середні значення питомої ваги фінан$
сових результатів постачання готових страв (56.2) у
розмірі ($1,47%) і обслуговування напоями (56.3) у
розмірі (30,70%) є дещо викривленими, оскільки у пер$
шому випадку підгалузь генерувала прибутки на фоні
загальної збитковості, у другому випадку, навпаки, ве$
ликі збитки.
Динаміка фінансових результатів різних видів діяль$
ності із тимчасового розміщування й організації харчу$
вання характеризуються як схожими рисами, так і
відмінностями (табл. 4).
Схожим є тренд на рівні секції I, тимчасового розм$
іщування (код КВЕД 55), діяльності готелів і подібних
засобів тимчасового розміщування (код КВЕД 55.10) —
парабола із гілками догори, рух збитків по низхідній
гілці до 2015 р. (мінімальне значення функції), перехід
до беззбиткової діяльності у 2017 р. Із збитків 2015 р.
по секції I у розмірі 7,1 млрд грн, на код 55 приходиться
5,3 млрд грн (75,52%), у т.ч. на код 55.10 — 5,2 млрд грн
(97,87% по коду 55). Аналогічний тренд (парабола —
гілки догори) має діяльність із забезпечення стравами
та напоями (код КВЕД 56) і діяльність ресторанів, на$
дання послуг мобільного харчування (код КВЕД 56.10).
Як і в попередніх варіантах схожості, мало місце на$
рощування збитків протягом 2010—2015 рр., макси$
мальні збитки за кодом 56 склали 1,74 млрд грн, за кодом
56.10 — 1,77 млрд грн, або 102% від коду 56. Проте пе$
рехід до беззбиткової діяльності має зміщений лаг — 1
рік, оскільки відбувся у 2016 р.
Відсутність чітко вираженого тренду у динаміці
фінансових результатів за умови системних збитків при$
таманна таким видам діяльності: розміщування на пері$
од відпустки та іншого тимчасового проживання (55.20);
надання місць кемпінгами та стоянками для житлових
автофургонів і причепів (55.30), за виключенням 2016 р.
(1,4 млн грн прибутку); діяльність інших засобів тимча$
сового розміщування (55.90), за виключенням 2011 р. і
2012 р. (прибутки складають відповідно 4,9 і 3,6 млн грн).
Прибутковою, за виключенням 2014 р., була
діяльність із постачання готових страв (код 56.2) — збит$
ки ($149,6 млн грн) — та її підгалузі — постачання інших
готових страв (код 56.29) — збитки ($140,0 млн грн), або

Таблиця 3. Динаміка, склад і структура фінансового результату підприємств, що здійснюють діяльність
із забезпечення стравами та напоями (код КВЕД 56)

Діяльність із
забезпечення
стравами та
напоями, код
КВЕД 56
Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
середнє

тис. грн

структура,
%

-248627,4
-234572,3
-164138,4
-412604,2
-1239341,6
-1736967,5
206260,0
659959,1
745416,5
-269401,8

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Питома вага підгалузей, %
Діяльність
ресторанів,
надання
послуг
мобільного
харчування,
56.10
60,68
26,61
30,18
89,81
85,27
102,02
73,89
89,13
79,35
70,77

Постачання
готових
страв, 56.2
-10,62
-25,82
-35,18
-1,74
12,07
-2,95
28,52
3,97
18,51
-1,47

Обслуговування
напоями,
56.3
49,94
99,22
105,00
11,93
2,66
0,94
-2,41
6,90
2,14
30,70

Джерело: побудовано за даними [10].
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Таблиця 4. Формалізація показників динаміки фінансових результатів видів діяльності
із тимчасового розміщування й організації харчування

Вид економічної
діяльності
Тимчасове
розміщування й
організація
харчування

Код за
Формалізація тренду
КВЕД-2010
I
y = 402 137,92x2 3 798 219,49x +
4 700 008,25
R² = 0,58

Тимчасове
розміщування

55

Діяльність
ресторанів,
надання послуг
мобільного
харчування
Постачання
готових страв

Парабола гілки догори

y = 313 403,35x2 3 020 147,78x +
4 000 050,68
R² = 0,58

Парабола гілки догори

55.20

y = 3898,5x2 - 30853x 66297
R² = 0,386

Відсутність
чітко
вираженого
тренду

55.30

y = 578,62x2 - 6214,8x +
7499,7
R² = 0,2707

Відсутність
чітко
вираженого
тренду

Мінімальне значення
(-20,9) млн грн у 2015 р.
Системні збитки, за
виключенням 2016 р.
(1,4 млн грн)

55.90

y = 300,92x - 10213
R² = 0,0052

56

y = 84286x2 - 741591x +
769494
R² = 0,5342

Відсутність
чітко
вираженого
тренду
Парабола гілки догори

56.10

y = 78736x2 - 721964x +
879847
R² = 0,467

Парабола гілки догори

56.2

y = 6793,8x2 - 61446x +
122825
R² = 0,3528
y = -16123ln(x) + 27862
R² = 0,4119

Парабола гілки догори

Системні збитки, за
виключенням 2011 р. і
2012 р. (відповідно 4,9 і
3,6 млн грн)
Мінімальні значення
1,74 млрд грн збитків у
2015 р. Перехід до беззбиткової діяльності у
2016 р.
Мінімальні значення
1,77 млрд грн збитків у
2015 р. Перехід до
беззбиткової діяльності у
2016 р.
Прибуткова діяльність, за
виключенням 2014 р.
(-149,6 млн грн)
Максимальний обсяг
прибутків у 2011 р.
(48,7 млн грн), збитки
(-9,1) млн грн у 2017 р. з
переходом до беззбиткової
діяльності у 2018 р.
(2,0 млн грн)
Прибуткова діяльність, за
виключенням 2014 р.
(-140,0 млн грн)
Скорочення збитків із
(-232,7) млн грн у 2011 р.
до беззбиткової діяльності
у 2017 р. (45,6 млн грн
прибутку)

Постачання
56.21
готових страв для
подій

Постачання інших 56.29
готових страв
Обслуговування
напоями

Характеристика динаміки
Мінімальні значення 6,6 і
7,1 млрд грн збитків у
2014-2015 рр. Перехід до
беззбиткової діяльності у
2017 р.
Мінімальні значення
5,3 млрд грн збитків у
2014-2015 рр. Перехід до
беззбиткової діяльності у
2017 р.
Мінімальні значення 5,1 і
5,2 млрд грн збитків у
2014-2015 рр. Перехід до
беззбиткової діяльності у
2017 р.
Мінімальне значення
(-179,5) млн грн у 2014 р.
Системні збитки

y = 317 851,79x2 3 056 628,28x +
3 930 514,63
R² = 0,59

Діяльність готелів 55.10
і подібних засобів
тимчасового
розміщування
Діяльність засобів
розміщування на
період відпустки
та іншого
тимчасового
проживання
Надання місць
кемпінгами та
стоянками для
житлових
автофургонів і
причепів
Діяльність інших
засобів
тимчасового
розміщування
Діяльність із
забезпечення
стравами та
напоями

Короткий
опис тренду
Парабола гілки догори

56.30

y = 5653,2x2 - 46105x +
77310
R² = 0,3789
y = 29382x - 210378
R² = 0,749

Функція, що
убуває

Парабола гілки догори
Зростаюча
лінійна
функція

Джерело: власні розрахунки.

93,6%. Логарифмічною функцією, що убуває, описуєть$
ся динаміка фінансової результативності постачання го$
тових страв для подій (код 56.21). Максимальний обсяг
прибутків мав місце у 2011 р. (48,7 млн грн), збитки 2017
р. склали ($9,1) млн грн з переходом до беззбиткової
діяльності у 2018 р. (2,0 млн грн).
Зростаючою лінійною функцією (з високим значен$
ням R2 = 0,749) описується динаміка фінансових резуль$
татів від обслуговування напоями (код 56.30) — відбуло$
ся скорочення збитків із ($232,7) млн грн у 2011 р. до без$
збиткової діяльності у 2017 р. (45,6 млн грн прибутку).
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
1. Протягом досліджуваного дев'ятирічного періо$
ду 2010—2018 рр. діяльність суб'єктів господарювання,
що здійснюють тимчасове розміщування й організацію
харчування, була прибутковою лише протягом двох ос$
танніх років. Аналізований часовий інтервал характе$
ризується структурними зрушеннями між основними
підгалузями у рамках секції I класифікації видів еконо$
мічної діяльності: якщо на початок аналізованого пе$
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ріоду на тимчасове розміщення приходилося незначно
більше половини фінансового результату, то на кінець —
три чверті.
2. Загальною позитивною тенденцією протягом ана$
лізованого періоду є зростання частки суб'єктів госпо$
дарювання, що отримали прибуток. За питомою вагою
прибуткових підприємств лідирують заклади із забез$
печення стравами та напоями, а за внеском у абсолют$
ну суму фінансових результатів — заклади із тимчасо$
вого розміщування.
3. Спільною ознакою розвитку підгалузей у рамках
секції I є збільшення концентрації на провідних видах
діяльності: частка готелів і подібних засобів у фінансо$
вих результатах тимчасового розміщування зросла із
60% до майже 100%, а діяльності ресторанів, надання
послуг мобільного харчування у фінансових результа$
тах діяльності із забезпечення стравами та напоями —
із 60% до 80%. Динаміка фінансових результатів зазна$
чених видів діяльності обумовлює загальний результат
по секції І, описується схожими трендами — парабо$
лою з гілками догори, накопиченням кумулятивних
збитків до 2015 року, зворотною тенденцією у наступні
роки, переходом до прибуткової діяльності закладами
ресторанного господарства у 2016 році, готельного гос$
подарства — у 2017 році.
4. Протягом досліджуваного періоду найкращі
фінансові результати демонстрували підприємства, що
здійснюють діяльність із постачання готових страв, пе$
редусім за рахунок постачання інших готових страв, які
виявилися збитковими лише у 2014 році. Заклади з об$
слуговування напоями демонстрували стійку тенденцію
до скорочення збитків і у 2017 році перейшли до при$
буткової діяльності.
5. За критерієм фінансових результатів ефективність
менеджменту закладів готельно$ресторанного госпо$
дарства протягом 2010—2018 років зросла, суттєві
відхилення 2014—2015 рр. були викликані різким по$
гіршенням стану зовнішнього середовища і носили
об'єктивний характер. Перспективним напрямком роз$
витку сучасних концепцій менеджменту готельно$рес$
торанного бізнесу, заснованих на управлінні якістю і
стандартизації, є інтеграція до них підсистеми фінан$
сового контролінгу. Остання передбачає розробку клю$
чових показників фінансової ефективності, стимулів за
їх досягнення у рамках діяльності центрів прибутків і
відповідальності.
Перспективами подальших досліджень є розробка
маркетингових механізмів зміцнення конкурентоспро$
можності закладів готельно$ресторанного господар$
ства.
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STATISTICAL EVALUATION OF MODERN TRANSFORMATION OF ECONOMIC BEHAVIOR
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE MANAGEMENT SYSTEM

У статті здійснено деталізоване статистичне аналізування розвитку промислових підприємств з поX
зиції трансформації їх економічної поведінки. Оцінювання економічної поведінки підприємств базуваX
лось на сформованому авторському методичному підході, в основі якого є побудова кореляційного поля
та емпіричної лінії регресії між загальним фінансовим результатом та фінансовим результатом від основX
ної діяльності.
Обгрунтовано авторську позицію щодо видів моделей економічної поведінки підприємств: виробниX
чоорієнтованої, рентоорієнтованої та змішаної. В прикладному аспекті (на основі 49 промислових
підприємств) здійснено оцінювання економічної поведінки підприємств протягом 2005—2018 років. ВідокX
ремлено промислові підприємства із незмінною економічної поведінкою та підприємстваXтрансформаX
тори економічної поведінки.
Виявлено передумови, причини, фактори погіршення виробничого потенціалу сучасних промислоX
вих підприємств, а також перспективи поєднання виробничої, фінансової, інвестиційної та рентоорієнX
тованої діяльності.
The detailed statistical analysis of the development of industrial enterprises from the standpoint of
transformation their economic behavior is made in the paper. Assessment of economic behavior of enterprises
was based on the formed author's methodological approach, which is based on the construction of a correlation
field and empirical regression line between the general financial result (financial result before tax) and the financial
result from the main (production) activity. It is due to the fact that the ratio of these indicators is the main
criterion for determination the above mentioned models of behavior.
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The author's position to the types of models of economic behavior of enterprises is substantiated: productionX
oriented, rentXoriented and mixed. In the applied aspect (based on 49 industrial enterprises) the assessment of
economic behavior of enterprises during 2005—2018 was carried out. It is established that for 13 years there has
been an increase in rentXoriented enterprises from six to ten enterprises; significant reduction of enterprises that
operate on the model of mixed behavior from twentyXfour to ten enterprises; reduction of productionXoriented
enterprises — from nineteen to five enterprises; eighteen companies dropped out of the industry or went bankrupt;
six enterprises changed the organizational and legal form of management to business associations. Extremely
negative trends in the development of industrial enterprises have been identified, as the basis of production is
being lost, namely the concentration of enterprises on production processes is decreasing, not to mention their
rather low innovative development.
Industrial enterprises with unchanging economic behavior and enterprisesXtransformers of economic behavior
are separated. Nine industrial enterprises with permanent (unchanged) economic behavior were identified: two
enterprises with productionXoriented behavior; five enterprises — with mixed behavior and two enterprises with
rentXoriented economic behavior.
Preconditions, reasons, factors of deterioration of production potential of modern industrial enterprises, and
also prospects of a combination of production, financial, investment and rentXoriented activity are substantiated.

Ключові слова: промислові підприємства, модель економічної поведінки, трансформація економічної по
ведінки підприємства, менеджмент, розвиток.
Key words: industrial enterprises, model of economic behavior, transformation of economic behavior of enterprise,
management, development.

ВСТУП
Пріоритетною ознакою економічного розвитку у
світі є беззаперечна роль промисловості. Промислові
підприємства здійснюють найбільший мультиплікатив$
ний ефект на економіку країн з різним рівнем економіч$
ного розвитку, виробляючи значну частину валового
внутрішнього продукту, стимулюючи інноваційну
діяльність, гарантуючи одержання великої частки екс$
портних доходів, створюючи та підтримуючи мільйони
робочих місць, наповнюючи податковими платежами
державну скарбницю і тим самим формуючи фундамент
для соціально$економічного розвитку країн.
Проте поточний стан української промисловості не
відповідає вимогам, що диктуються умовами глобаль$
них змін. Промислове виробництво перестало бути
основним чинником зростання національної економіки.
Індекс промислового виробництва скоротився до менш
ніж 70% у 2017 році порівняно з 2007 роком [1], за
2019 рік обсяги промислового виробництва скоротили$
ся на 1,8% у порівнянні із 2018 роком [2].
Промислові підприємства за сучасних реалій пере$
бувають у важкому фінансовому становищі. Передумо$
вами цього стали неефективні ринкові перетворення,
перманентна фінансова криза в країні, нестабільне
внутрішнє і зовнішнє середовище в Україні. З огляду на
зазначене промислові підприємства здебільшого скоро$
чують масштаби діяльності, або переорієнтовуються на
інші види діяльності, або банкрутують. Однією із син$
тезуючих проблем вважаємо зміну економічної поведі$
нки промислових підприємств. Відтак у контексті цього
розгляду, доцільно здійснити оцінювання та аналізуван$
ня їх економічної поведінки і виявити причини існую$
чого стану сучасних промислових підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню економічної поведінки підприємств з
позиції методичного інструментарію присвяченні праці
таких вчених: О.В. Мороза [3], Н.В. Білошкурської [4],
Г.В. Капленко [5], О.В. Полторацької [6]. Проте вони
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не достатньо розкривають прикладні можливості ста$
тистичного оцінювання економічної поведінки промис$
лових підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінювання сучасних реалій та пер$
спектив розвитку промислових підприємств з позиції їх
економічної поведінки; відокремлення передумов, при$
чин та факторів наявного виробничого потенціалу про$
мислових підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінювання економічної поведінки українських
промислових підприємств потребує розпізнавання
сформованих моделей економічної поведінки за допо$
могою певних критеріїв або математичної інтерпретації.
Враховуючи, що в основу відокремлених моделей еко$
номічної поведінки підприємств покладено пріори$
тетність видів діяльності: виробничої, рентоорієнтова$
ної, змішаної (надання оренди, лізинг, здійснення фінан$
сових операцій, інвестиційної діяльності та інше); автор
досліджував взаємозв'язок між загальним фінансовим
результатом (фінансовим результатом до оподаткуван$
ня) та фінансовим результатом від основної (виробни$
чої) діяльності. Це обумовлено тим, що співвідношення
саме цих показників є головним критерієм детермінації
вищезазначених моделей поведінки. За допомогою
сформованого методичного підходу математичної
інтерпретації моделей економічної поведінки
підприємств відображеного в [7] та інформаційного ма$
сиву даних [8] провели оцінювання економічної поведі$
нки досліджуваних підприємств за відповідною модел$
лю: виробничоорієнтованої, змішаної або рентоорієн$
тованої економічної поведінки (табл. 1).
У таблиці 1 наведені результати щодо оцінювання
моделей економічної поведінки підприємств за 2005 рік
і 2018 рік. Це обумовлено тим, що саме з 2005 року
окреслена тематика є предметом наукового досліджен$
ня автора, а 2018 рік як звітний період. Відтак за 13 років
спостерігається збільшення рентоорієнтованих
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Таблиця 1. Оцінювання моделей економічної поведінки підприємств
Модель економічної поведінки підприємств
в 2005 році
1. ПрАТ «Хмільниксільмаш»
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
У = -2,716 -0,183х +0,0054х2
2. ВАТ «Джуринський
машинобудівний завод»
R² = 0,9998
змішана економічна поведінка
3. ПрАТ «Дашівський
У = -1,325 + 0,013х -0,0073х2
ремонтно-механічний завод»
R²= 0,9258
змішана економічна поведінка
4. ПрАТ «Вінницький завод
У = -111,93 + 0,899х
Будмаш»
R² = 0,8872
виробничоорієнтована економічна поведінка
5. ПрАТ «Ладижинський
У = 28,809 + 1,832х
ремонтно-механічний завод»
R² = 0,9876
виробничоорієнтована економічна поведінка
6. ПрАТ «Барський
У = -121,67 + 1,031х
машинобудівний завод»
R² = 0,9756
виробничоорієнтована економічна поведінка
7.ПрАТ «Калинівський
У = 232,38 - 1,18х + 0,0012х2
машинобудівний завод»
R²= 0,9555
змішана економічна поведінка
8. ВАТ «Вінницький завод
У = -1649,2 + 0,811х
тракторних агрегатів»
R² = 0,9673
виробничоорієнтована економічна поведінка
9. ПрАТ «Вінницький
У = 0,131х1,293
дослідний завод»
R²= 0,9407
змішана економічна поведінка
10. ВАТ «Калинівський
У = 946,15 + 20,524х +0,0895х2
ремонтно-механічний завод»
R²= 0,9884
змішана економічна поведінка
11. ТДВ «Брацлав»
У = -175,64 - 0,329х + 0,0006х2
R²= 0,7639
змішана економічна поведінка
12.ТОВ «Вінницький завод
У = 128,39 + 0,899х
«Пневматика»»
R² = 0,9861
виробничоорієнтована економічна поведінка
13. ПрАТ «МогилівУ = -8194,6 + 1,296х + 0,0011х2
Подільський машинобудівний R²= 0,9241
завод ім. С.М. Кірова»
змішана економічна поведінка
14. ПАТ «Вінницький
У = -73,272 + 0,414х - 0,0112х2
інструментальний завод»
R²= 0,7848
змішана економічна поведінка
15. ПрАТ «Вороновицьке
відсутній зв’язок
спеціалізоване підприємство
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
Агромаш»
економічна поведінка
16. ПрАТ «Гайсинське РП
У = -30,49 + 0,958х
«Сільгосптехніка»»
R²= 0,8504
виробничоорієнтована економічна поведінка
17. ПрАТ «Уланівський
відсутній зв’язок
Агромаш»
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
18. ПАТ «Тростянецьке
У = -115,36 + 0,893х
районне підприємство
R² = 0,8277
«Агромаш»»
виробничоорієнтована економічна поведінка
19. ПрАТ «Шаргородське
У = 348,68 + 11,196х + 0,0612х2
R²= 0,9970
районне підприємство
«Агромаш»»
змішана економічна поведінка
20. ПАТ «Немирівське районне У = -28,863 + 0,581х
підприємство «Агромаш»»
R² = 0,8427
виробничоорієнтована економічна поведінка
21. ПрАТ «Калинівське
У = 77,861 + 1,206х - 0,0053х2
районне підприємство
R²= 0,8550
«Агромаш»»
змішана економічна поведінка
22. ВАТ «Бершадське районне У = 112,55 - 0,568х
підприємство «Агромаш»»
R² = 0,9652
виробничоорієнтована економічна поведінка
У = -14,112 + 1,325х
23. ВАТ «Чечельницьке
r = 0,9643
районне підприємство
«Агромаш»»
виробничоорієнтована економічна поведінка
24. ВАТ «Брацлавське
У = 16,501 - 0,761х + 0,0143х2
спеціалізоване підприємство
η = 0,9154
«Агромаш»»
змішана економічна поведінка
Підприємство

25. ПрАТ «Кальницьке СП
«Агромаш»

У = -63,451 - 0,506х + 0,091х2
η = 0,8650

26. ПрАТ «Агромашкомплект»

змішана економічна поведінка
У = -24,542 - 0,389х + 0,0002х2
η = 0,7556
змішана економічна поведінка
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в 2018 році
y = 0,9847x - 367,37
R² = 0,84
виробничоорієнтована економічна поведінка
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2010 р.
відсутній зв’язок між
ФР і ФРОД рентоорієнтована економічна
поведінка
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
y = -0,0009x2 + 0,6516x - 16,905
R² = 0,7826
змішана економічна поведінка
y = -4E-05x2 + 1,1194x - 202,42
R² = 0,6866
змішана економічна поведінка
y = -4E-05x2 + 1,0354x - 442,94
R² = 0,6065
змішана економічна поведінка
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2009 р.
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2015 р.
товариство з додатковою відповідальністю
(з 2013 р.)
товариство з обмеженою відповідальністю
(з 2009 р.)
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2015 р.
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2013 р.
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
y = -0,0061x2 - 1,7324x - 178,42
R² = 0,5888
змішана економічна поведінка
y = 7E-05x2 + 0,5299x - 89,897
R² = 0,6561
змішана економічна поведінка
вибуло з галузі в 2009 р.
вибуло з галузі в 2009 р.

вибуло з галузі в 2009 р.
y = -0,0073x2 - 0,3858x - 3,1517
R² = 0,6135
змішана економічна поведінка
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
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Продовження таблиці 1
Модель економічної поведінки підприємств
в 2005 році
27. ТОВ «Рахнянське
У = -16,437 + 1,097х
спеціалізоване підприємство
r = 0,9220
«Агромаш»»
виробничоорієнтована економічна поведінка
відсутній зв’язок
28. ПрАТ «Комсомольське
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
спеціалізоване підприємство
«Агромаш»»
економічна поведінка
29. ВАТ «Вахнівське
відсутній зв’язок
спеціалізоване підприємство
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
«Агромаш»»
економічна поведінка
30. ТОВ «Жмеринське районне У = 12,735 + 0,479х - 0,0048х2
підприємство «Агромаш»»
η = 0,9999
Підприємство

31. ПрАТ «Козятинське
районне підприємство
«Агромаш»»
32. ВАТ «Липовецьке районне
підприємство «Агромаш»»
33. ВАТ «Оратівське районне
підприємство «Агромаш»»
34. ВАТ «Томашпільське
районне підприємство
«Агромаш»»

змішана економічна поведінка
У = 121,98 + 5,012х + 0,027х2
η = 0,8201
змішана економічна поведінка
У = -149,06 + 0,437х + 0,0205х2
η = 0,9926
змішана економічна поведінка
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
У = 52,286 + 4,295х + 0,0274х2
η = 0,8941

Модель економічної поведінки підприємств
в 2018 році
товариство з обмеженою відповідальністю
(з 2016 р.)
y = 1,1004x - 76,046
R² = 0,8668
виробничоорієнтована економічна поведінка
вибуло з галузі в 2009 р.
товариство з обмеженою відповідальністю
(з 2013 р.)
відсутній зв’язок
між ФР і ФРОД рентоорієнтована
економічна поведінка
вибуло з галузі в 2009 р.

вибуло з галузі в 2009 р.
вибуло з галузі в 2009 р.

35. ВАТ «Ямпільське районне
підприємство «Агромаш»»

змішана економічна поведінка
У = 218,78 + 5,195х + 0,0197х2
η = 0,9782

36. ВАТ «Вінницьке
спеціалізоване підприємство
«Ремтехсільмаш»»

змішана економічна поведінка
У = -90,386 + 0,543х
вибуло з галузі в 2009 р.
r = 0,8997
виробничоорієнтована економічна поведінка

37. ТОВ
«Автоелектроапаратура»

У = -777,08 + 1,214х
r = 0,9998
виробничоорієнтована економічна поведінка
38. ПАТ «Екологія, комунальне У = -84,229 + 0,348х
r = 0,9519
обладнання (Турбівський
машинобудівний завод)»
виробничоорієнтована економічна поведінка
39. ВАТ «Завод
У = -284805 - 338,71х - 0,101х2
«Автоелектроапаратура»»
η = 0,9936
змішана економічна поведінка
У = -204,08 + 0,975х
r = 0,9991
виробничоорієнтована економічна поведінка
У = -53,817 + 0,766х
r = 0,9418
виробничоорієнтована економічна поведінка
42. ПАТ «Могилів-Подільський У = -119,18 + 1,305х
приладобудівний завод»
r = 0,9674
виробничоорієнтована економічна поведінка
У = 150,55 - 2,917х + 0,0061х2
43. ПАТ «Ямпільський
приладобудівний завод»
η = 0,9998

40. ПАТ «Могилів-Подільський
завод газового устаткування та
приладів»
41. ПАТ
«Вінницяавтоспецобладнання»

44. ПрАТ «Вінницький завод
«Маяк»

змішана економічна поведінка
У = -497,75 + 0,458х + 0,0002х2
η = 0,9925

вибуло з галузі в 2009 р.

товариство з обмеженою відповідальністю
(з 2013 р.)
визнано банкрутом і ліквідовано як юридичну
особу в 2018 р.
вибуло з галузі в 2009 р.

y = 0,9669x - 162,33
R² = 0,9051
виробничоорієнтована економічна поведінка
y = 0,0002x2 + 0,6916x - 8,4476
R² = 0,6523
змішана економічна поведінка
визнання банкрутом і ліквідовано в 2013 р.
y = 1,017x - 244,22
R² = 0,9935
виробничоорієнтована економічна поведінка
y = -4E-05x2 + 1,7558x + 1425,4
R² = 0,7171
змішана економічна поведінка

47.ПрАТ «Вінницьке
підприємство «Ремприлад»

змішана економічна поведінка
У = -29,459 + 1,1 х
r = 0,9847
виробничоорієнтована економічна поведінка
У = 36,056 +1,392 х
r = 0,9614
виробничоорієнтована економічна поведінка
У = -81,361 + 3,505х - 0,0443х2
η = 0,9646

48. ВАТ «Термінал»

змішана економічна поведінка
У = -44093 - 56,503х - 0,0192х2
η = 0,9766

підприємство-банкрут
(відкрито ліквідаційну справу в 2010 р.)

49. ТОВ «Вінницький оптикомеханічний завод»

змішана економічна поведінка
У = 33,745 - 0,975х - 0,005х2
η = 0,9855

товариство з обмеженою відповідальністю
(з 2014 р.)

45. ПрАТ «Бершадський
електротехнічний завод»
46. ПрАТ «Підприємство
«Медтехніка»

y = 1,0277x - 19,657
R² = 0,9983
виробничоорієнтована економічна поведінка
y = -0,0003x2 + 0,7619x + 75,328
R² = 0,8161
змішана економічна поведінка
y = 0,001x2 - 0,4288x + 7,1421
R² = 0,569
змішана економічна поведінка

змішана економічна поведінка

Примітка: х — фінансовий результат від основної діяльності (ФРОД), тис. грн;
у — фінансовий результат до оподаткування (ФР), тис. грн;
R 2 — коефіцієнт детермінації.
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Підприємства, які змінили організаційно-правову форму на господарські товариства
Підприємства, які вибули з галузі або ліквідовані
Підприємства з виробничоорієнтованою поведінкою
Підприємства із змішаною поведінкою
Підприємства з ренторієнтованою поведінкою

Рис. 1. Узагальнена динаміка трансформації економічної поведінки промислових підприємств
Джерело: побудовано за даними таблиці 1.

підприємств з 6 до 10 підприємств; значне зменшення
підприємств, які функціонують за моделлю змішаної
поведінки з 24 до 10 підприємств; зменшення виробни$
чоорієнтованих підприємств — з 19 до 5 підприємств;
18 підприємств вибули з галузі або збанкрутували;
6 підприємств змінили організаційно$правову форму
господарювання на господарські товариства (що не дало
змогу оцінити їх економічну поведінку за відсутності
фінансової інформації). Все це свідчить про значне по$
гіршення виробничого потенціалу сучасних промисло$
вих підприємств та їх намагання вижити за рахунок по$
єднання виробничої, фінансової, інвестиційної та рен$
тоорієнтованої діяльності.
Достатньо цікавим було визначити чи спостерігаєть$
ся така видозміна моделей економічної поведінки дос$
ліджуваних підприємств в розрізі аналізованого періоду
— 2005—2018 років (рис. 1). Відтак збільшення рентоо$
рієнтованих підприємств спостерігалось до 2008 року з
6 до 19 підприємств, а в 2009 році значна частина цих
підприємств ставали банкрутами або вибули з галузі. І
негативна тенденція щодо збільшення збанкрутілих
підприємств (з 11 до 18 підприємств) відзначалась та$
кож протягом 2009—2018 років. Кількість виробничоо$
рієнтованих підприємств відповідно за 2005—2008 роки
суттєво зменшилась з 19 до 8 підприємств, протягом
2009—2010 років спостерігається незначне їх збільшен$
ня до 11 підприємств, а з 2011 року — подальше змен$
шення виробничоорієнтованих підприємств. Відносно
підприємств, які функціонують за моделлю змішаної
економічної поведінки, то динаміка їх кількості також
негативна, впродовж 2005—2009 років спостерігається
незначне зменшення з 24 до 20 підприємств, а з 2010 року
різке скорочення до 10 підприємств і подальше зменшен$

ня. Наведена динаміка характеризує вкрай негативні
тенденції у розвитку промислових підприємств, адже
втрачається основа виробництва, а саме: зменшується
концентрація підприємств на виробничих процесах, не
говорячи вже про їх достатньо низький інноваційний
розвиток.
З метою визначення характерних трансформаційних
особливостей у моделях економічної поведінки промис$
лових підприємств провели поглиблення вищенаведених
досліджень з позиції виявлення підприємств із не$
змінною економічної поведінкою та підприємств$транс$
форматорів їх економічної поведінки протягом 2005—
2018 рр. Загалом відокремлено 9 промислових під$
приємств із перманентною (незмінною) економічною
поведінкою: 2 підприємства — із виробничоорієнтова$
ною; 5 підприємств — із змішаною та 2 підприємства —
з рентоорієнтованою економічною поведінкою (табл. 2).
Наведені підприємства характеризуються усталеніс$
тю економічної поведінки. Але чи свідчить це про ефек$
тивний їх розвиток. Зокрема протягом 2005—2018 рр.
серед досліджуваних підприємств виявили лише 2 вироб$
ничоорієнтованих підприємства, які характеризуються
незмінною економічною поведінкою: ПАТ "Могилів$
Подільський завод газового устаткування та приладів"
та ПрАТ "Бершадський електротехнічний завод". Про$
те, якщо фінансовий результат у ПрАТ "Бершадський
електротехнічний завод" є позитивним (1144 тис. грн),
то діяльність ПАТ "Могилів$Подільський завод газово$
го устаткування та приладів" є збитковою ($1197 тис.
грн). Відносно підприємств із незмінною змішаною по$
ведінкою, то очевидно не є можливим одностайно кон$
статувати про позитивність або негативність поєднан$
ня виробничої, фінансової, інвестиційної, рентоорієн$
тованої діяльності, адже рівень кожної складової може

Таблиця 2. Підприємства із перманентною економічною поведінкою

Модель
виробничоорієнтованої
економічної поведінки
ПрАТ «Бершадський
електротехнічний завод»
ПАТ «Могилів-Подільський
завод газового устаткування та
приладів»
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Модель
змішаної
економічної поведінки
ПрАТ «Калинівське районне
підприємство «Агромаш»»
ПрАТ «Калинівський
машинобудівний завод»
ПрАТ «Кальницьке СП «Агромаш»
ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»
ПрАТ «Вінницьке підприємство
«Ремприлад»

Модель
рентоорієнтованої
економічної поведінки
ПрАТ «Уланівський
Агромаш»
ПрАТ «Вороновицьке
спеціалізоване
підприємство Агромаш»
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бути різним. Позитивним прикладом функціонування
підприємства із змішаною поведінкою є достатньо силь$
на позиція сучасного ПрАТ "Вінницький завод "Маяк",
як одного з провідних підприємств області, яке не зва$
жаючи на істотні зміни у виробничому асортименті та
зменшенні виробничих потужностей після 1991 р., після
диверсифікації виробництва, набуло потужного розвит$
ку щодо виробництва високоякісних електричних об$
ігрівачів "Термія" і як результат має значний фінансо$
вий результат в розмірі 18336 тис. грн. Проте зовсім
іншим прикладом є розвиток решти підприємств, які
скоротили кількість працюючих, активи та знаходить$
ся в постійних збитках або зовсім незначних прибутках
в діапазоні до 80 тис. грн Щодо усталеності рентооріє$
нтованих підприємств, то їх діяльність є збитковою і
однозначно безперспективною.
Доцільно зазначити, що серед промислових
підприємств, які протягом досліджуваного періоду
змінювали модель економічної поведінки із змішаної на
виробничоорієнтовану і навпаки, здебільшого суттєвих
позитивних фінансових здобутків не спостерігається.
Проте винятком є ПрАТ "Барський машинобудівний
завод" та ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод",
діяльність яких є рентабельною і характеризується по$
зитивною динамікою фінансових результатів.
ВИСНОВКИ
Проведене статистичне оцінювання економічної
поведінки промислових підприємств засвідчило, що
першоосновою існуючих проблем є втрачання вироб$
ничого потенціалу та здебільшого відсутність нама$
гання його зберегти. Відтак за результатами аналі$
зування виявили зменшення виробничоорієнтованих
підприємств на 74%, а питома вага окреслених
підприємств зменшилась з 39% (2005 рік) до 10%
(2018 рік). Окрім того, наявність виробничого про$
цесу не є запорукою ефективного розвитку. За та$
ких умов виникає необхідність пошуку дієвих заходів
як на мікро, так і на макрорівні щодо створення по$
тужних виро б ничо о рі єнто ваних про мисло вих
підприємств, які б відновили промисловий потенці$
ал країни та забезпечили його ефективність.
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ІНФОРМАЦІЙНОXАНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:
СТРУКТУРА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

In the process of modern enterprise management, information analysis support is an extremely important
part. Information analysis support involves all aspects of enterprise management such as human resource,
financial, production and sales.
The purpose of this study is to explore the importance of information analysis in business management and
study the information needs of enterprises in the current situation, summarize the types of information and
study the latest information analysis methods and steps.
The information should be used in the process of regulation can be classified into six types (macro information,
industry information, competitor information, enterprise performance information, target consumer information
and social humanities information).
The main activities of the information analysis process consist of identifying information needs, collecting
information, analyzing information, evaluating and improving the effectiveness of information analysis.
Information analysis plays an important role in the management of a company, namely information analysis
can reflect the objective situation of enterprise management; information analysis can help enterprise managers
to make more reasonable decisions and plans; information analysis is conducive to the full play and utilization
of information.
Information analysis must be based on reliable numbers. Only accurate figures can draw the correct point of
view, and provide a reliable basis for managers' decisions. Improving information quality is a longXterm and
arduous task. Only when the accuracy of the information is guaranteed can the information analysis be carried
out effectively.
The companies are gradually increasing the importance of information analysis. By using information analysis,
they can guide the correct development direction of the enterprise and assist enterprise decision makers to make
correct decisions. Data information is the core of enterprise value. Therefore, enterprises should conduct scientific
and effective information analysis to lay the foundation for enterprise development.
У процесі управління підприємством інформаційний аналіз відіграє важливу роль. Інформаційний
аналіз забезпечує управлінський процес інформацією щодо управління людськими ресурсами, фінансаX
ми, виробництвом та продажами.
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Мета написання статті полягає в дослідженні важливості інформаційного аналізу в управлінні бізнеX
сом та вивченні інформаційних потреб підприємств, узагальненні видів інформації, вивченні новітніх
методів, етапів аналізу інформації.
Інформацію, яку необхідно використовувати в процесі управління, можна класифіковати на шість
типів (інформація макрорівня, галузева інформація, інформація про конкурентів, інформація про
діяльність підприємства, цільова інформація про споживачів та соціальноXгуманітарна інформація).
Процес аналізу інформації складається з виявлення інформаційних потреб, збору інформації, аналіX
зу інформації, оцінки та підвищення аналітичності, достовірності інформації.
Інформаційний аналіз відіграє важливу роль в управлінні підприємством, оскільки аналіз інформації
може надавати характеристику управлінської системи; аналіз інформації може допомогти керівникам
підприємств прийняти більш ефективні рішення та плани; аналіз інформації сприяє найбільш повному
використанню інформаційних ресурсів.
Аналіз інформації повинен базуватися на достовірних даних. Тільки достовірні дані можуть реально
охарактеризувати ситуацію та забезпечити надійну основу для прийняття управлінських рішень. ПідвиX
щення якості інформації є тривалим і складним завданням. Тільки достовірна інформація може забезпеX
чити проведення якісного та ефективного аналізу.
У сучасних умовах підприємства надають перевагу інформаційному аналізу. Використовуючи інфорX
маційний аналіз, суб'єкти господарювання мають можливість правильного вибору напрямів розвитку
підприємства та видів управлінських рішень. Інформація є ціннісним ресурсом підприємства. Тому суX
б'єкти господарювання повинні проводити якісний аналіз інформації, щоб змоделювати оптимальну страX
тегію розвитку.

Key words: information, information analysis, information support, information optimization, enterprise
management.
Ключові слова: інформація, аналіз інформації, інформаційна підтримка, оптимізація інформації, управ
ління підприємством.

INTRODUCTION
Enterprise management is a general term for planning,
organizing, commanding, coordinating and controlling a
series of activities of enterprise production and operation
activities and is an objective requirement of socialized large$
scale production. Enterprise management is to use the
human resources, material resources, financial resources,
information and other resources of the enterprise as much
as possible to achieve the goals of multiple, fast, good and
province and to achieve the maximum input and output
efficiency.
With the continuous progress of the social economy,
the social environment in which enterprises are located has
become complicated and changeable, so the management
methods of enterprises are constantly changing. The
traditional enterprise competition is mainly manifested in
factors such as materials and customers. Now more and
more enterprises are competing for information. Whether
the information is comprehensively obtained, whether the
analysis is thorough, and whether the summary and
utilization are in place directly affects the enterprise's
Business development. For modern enterprises, the level of
information analysis affects the development of the entire
enterprise. In the development of an enterprise, full use of
information analysis can ensure the economic benefits of
the enterprise and improve the overall management level
of the enterprise. However, in the current enterprise
management process, many companies do not attach
importance to information analysis, or just carry out some
simple information analysis, unaware of the importance of
information analysis and do not conduct in$depth analysis
of important data in the information. Therefore, in the
current enterprise development process, it is necessary to
establish a new information analysis system to make it deeply
integrated with enterprise management to help the
enterprise develop in an all$round way.
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LITERATURE REVIEW
Information analysis is widely used in various industries
and many scientists have carried out related research on infor$
mation analysis: Kuzichkin O., Arskii Yu., Torkunova J.,
Bondarenko L., Agapitov A., Shaitura S. and others.
THE PURPOSE OF THE ARTICLE
The purpose of this study is to explore the importance
of information analysis in business management and study
the information needs of enterprises in the current situation,
summarize the types of information and study the latest
information analysis methods and steps.
THE MAIN RESULTS OF THE RESEARCH
With the support of information analysis, enterprise
managers can objectively and comprehensively understand
the company's operating situation, current market supply
and demand and competitors' relevant information.
Through the support of information analysis, it indicates
the direction of enterprise development for enterprise
managers.
Since Frederick Winslow Taylor began implementing
management exercises in the late 19th century, information
analysis has been used in business. The mathematical
foundation of information analysis was established in the
early 20th century, but in the late 1960s, when computers
were used in decision support systems, information analysis
began to attract more attention. Since then, with the
development of enterprise resource planning (ERP) systems,
data warehouses, and a large number of other software tools
and processes, information analysis methods have gradually
matured. Therefore, information analysis is the product of
the combination of mathematics and computer science [1].
The statistician John Tukey defined information analysis
as: "A procedure for analyzing data, techniques for
interpreting the results of these procedures, planning
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methods for collecting information to make analysis easier,
more precise, or more accurate and all methods applicable
to information the mechanism and results of analytical
(mathematical) statistics" [2].
If the information required by enterprises is classified,
it can be divided into six categories: macro information,
industry information, competitor information, enterprise
performance information, target consumer information and
social humanities information.
1. Macro information. Macro information is very
important for guiding the future development of enterprises,
including macroeconomic analysis, national policy trends
and socio$economic environmental information. It is very
important for companies to grasp the market environment
and determine the strategic direction of enterprises.
However, it requires national statistics to provide
authoritative information.
2. Industry information. Every company is concerned
about the situation of the industry, including the global
industry development status, domestic industry trends,
industry development trends and related industry trends.
This information can help an enterprise provide sufficient
guidance in analyzing the development stage of its own
industry and how to lead the industry.
3. Competitors. Every enterprise is currently facing a
fierce competition environment. Therefore, timely
understanding of competitors' trends and analysis of the
competitive landscape have become the key information for
enterprises to deal with competition.
4. Corporate performance. Whether the enterprise is
doing well or not, the customer satisfaction, competitiveness
performance, brand performance, etc of the enterprise are
all important measurement angles and this information can
also help the enterprise to discover various problems of its
own management level in time, so as to better maintain the
enterprise healthy development.
5. Target consumers. Any company can't do without the
target market it faces. Some companies' target consumers
are companies and some companies' target consumers are
the masses. However, if companies can gain a firm foothold
in the market, they must understand the target customers'
positioning and goals. Customer needs and consumer
information.
6. Social culture. In addition to grasping the macro,
meso and the company's own information, a leading
company is also very important for companies to understand
the changes in the social and human environment. For
example, changes in cities, changes in the human
environment and changes in social groups often contain
companies. Innovative business opportunities [3].
In addition, an enterprise will also generate various data
and information needs around the product life cycle it has.
For example, during the product introduction period, the
information required by the company includes the market
environment, market potential and acceptance of new
products. In the growth period, the information required
by the company includes the product channel status,
product advertising effectiveness, regional market demand,
etc. During the period, companies need information such as
competitor information, market share, consumer sati$
sfaction, and market segmentation; during the recession
period, companies need information on opportunities to exit
the market, new product development and alternative
products.
Information analysis is the process of checking, cleaning,
transforming and modeling information. Its purpose is to
find useful information, provide information for conclusions
and support decision$making. Information analysis has many
aspects and methods, including different technologies under
various names and is used in different business, scientific and
social science fields. In today's business world, information
analysis plays an important role in making more scientific
decisions and helping companies operate more efficiently
[4].
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The main activities of the information analysis pro$
c e ss c o n si s t o f i d e nt i f y i ng i n fo r m a t i o n n e ed s ,
collecting information, analyzing information, evalua$
ting and improving the effectiveness of information
analysis [5].
Identify needs. Identifying information needs is the
primary condition for ensuring the effectiveness of the
information analysis process and can provide clear goals
for collecting and analyzing information. It is the
responsibility of managers to identify information needs.
Managers should propose information needs based on
decisions and processes. As far as process control is
concerned, managers should identify which information to
support, review process inputs, process outputs, the
rationality of resource allocation, and optimization of
process activities and discover abnormal changes in
processes.
Collect information The purposeful collection of
information is the basis for ensuring the effectiveness of the
information analysis process. The organization needs to plan
the collected content, channels and methods. When
planning, you should consider:
1) translate the identified needs into specific
requirements, such as the information that needs to be
collected when evaluating the supplier, which may include
relevant information such as its process capability and
measurement system uncertainty;
2) clarify who collects the information by whom, when
and where;
3) the record form should be easy to use;
4) take effective measures to prevent information loss
and false information from interfering with the system.
Analysis information is to process the collected
information into results by processing, sorting and analyzing.
For example, use the association graph method, KJ method,
system graph method, matrix graph method, data analysis
method, PDPC method, fishbone arrow graph method to
analyze information.
Process improvement. The organization's managers
should evaluate the effectiveness of the information analysis
by analyzing the following issues when appropriate:
— whether the information provided for decision$
making is sufficient and credible and whether there is a
problem of decision$making errors due to insufficient
information, inaccuracy and lag;
— whether the information plays a consistent role in
continuously improving the management system, process
and product, whether it is expected to be used, whether the
information analysis is effectively used in the product
realization process;
— whether the purpose of collecting information is
clear, whether the collected information is true and
sufficient and whether the information channel is unblocked;
— whether the information analysis method is
reasonable and whether the risk is controlled within an
acceptable range;
— whether the resources required for information
analysis are guaranteed.
The role of information analysis in enterprise ma$
nagement:
1. Information analysis can reflect the objective
situation of enterprise management. Conventional
information reports and survey information can usually only
display a certain aspect or part of the enterprise. Even if
the obtained enterprise information report and survey
information are comprehensive, it is often difficult to
understand the enterprise without corresponding research
and analysis. The actual situation, if the enterprise manager
uses the wrong information in the decision$making process,
it will cause the enterprise to develop in the wrong direction
[6]. By collecting and collating enterprise information
reports and survey materials and conducting in$depth
research and analysis, it can provide enterprise managers
with more objectives, systematic and comprehensive
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information analysis reports. Comprehensively introduce
the actual business situation of the enterprise to the
enterprise managers.
2. Information analysis can play a supervisory role in
enterprise management. Before conducting information
analysis, the information analysis department needs to fully
grasp a large amount of objective and true corporate
information. Through this process, it can be more
comprehensive and truly understand the industry's
economic dynamics and the development of enterprise
operations, as well as the scope and source of relevant data.
It is a good way to promote the implementation of policies
by enterprises, complete business plans in time and ensure
the effective implementation of various economic indicators
of enterprises. It can be said that under the role of
information analysis, it can promote the effective
implementation of enterprise supervision and management,
thereby providing objective and complete reference for
enterprise managers to make decisions and formulate
enterprise development plans.
3. Information analysis can help enterprise managers
to make more reasonable decisions and plans. The decision
of the operator directly determines the development
direction of the enterprise and the prerequisite for good
decision$making is to objectively formulate the enter$
prise's decision$making and development plan through the
understanding and grasp of various information to achieve
scientific and orderly management. Information analysis
is the specific research and analysis of information.
Through the deep content hidden behind graphics and
expressions, it fully excavates its essential connotation and
summarizes it in the process of deepening understanding.
Managers make decisions based on information analysis,
which can effectively promote the development of
enterprises and increase the speed of enterprise develop$
ment.
4. Information analysis is conducive to the full play and
utilization of information. In order to obtain comprehensive
and detailed information, the information analysis
department collects and summarizes the information, which
is a long and complicated process. However, in actual
enterprise management, hard$won information cannot play
its due value and the utilization rate of information is very
low. The information analysis department conducts
comprehensive and in$depth use of information at all levels
and in all aspects through in$depth analysis and research of
information, so that the content of information is richer and
more diversified and it is transformed into information that
is effective for the development of markets and enterprises
to achieve information reasonable development and
utilization.
The problems caused by the application of information
analysis in enterprise management:
1. information analysis has not attracted enough
attention from personnel at all levels, especially enterprise
managers; it is believed that it has little impact on enterprise
management and can even be ignored;
2. the information analysis is not in$depth and
incomplete, the analysis frequency is not enough, the time
is too long and some even half a year or one year without
complete information analysis;
3. information analysis has not been institutionalized,
standardized and professionalized, which makes the
information analysis work unable to last effectively; some
company personnel have not yet developed the habit of
analyzing their work;
4. a lot of information analysis is only pure accumulation
of data, which is not actually combined with work and
enterprises and has little effect on business development and
overall operation analysis of enterprises;
5. lack of information analysis professionals.
Information analysis should not only use a large amount of
original information, but also combine with a variety of
analysis methods and practices. Only in this way can
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problems be more effectively discovered and solved. This is
a rather tedious and difficult task, which not only tests the
analyst's knowledge reserve, but also his endurance and
attitude.
Information analysis must be based on reliable numbers.
Only accurate figures can draw the correct point of view
and provide a reliable basis for managers' decisions.
Improving information quality is a long$term and arduous
task. Only when the accuracy of the information is
guaranteed can the information analysis be carried out
effectively.
Information analysis is based on rich information and
on this basis, further processing and analysis. Therefore,
enriching information sources and increasing the amount
of information that is mastered are important conditions
for improving information analysis [7]. For enterprises,
information analysis is crucial. In order to increase the
importance of information analysis, enterprise managers
should require the information analysis department to
provide statistical reports and strictly require the link and
quality of information analysis to facilitate the orderly
development of information analysis [8].
The enterprise information analysis department should
adopt a series of different information analysis methods,
the main factors of which include dynamic analysis,
structural analysis, comparative analysis, predictive
analysis and factor analysis, etc., so as to further conduct
effective research and analysis of enterprise information
and draw conclusions. To provide substantive advice to
enterprise managers.
CONCLUSION
The most important thing is that more and more
companies are gradually increasing the importance of
information analysis. By using information analysis, they can
guide the correct development direction of the enterprise
and assist enterprise decision makers to make correct
decisions. Data information is the core of enterprise value.
Therefore, enterprises should conduct scientific and
effective information analysis to lay the foundation for
enterprise development.
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The dependence of the development of territorial systems on their balance has led to increased interest
inrepresentatives of economics to the question of the causes of imbalances. The emergence of financial imbalances,
their forms and impact on the stability of the financial system and the economy of the regions as a whole is
necessary not only to overcome the effects of the crisis, but also to counter possible future crises.
Imbalances of local budgets arise due to imperfect budget policy of the region's leadership. The selfXsufficiency
of the region is possible only with the use of budgetary resources for the purpose of expanded reproduction,
stimulation of innovative renewal of production capacities of the region, assistance in strengthening the
competitiveness of goods and services created by economic entities. Balanced development of the financial sector
of the regions allows more efficient allocation of existing resources and promote their economic growth. The
practical value of the obtained results lies in the possibility of their use in the process of determining the role and
scale of state intervention in the economic processes of the regions.
Ключові слова: фінансові дисбаланси, глобальні фінансові дисбаланси, класифікація фінансових дисба
лансів, чинники порушення фінансової рівноваги.
Key words: financial imbalances, global financial imbalances, classification of financial imbalances, factors of
financial imbalance.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічний розвиток являє собою динамічний про$
цес переходу з одного типу економічної рівноваги в
інший. На сьогодні фінансові дисбаланси перетворила$
ся на один із найважливіших чинників як економічного,
так і соціального розвитку регіонів. Дисбаланси — уні$
версальна річ. Це неодмінний атрибут суспільних відно$
син. Природно, що вони характерні і для сучасної еко$
номіки. Для забезпечення стійкості в умовах нестабіль$
ного зовнішнього середовища регіональна соціально$
економічна система повинна мати певні дисбаланси роз$
витку по найбільш значимим параметрам. Проведені
дослідження сприятиме теоретичному обгрунтуванню
економічної природи та причин виникнення дисбалансів,
які є актуальними і значущими в економіці регіонів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням економічної природи та причин ви$
никнення фінансових дисбалансів займалися як вітчиз$
няні так і зарубіжні вчені, а саме: В. Біліченко, З. Ге$
расимчук, Я. Жовнірчик, М. Долішній, М. Коваленко,
А. Єпіфанов, М. Козоріз, І. Луніна, С. Ярошенко, Н. Ста$
ростенко, І. Сторонянська, Р. Езкура, Р. Прюдом,
Дж. Скуллі, В. Танзі, Ф. Шлітте. Однак, незважаючи на
результати проведених нами досліджень, немає єдино$
го підходу до визначення економічної сутності фінан$
сових дисбалансів і причин їх виникнення.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Постановка завдання: дослідити економічну приро$
ду фінансових дисбалансів, розкрити їх економічну
сутність, розглянути причини виникнення фінансових
дисбалансів, розглянути чинники порушення фінансо$
вої рівноваги у банківському секторі економіки Украї$
ни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах економічного розвитку актуаль$
ними залишаються питання ідентифікації та обгрунту$
вання економічної сутності фінансових дисбалансів,
особливостей їх виникнення, форм прояву тощо. Саме
тому, розглянемо докладніше існуючі наукові підходи
що стосуються дослідження фінансових дисбалансів.
Так, Т. Щетілова трактує "дисбаланс" як "неврівно$
важений стан об'єкта чи порушення параметрів, які ха$
рактеризують об'єкт як цілісність, та процеси змін у
функціонуванні та розвитку об'єкта" [1, c. 107]. Науковці
на чолі з М. Скрипниченко досліджують дисбаланс, або
порушення рівноваги, як внутрішньо притаманну влас$
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тивість ринкової економіки, яка "випливає" з її приро$
ди, а рівновага є лише її тимчасовим станом [2, c. 397].
У Регулятивному акті ЄС №1176/2011 "Про попе$
редження та корекцію макроекономічних дисбалансів"
термін "дисбаланс" визначається як будь$який тренд,
що дає початок макроекономічним тенденціям, які не$
гативно відображаються чи можуть негативно вплину$
ти на нормальне функціонування економіки держави$
члена економічного та валютного союзу або ЄС зага$
лом [3].
Виокремимо також науковий підхід О. Лунякова,
який, досліджуючи фінансові диспропорції в економіці,
поруч із фінансовими дисбалансами вводить у наукову
термінологію поняття "дисбаланси у фінансовому сек$
торі економіки" (далі — ДФСЕ). У працях науковець
виокремлює такі відмінності між фінансовими дисбалан$
сами та дисбалансами у фінансовому секторі економі$
ки:
— причини формування (для фінансового дисбалан$
су — переважно екзогенні шоки; для ДФСЕ — екзогенні
та ендогенні шоки);
— сфера виникнення (для фінансового дисбалансу
— окрема фінансова установа, сукупність фінансових
інституцій, державні фінанси, фінансова система тощо;
для ДФСЕ — фінансовий сектор економіки);
— врахування цінових диспропорцій (при тракту$
ванні фінансових дисбалансів — диспропорції цін на
реальні та фінансові активи; при визначенні ДФСЕ —
лише диспропорції цін на фінансові активи);
— інструментарій зменшення (для фінансового дис$
балансу — всі інструменти державного регулювання
економіки; для ДФСЕ — переважно інструментарій мо$
нетарного й макропруденційного регулювання) [4, c. 10].
Повністю розділяємо думку О. Лунякова щодо існу$
вання взаємозв'язку між поняттями "фінансові дисба$
ланси", "фінансова стабільність", "фінансова не$
стабільність", "фінансова стійкість" та "фінансова враз$
ливість (рис. 1).
О. Новосьолова трактує фінансові дисбаланси як
"стійке відхилення динаміки фінансових змінних від дов$
гострокових історичних траєкторій або економічно об$
грунтованих значень унаслідок іманентних деформацій
у взаємодії зовнішнього фінансування та цін активів, що
призводить до порушень у функціонуванні фінансової
системи загалом, а при значному накопиченні та три$
валій дії — до виникнення фінансової нестабільності,
що за відсутності дієвих заходів продукує фінансову
кризу" [6, с. 38—39]. На наш погляд, це визначення по$
вною мірою відображає сутність фінансових дисба$
лансів, однак варто зазначити наявність у фінансових
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Фінансова вразливість
Фінансова
стабільність

Фінансові
дисбаланси

Фінансова
нестабільність

Фінансова стійкість
Рис. 1. Поняття "фінансові дисбаланси" в системі пов'язаних економічних понять
Джерело: складено авторами на основі [5, c. 248].

дисбалансів таких характеристик, як циклічність та еко$
номічна природа виникнення.
Зазначимо, що фінансові дисбаланси розглядають
як на макро$, так і на мікрорівні. На макрорівні ви$
окремлюють глобальні фінансові дисбаланси. Так,
Н. Кравчук досліджуючи глобальні фінансові дисбалан$
си виокремлює такі їх сутнісні характеристики та сис$
темні детермінанти (рис. 2).
Глобальні фінансові дисбаланси чимало нау$
ковців пов'язують насамперед з нерівністю обміну
економічними ресурсами між країнами світу, тобто,
по суті, основою досліджень виступає стан балансу
поточних операцій тієї чи іншої країни. Так, швидкі
темпи економічного зростання окремих країн, пов'я$
зане з низькими витратами на виробництво про$
дукції, зокрема таких країн, як Китайська Народна
Республіка та інших країн Південно$Східної Азії,
дозволили цим країнам потіснити на світових і на$
ціональних товарних ринках більш розвинені і еко$
номічно стабільні країни. Такі процеси позитивно
впливають на торговельні баланси країн, що розви$
ваються, і негативно — на баланси розвинених дер$
жав, збільшуючи їх борги, внаслідок чого виникають
фінансові дисбаланси.
Таким чином, предметна сутність глобальних фінан$
сових дисбалансів, насамперед, пов'язана з концепцією
асиметричності глобального розвитку. Сутність цієї
концепції полягає в тому, що незважаючи на структур$
но$функціональну цілісність геофінансового простору,
останній підпорядковується закономірностям розвит$
ку системи глобальних суспільних відносин, що виріз$
няється асинхронністю, диспропорційністю та нерівно$
мірністю розвитку [7, с.155].
Розглядаючи глобальні фінансові дисбаланси, до$
сліджують також прояви фінансових протиріч між інте$
ресами суб'єктів геопростору. Саме ці протиріччя мо$
жуть спричинити зниження темпів розвитку економіки
досліджуваного регіону через неможливість її суб'єктів
(юридичних, фізичних осіб, держав тощо) домовитися
та узгодити власні інтереси.

Гіпотетично формами прояву економічної рівнова$
ги є забезпечення оптимальної відповідності між інте$
ресами суб'єктів економічної діяльності. Натомість по$
глиблення диспропорційності, неузгодженості, конф$
ліктності інтересів призводять до її порушення. Інши$
ми словами, глобальні фінансові дисбаланси є резуль$
татом виникнення і загострення певних суперечностей
[7].
Що стосується такої характеристики глобальних
фінансових дисбалансів як накопичення системних ри$
зиків у світовій економіці, то відносимо сюди, зокрема
валютні, кредитні і фондові ризики, які визначають на$
прям та інтенсивність торговельних потоків і взаємних
інвестицій.
Факторами виникнення і наростання глобальних
дисбалансів є висока норма заощаджень і накопичення
надлишкової ліквідності в групі країн, що розвивають$
ся, насамперед азійських, та зниження норми заощад$
жень у розвинутих країнах, зокрема в США; приско$
рення фінансової глобалізації на основі лібералізації
потоків капіталу між країнами і підвищення його мо$
більності; падіння процентних ставок і розширення кре$
дитування; м'яка грошово$кредитна і фіскальна політи$
ка розвинених країн, неузгодженість бюджетних по$
літик країн ЄС. Крім того, досліджуючи глобальні
фінансові дисбаланси варто звернути увагу на відрив
світових фінансових ринків від реальної світової еко$
номіки, досягнення ними колосальних розмірів у резуль$
таті прискореного розвитку як традиційних фінансових
операцій, так і операцій з похідними фінансовими
інструментами [8].
Отже, за сутністю глобальні фінансові дисбаланси
є економічною категорією, яка відображає порушення
дії об'єктивних економічних законів і кількісно$вартіс$
них пропорцій у масштабах світової економіки, що ви$
никають у процесі руху вартості на світових ринках.
Досліджуючи фінансові дисбаланси як явище, що вини$
кає у випадку нееквівалентного міжнародного обміну
товарами і послугами, порушення пропорцій розподілу
світової доданої вартості й перерозподілу світових до$

ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ
1. Є формою прояву асиметрій глобального розвитку і ключовою складовою
глобальних дисбалансів
2. Є формою прояву фінансових протиріч між інтересами суб’єктів геопростору
3. Є результатом порушення пропорцій глобального розвитку
4. Виникають в результаті накопичення системних ризиків у світовій економіці
5. Є причиною порушення стійкості і стабільності світової економіки
6. Виступають передумовою і причиною кризових явищ у світовій економіці
7. Виступають загрозою національній і міжнародній економічній безпеці
Рис. 2. Сутнісні характеристики глобальних фінансових дисбалансів
Джерело: складено авторами на основі [7].
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ходів, заощаджень та інвестицій, необхідно зазначити,
що матеріальне вираження цих дисбалансів можна оці$
нити через оцінку валютних надходжень та валютних
платежів, що відображаються у платіжному балансі
країни.
За змістом глобальні фінансові дисбаланси — пору$
шення кількісно$вартісних пропорцій у сфері міжнарод$
ної торгівлі і міжнародного руху капіталу, що характе$
ризуються незбалансованістю валютно$фінансових по$
токів за обсягами і наповненістю, їх різновекторною
спрямованістю і асинхронністю у просторі і часі [7].
Що стосується дослідження фінансових дисбалансів
на рівні економіки окремої країни, то відзначимо нау$
ковий підхід запропонований М. Корнєєвим [9—11],
який пропонує розглядати такі змістовні характерис$
тики фінансових дисбалансів в економіці:
1) спричинені фінансіалізацією;
2) циклічні, обумовлені специфічними чинниками;
3) проявляються, формуються, виникають, накопи$
чуються;
4) мають різноспрямовані наслідки;
5) мають економічну природу формування.
Варто відзначити, що згідно із визначеними у 2011 ро$
ці Міністрами фінансів та керівниками центральних
банків країн "Великої двадцятки" (G20) глобальними
фінансовими дисбалансами в світовій економіці, прий$
нято розглядати:
— глобальні фінансові дисбаланси, що відносяться
до внутрішньої макроекономічної політики:
— 1) державний борг,
— 2) дефіцит бюджету,
— 3) рівень приватних заощаджень;
— 4) величина заборгованості корпоративного сек$
тору;
— глобальні фінансові дисбаланси, що відносяться
до зовнішньоекономічних дисбалансів:
— 1) стан торгівельного балансу;
— 2) чистий притік доходів від інвестицій;
— 3) перекази коштів [12].
На рівні окремої країни, глобальні фінансові дисба$
ланси можуть проявлятися як позитивне сальдо поточ$
них операцій (наприклад, у Китайській Народній Рес$
публіці і низці інших країн) і відповідно дефіцит по ра$
хунку поточних операцій (наприклад, у США та інших
західних країнах) [13, с. 69], що покривається за рахунок
притоку капіталу з Півдня на Захід (так, накопичення
валютних резервів Китаю здійснюється через купівлю
американських облігацій Народним банком Китаю).
Часто причина фінансових дисбалансів на глобаль$
ному рівні мають можуть стати значні коливання в об$
сягах інвестицій, що направляються розвиненими краї$
нами в інші країни, зокрема країни, що тільки почина$
ють розвиватися. Сполучені Штати Америки, як один з
основних світових інвесторів, інвестують кошти пере$
важно у формі прямих інвестицій, і ці кошти поверта$
ються в США у формі інвестицій у державні облігації.
Вагомим учасником на світовому ринку є Китайська
Народна Республіка, що демонструє високі темпи якіс$
них змін, зростання частки в світовому ВВП та зростан$
ня капітальних вкладень [14, с. 12].
У цьому контексті приділимо увагу такому явищу як
криза, зокрема економічна криза, що може виникнути
внаслідок фінансових дисбалансів, а також здатна по$
силювати існуючі дисбаланси.
А. Ткаченко, Ю. Калюжна трактують кризу як об'єк$
тивний процес якісних та кількісних змін, які, в більшості
випадків, призводять до потенційно негативних резуль$
татів діяльності у разі неспроможності суб'єкта госпо$
дарювання адаптуватися до нових умов та розвиватися
або, при успішному менеджменті, до позитивної опти$
мізації діяльності організації, якщо існують можливості,
час на реагування та прийняття відповідних заходів [15].
І. Дацюк виокремлює два основні підходи до трак$
тування криз: позитивний (криза розглядається як пе$
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реломний момент у розвитку, об'єктивний процес, при$
таманний кожному життєвому циклу) та негативний
(криза розглядається як виключно руйнівне явище, що
спричиняє фінансові проблеми, банкрутство) [16].
Загалом кризи, мають циклічну природу та охоплю$
ють всі сфери життя, тому розрізняють: економічні,
соціальні, політичні, фінансові, організаційні, ідео$
логічні та інші кризи. Фінансова криза може існувати
як вид економічної або в цілому кризи суспільства. Вод$
ночас є чимало класифікаційних характеристик фінан$
сових криз, зокрема за масштабом, за сферою впливу,
за терміном, за джерелами генерування, за наслідками
тощо.
У контексті вищезазначеного, доцільно згадати про
основні світові кризи, що мали місце впродовж останніх
десятиліть.
Економічна криза в США (іпотечна криза 2007 року)
переконливо продемонструвала, як криза однієї країни
може стати причиною глобальних фінансових дисба$
лансів. Як було вищезазначено, глобальні потоки за$
ощаджень слідують у напрямі найбільшої і найбагатшої
промислово розвиненої країни — Сполучених Штатів
Америки та їхніх державних облігацій, що в свою чергу
зумовлює зниження надійності інвестицій через їхню
залежність від стабільності однієї країни. Напередодні
останньої кризи у США і групі європейських країн (Ве$
ликобританія, країни південної Європа, включаючи Гре$
цію, Іспанію, Італію і Португалію, а також країни Цен$
тральної і Східної Європа) виникли значні дефіцити ра$
хунку поточних операцій, а в інших країнах — проф$
іцити (зокрема, в Китайській Народній Республіці,
Японії, інших країнах Східної Азії, Німеччині та краї$
нах$експортерах нафти) [17, с. 175].
Так, глобальна фінансово$економічна і соціальна
криза 2007—2008 рр. стала наслідком недосконалості
функціонування окремих розвинених країн. Подвійний
дефіцит бюджету і платіжного балансу США спричи$
нив девальвацію (знецінення) долара, і як наслідок ско$
рочення доходів населення, швидких темпів інфляції.
З метою подолання інфляційних процесів Федераль$
ною Резервною Системою США було підвищено ставку
рефінансування, відтак попит на кредити комерційних
банків скоротився, внаслідок зростання вартості цих
кредитів для населення та суб'єктів господарювання.
Нація, що звикла "жити в кредит", стикнулася із немож$
ливістю оплатити куплені в кредит будинки, майно. На$
самперед збанкрутували домогосподарства, потім іпо$
течні банки та будівельні фірми, виникли дисбаланси
ліквідності. Оцінка перспектив економіки стала менш
позитивною, власники акцій стали їх продавати, фон$
дові індекси Dow Jones та NASDAQ знизились [18].
Посилення дисбалансів у США спричинило кризові
явища на світових фондових ринках, відбилося на
світовій економіці, викликавши рецесію в Америці,
Західній Європі, Японії, торкнувшись навіть економіки
тих країн з них, де об'єктивних передумов для його ви$
никнення не спостерігалося. Таким чином, криза окре$
мої країни швидко переросла в світову фінансово$еко$
номічну кризу [19].
На нашу думку, криза 2008—2009 рр. була виклика$
на дисбалансами як на зовнішніх, так і на внутрішніх
ринках спочатку окремої країни, а потім і світу загалом.
Відзначаємо існування взаємозв'язку між дисбаланса$
ми і кризою, адже наявність дисбалансів в економіці
може спричинити кризу, яка після виникнення посилює
існуючі та сприяє створенню нових дисбалансів, при
цьому поглиблюючи кризову явища.
Нова економічна криза наближається швидкими
темпами. Серед основних її причин відзначають загост$
рення воєнних конфліктів, загрозу нової хвилі біженців
в Європу та епідемію вірусу COVID$19, що охопила світ.
Епідемія COVID$19 у Китайській Народній Рес$
публіці сповільнила економіку країни, що позначилося
на економічній ситуації у світі. Першими постраждали
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Рис. 3. Причини виникнення фінансових дисбалансів
Джерело: власна розробка автора.

фондові біржі та сировинні ринки. Так, різке зростання
рівня безробіття, зниження обсягу податкових надход$
жень, спад обсягів ВВП — все це спровокувало поси$
лення фінансових дисбалансів кожної країни та гло$
бальних дисбалансів у світі. За словами економістів, кри$
за 2020 року буде більш руйнівною, ніж криза у 2008—
2009 роках. Так, безпрецедентні обсяги емісії юаня, що
спостерігаються в КНР, безперечно посилять світові
фінансові дисбаланси, адже КНР є одним із головних
"гравців" на світовому ринку [20].
Фінансова нестабільність зростає у Європейському
Союзі. Так, через зростання захворюваності на COVID$
19 страждають фондові ринки, спостерігається різке
рекордне падіння світових цін на нафту, за тиждень
світові публічні компанії втратили 5 трильйонів доларів.
Нинішнє падіння котирувань виявилося найбільш серй$
озним з часів кризи 2008—2009 років. Індекс волатиль$
ності ("індекс страху") ринків виріс до показників двор$
ічних максимумів. Стабільно$негативний тренд спосте$
рігається на всіх європейських фондових майданчиках.
В мінус пішла Лондонська біржа FTSE, німецький DAX і
французький CAC [21].
США теж постраждали через світову епідемію
COVID$19. Forbs зазначає [21], що американські фон$
дові ринки переживають сильне потрясіння з часів
2011 року. Протягом усього останнього тижня біржі де$
монстрували падіння індексів.
Що стосується України, то спостерігаємо посилен$
ня фінансових дисбалансів у бюджетній сфері.
Продовжуючи дослідження фінансових дисбалансів
зазначимо, що аналітики Інституту еволюційної еконо$
міки [22] серед найнебезпечніших дисбалансів у гло$
бальній економіці виділяють:
1) формування двох полюсів: з низькими відсотко$
вими ставками і зі стійкими високими відсотковими став$
ками;
2) виникнення полюсу з високими рівнями валютних
резервів і зі значними дефіцитами поточного рахунку
платіжного балансу;
3) зростання обсягів суверенних боргів у країнах з
високорозвиненою економікою з одночасним знижен$
ням темпів росту в цих країнах, що зменшує можливості
повернення (чи зменшення обсягів боргу);
4) виникнення валютного курсового дисбалансу.
Головною причиною багатьох фінансових криз — у
Кореї, Таїланді, Індонезії, Аргентині, Уругваї та Еква$
дорі — був не лише дисбаланс фінансових потоків дер$
жавного або приватного секторів економіки, а також
раптова втрата довіри інвесторів, що вплинула на ціни
фінансових активів, або валютна криза, яка зумовила
до різкого скорочення чистої вартості активів, оскіль$
ки виражений в іноземній валюті борг зріс на фоні од$
ночасних збитків по активах [23].
Що стосується причин виникнення фінансових дис$
балансів, то ці причини можуть бути як зовнішніми, так
і внутрішніми (рис. 3).
На наш погляд, причини виникнення фінансових
дисбалансів можуть мати як природний характер (при$
родні катаклізми, лісові пожежі, погіршення екологіч$
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ного стану навколишнього середовища тощо), так їх
виникнення може бути пов'язано із діяльністю людини
(техногенні).
Причини виникнення фінансових дисбалансів мо$
жуть бути зовнішні, або екзогенні (наприклад світові
фінансові кризи, зовнішньоекономічна політика інших
держав, конкуренція на світовому ринку товарів та по$
слуг тощо), та внутрішні, або ендогенні (що залежать
від внутрішніх факторів розвитку економіки та держав$
ної політики).
Серед внутрішніх причин виникнення фінансових
дисбалансів можна виокремити:
— нестабільну політичну ситуацію та громадське
невдоволення;
— високий рівень безробіття;
— спад кон'юнктури в економіці в цілому;
— низький рівень інвестиційної привабливості;
— зростання дефіциту державного бюджету та
місцевих бюджетів;
— зменшення купівельної спроможності населення;
— значний рівень інфляції;
— нестабільність законодавства;
— тіньова економіка;
— монополізація окремих економічних галузей;
— нестабільність фінансового, валютного, банківсь$
кого, страхового національних та міжнародних ринків;
— низька конкурентоспроможність вітчизняних
продуктів та послуг;
— криза окремої галузі економіки;
— сезонні коливання;
— банкрутство системно важливих суб'єктів госпо$
дарювання в економіці країни (банківських установ,
підприємств) тощо.
Розглянемо основні причини виникнення фінансо$
вих дисбалансів на прикладі України. Так, фінансові
дисбаланси можуть виникати внаслідок недосконалої
політики соціально$економічного розвитку країни. Ос$
новні чинники нестабільності фінансової системи мають
системний характер і накопичуються впродовж трива$
лого часу, зокрема це недоліки та недосконалість дер$
жавного регулювання і управління національним госпо$
дарством, як наслідок зростання рівня безробіття, зак$
риття та банкрутство підприємств, погіршення якості
продукції, погіршення екологічного стану навколишнь$
ого середовища, нераціональне використання корисних
копалин та інших природних ресурсів тощо.
Стабільність вітчизняної економіки насамперед підри$
вають суперечності та диспаритети соціально$економіч$
ної системи держави, зокрема їх фінансова складова. Саме
фінансова стабільність та ефективність функціонування
фінансових інститутів є основою успішного функціонуван$
ня системи національної економіки загалом.
Крім того, фінансові дисбаланси можуть виникати і
в окремих сферах фінансової системи держави: бюд$
жетній, грошово$кредитній, валютній, борговій, фон$
довій, банківській та страховій.
Серед основних причин, що можуть привести до
виникнення фінансових дисбалансів у вітчизняній еко$
номіці є:
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Рис. 4. Економічні причини виникнення фінансових дисбалансів
Джерело: складено авторами на основі [24, с. 50—52].

— високий рівень тіньової економіки;
— зниження обсягів виробництва товарів та послуг,
збуту продукції та значне погіршення фінансово$еко$
номічних результатів у базових видах економічної діяль$
ності (промисловість, будівництво, транспорт, складсь$
ке господарство, торгівля, операції з нерухомим май$
ном, ін.), зокрема експорто орієнтованих;
— низька конкурентоспроможність вітчизняних то$
варів та послуг; недосконала політика у сфері викорис$
тання промислового та експортного потенціалу, потен$
ціалу сільськогосподарського виробництва;
— зростання обсягів зовнішньої заборгованості;
— зростання обсягів внутрішнього державного бор$
гу;
— високий рівень дефіцитності бюджету, сповіль$
нення темпів зростання його дохідної частини;
— високий рівень безробіття; неефективне викори$
стання трудового потенціалу суспільства;
— зменшення обсягу капітальних інвестицій та на$
явність суттєвих диспропорцій в інвестиційній приваб$
ливості за територіями держави і видами економічної
діяльності, секторами економіки;
— зменшення чисельності діючих суб'єктів малого
бізнесу та послаблення їх ролі в економіці;
— зниження рівня доходів населення на фоні зрос$
тання комунальних та соціальних виплат, збільшення
масштабів безробіття та підвищення соціальної напру$
ги [24, с. 50—52].
Економічні причини виникнення фінансових дисба$
лансів розглянемо на рисунку 4.
Варто зазначити, що повністю уникнути фінансових
дисбалансів дуже важко, однак через застосування та
впровадження дієвих фінансових механізмів та інстру$
ментів, що забезпечуватиме більш збалансований і ком$
плексний соціально$економічний розвиток країни, ри$
зики виникнення фінансових дисбалансів можна
мінімізувати.
За словами Н. Степанюк [25], глобальному еконо$
мічному середовищу притаманні ознаки економічної
депресії та досить високого рівня невизначеності перс$
пектив та макроекономічної нестабільності, зокрема че$
рез: високий рівень державного боргу розвинутих країн
світу; впровадження засобів жорсткого фінансового та
фіскального регулювання, що втрачають свою ефек$
тивність) для нейтралізації кризових процесів та дис$
балансів в економіці країн$боржників; низький рівень
ефективності заходів бюджетної консолідації проведе$
ної без введення структурних реформ та застосування
адаптивної грошово$кредитної політики; зростання
стійкості до глобальних криз у країн, що розвивають$
ся, через зростання ефективності соціально$економіч$
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ної політики та стабілізації економіки; рецесія, зокре$
ма в промислово розвинених країнах, супроводжуєть$
ся потужним зміщенням торговельних потоків у краї$
ни, що розвиваються, а зростання попиту на імпорт з
боку країн, що розвиваються, є, фактично, найважли$
вішим чинником, який утримує світову економіку та тор$
гівлю від глибшого спаду; глобалізація як провідний
тренд у розвитку глобальної економіки зумовлює ри$
зики для країн, що розвиваються, стосовно зовнішніх
шоків та припинення зростання.
Що стосується фінансових дисбалансів у системі
ендогенно$орієнтованого розвитку регіонів України, то
на сучасному етапі соціально$економічного розвитку
варто відзначити виникнення негативних тенденцій.
Головними параметрами нестабільності і загрозами
подальшого поступу національної економіки та соціаль$
ної сфери держави, на наш погляд, можна вважати: ви$
сокий рівень тінізацізації економіки та монополізація
окремих галузей; зменшення обсягів виробництва та
обсягів продукції, що спрямовується на експорт, як на$
слідок низької конкурентоспроможності вітчизняних
товарів та послуг; погіршення показників фінансово$
економічної діяльності за базовими видами економіч$
ної діяльності (сільське господарство, промисловість,
будівництво, транспорт, торгівля, операції з нерухомим
майном ін.); нестабільність банківської системи, висока
вартість кредитних ресурсів, що унеможливлює доступ
суб'єктів господарювання до фінансових ресурсів і стри$
мує інвестиційно$інноваційний розвиток; втрату знач$
ної частини промислового та експортного потенціалу
через закриття підприємств; нераціональне використан$
ня сільськогосподарського потенціалу; зростання обся$
гу державного боргу (як зовнішнього, так і внутріш$
нього); сповільнення темпів зростання доходів бюджетів
і збільшення їх дефіциту, що обмежує можливості
фінансування програм відновлення економіки та соці$
альної сфери; високий рівень безробіття та міграція ква$
ліфікованих фахівців за кордон у пошуках кращої ро$
боти; зменшення обсягу капітальних інвестицій та на$
явність суттєвих диспропорцій в інвестиційній приваб$
ливості за територіями держави і видами економічної
діяльності, секторами економіки; зменшення чисель$
ності діючих суб'єктів малого бізнесу та послаблення
їх ролі в економіці; зниження рівня життя населення,
особливо пенсійного віку, через зменшення доходів та
зростання комунальних та соціальних витрат; зростан$
ня соціальної напруги в країні [24, с. 50—52].
Серед чинників порушення рівноваги в вітчизняній
економіці, що можуть привести до виникнення фінан$
сових дисбалансів, варто відзначити нестабільність зов$
нішньополітичної ситуації, що зумовлена збройним кон$
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Фінансові вразливість
Фінансова стійкість
Фінансова безпека

Фінансові дисбаланси
Фінансова незбалансованість

Фінансова нестабільність
Зовнішні та внутрішні
збурення

Фінансова криза

Рис. 5. Фінансові дисбаланси та їх зв'язок зі станом фінансової системи
Джерело: складено авторами на основі [26].

фліктом на території України. Незважаючи на зусилля
влади, спрямовані на вирішення конфлікту на території
Донецької області, а також щодо вирішення питання,
щодо повернення Кримського пів острову до складу те$
риторії України, ці питання досі залишаються відкри$
тими.
На наш погляд, виникнення і накопичення фінан$
сових дисбалансів свідчить насамперед про збільшен$
ня вразливості фінансової системи, порушення її
стійкості та фінансової безпеки. Під впливом зовнішніх
негативних чинників фінансова система переходить у
стан нестабільності та у випадку відсутності дієвих за$
ходів усунення фінансових дисбалансів до фінансової
кризи. У випадку коли обсяг накопичених фінансових
дисбалансів є критичним у багатьох сферах фінансо$
вої системи, фінансова криза настає і без дії зовнішніх
шоків, оминаючи період фінансової нестабільності
(рис. 5).
Таким чином, можемо стверджувати, що між фінан$
совими дисбалансами та фінансовою системою існує
прямий зв'язок. Для комплексного дослідження фінан$
сових дисбалансів розглянемо їх класифікацію (табл. 1).
О. Луняков поділяє фінансові дисбаланси за їх при$
родою на внутрішні та зовнішні [27, c. 275]. О. Новосьо$
лова класифікує фінансові дисбаланси за середовищем
виникнення, за терміном дії та за формами прояву [28].
Як було вищезазначено, глобальні фінансові дисба$
ланси — це дисбаланси, що виникають у світовій еко$
номіці чи в економіках країн, що є основними "гравця$
ми" на світових фінансових ринках. Глобальні фінансові
дисбаланси є небезпечними, оскільки можуть виклика$
ти світові кризи.
Що стосується локальних фінансових дисбалансів,
то маємо на увазі дисбаланси, що виникають в рамках
фінансових потоків чи економіки окремої країни чи ре$
гіону, та не здатні істотно вплинути на глобальні світові
ринки.
За терміном дії поділяємо фінансові дисбаланси на
короткострокові (до 1 року); середньострокові (1—
3 роки); довгострокові (тривають довше 3 років та мо$
жуть стати причиною розбалансування та негативних
незворотних змін фінансової системи). На наш погляд,
доцільно додатково виділити такий вид фінансових дис$
балансів як системно повторювані, наприклад, дисба$
ланс бюджету.
Внутрішні фінансові дисбаланси виникають всере$
дині фінансової системи та залежать від змін її кон'юн$
ктури. Зовнішні фінансові дисбаланси пов'язані із ру$
хом потоків капіталів на світовому ринку.
За класифікаційною ознакою форми прояву фінан$
сові дисбаланси розділяємо на дисбаланси фінансових
потоків (розбалансованість між реальним та фінансо$
вим секторами економіки), цінові дисбаланси (відхилен$
нями цін на реальні та фінансові активи від їх економіч$
но обгрунтованих значень) та боргові дисбаланси (зро$
стання обсягів боргових зобов'язань як суб'єктів еко$
номіки, так і державного боргу, що зрештою призводить
до втрати платоспроможності та перманентних борго$
вих криз).
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Таблиця 1. Класифікація фінансових дисбалансів

Ознака
Термін дії

Середовище
виникнення
Масштабність
Рівень
контрольованості
Форми прояву

Види
Короткострокові,
середньострокові,
довгострокові,
системно повторювані
Внутрішні,
зовнішні
Глобальні,
локальні
Контрольовані,
слабо контрольовані,
неконтрольовані
Дисбаланси фінансових потоків,
цінові,
боргові

Джерело: складено авторами на основі [27; 28].

Розбалансованість фінансових потоків, як вид
фінансового дисбалансу, може виникати при здійсненні
спекулятивних операцій на фондовому ринку, а також
при розширенні фінансового сектора через спекуля$
тивні вигоди він фінансових операцій.
Цінові дисбаланси виникають при різкому зростанні
цін на активи, коли реальна вартість значно перевищує
економічно обгрунтовану вартість цих активів. Основ$
ною причиною виникнення боргових дисбалансів є зро$
стання боргу [28; 29]. Так, на рівні держави ці дисба$
ланси розглядаємо як наслідок зростання внутрішнього
державного боргу, так і через накопичення зовнішньо$
го державного боргу, особливо ризиковано коли бор$
гові фінансові дисбаланси мають довгостроковий харак$
тер. У такому випадку, при найбільш негативному сце$
нарії може виникнути дефолт.
Пропонуємо виділяти як класифікаційну ознаку
рівень контрольованості фінансових дисбалансів. Таким
чином, коли за допомогою фінансових інструментів та
механізмів можна вплинути на фінансові дисбаланси,
вважаємо їх контрольованими. Під неконтрольовани$
ми фінансовими дисбалансами маємо на увазі такі си$
туації, коли суб'єкт господарювання не може само$
стійно усунути чи контролювати фінансові дисбаланс,
що виник у процесі його діяльності.
Водночас, відзначимо, що держава в особі органів
законодавчої та виконавчої влади, з метою уникнення
появи фінансових дисбалансів використовує різно$
манітні механізми та інструменти щодо вдосконалення
фінансової системи та фінансового ринку зокрема. Так,
основні напрями реалізації Комплексної програми роз$
витку фінансового ринку України до 2020 року відоб$
ражено в таблиці 2.
За словами О. Нездойминоги, основними інструмен$
тами та важелями щодо стимулювання розвитку фінан$
сового ринку та ринку цінних паперів загалом мають
бути: валютне регулювання через гармонізацію із зако$
нодавством інших країн для активізації залучення іно$
земних портфельних інвестицій; законодавче та нор$
мативно$правове регулювання із позиції лібералізації
та оптимізації; податкове стимулювання шляхом ство$
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Таблиця 2. Основні напрями реалізації Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року

Напрями
1
І. Забезпечення
макроекономічної
стабільності
ІІ. Забезпечення
фінансової стабільності та
динамічного розвитку
фінансового ринку

ІІІ. Розбудова
інституційної
спроможності регуляторів
фінансового ринку
IV. Захист прав
споживачів та інвесторів
фінансового ринку

Завдання
2
1. Монетарна політика на основі інфляційного таргетування та
режиму гнучкого валютного курсу
1. Приведення законодавства зі стандартами ЄС.
2. Модернізація системи регулювання та нагляду.
3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків.
4. Очищення ринків від проблемних активів.
5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та
інфраструктури фінансових ринків.
6. Вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових
ринків
1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів.
2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів.
3. Покращення координації роботи регуляторів та учасників
фінансового ринку.
4. Стимулювання впровадження новітніх ІТ-технологій
1. Стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та
інвесторів фінансового ринку.
2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів
фінансового ринку

Джерело: складено авторами на основі [31].

рення податкових преференцій інвесторам, які готові
активно інвестувати у вітчизняну економіку [30].
Вважаємо, що особливу небезпеку становлять фі$
нансові дисбаланси, що виникають в банківській системі.
Пояснюємо це тим, що саме банківська система висту$
пає посередником між Національним банком України
та суб'єктами господарювання, населенням. Саме тому
розглянемо чинники порушення фінансової рівноваги
у банківському секторі вітчизняної економіки (рис. 6).
Таким чином, серед чинників порушення фінансо$
вої рівноваги в банківському секторі ми відзначаємо
високий рівень прострочених кредитів, проблеми за$
безпечення їх надійності. Дешеві кредитні ресурси є на$
самперед джерелом інноваційного розвитку регіонів та
суб'єктів господарювання, які в цих районах функціо$
нують. Саме тому неефективна робота банківської си$
стеми може спричиняти дисбаланс фінансових ре$
сурсів.

Дефіцитність внутрішніх середньо$ та довгостроко$
вих ресурсів банківської установи теж є чинником по$
рушення фінансової рівноваги банківської системи
(клієнтська депозитна база є вкрай "короткою" і вола$
тильною через ризики швидкого відпливу вкладів у разі
поширення панічних настроїв серед населення).
Висока концентрація капіталу у групі найбільших
банків, банків які визначено як системно важливі, теж
може стати чинником порушення фінансової рівнова$
ги, оскільки банкрутство одного із найбільших банків
неминуче спричинить кризу банківської системи і фінан$
сові дисбаланси в вітчизняній економіці.
Крім того, досить мала частка комерційних банків
формують 99% портфеля кредитів і депозитів, що є до$
сить негативним фактором, адже така ситуація може
призвести до розширення практики домовленостей і
змов великих банків між собою у проведенні своєї діяль$
ності, наприклад, у встановленні цін на банківські по$
слуги [32].

Фінансові дисбаланси, що можуть спричинити кризу банківської системи, нестачу
фінансових ресурсів в економіці і, як наслідок, недофінансованість інвестиційноінноваційного розвитку регіонів
Наслідки порушення фінансової рівноваги

Банківська система

Чинники порушення фінансової рівноваги
Зростання ризиків діяльності; високі обсяги прострочених та проблемних кредитів;
проблема надійності і забезпеченості виданих кредитів; збереженням дефіциту
внутрішніх середньо- та довгострокових ресурсів; високий рівень доларизації
депозитів і кредитів; зростання кількості небанківських кредитно-фінансових установ,
що часто використовують недобросовісні прийоми конкуренції; висока концентрація
капіталу у групі найбільших банків, що посилює роль системно важливих банків та
робить систему залежною від їх діяльності; низький рівень капіталізації комерційних
банків; існування розриву між обліковою ставкою НБУ і ставками по кредитах
комерційних банків; низькі обсяги кредитування реального сектору економіки;
відновлення довіри до банків
Рис. 6. Чинники порушення фінансової рівноваги у банківському секторі
економіки України
Джерело: складено авторами на основі [32].
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Ситуація, коли спостерігається розрив між обліко$
вою ставкою НБУ і ставками по кредитах комерційних
банків, може стати серйозним бар'єром на шляху по$
дальшого росту економіки країни, оскільки дисбаланс
між ставками за депозитами і комерційними кредита$
ми, пов'язаний з перенесенням банками своїх витрат на
клієнтів може стати причиною дисбалансу фінансових
ресурсів в економіці. На нашу думку, такий дисбаланс є
в сучасній економіці, про що свідчать низькі обсяги кре$
дитування реального сектора економіки банківським
сектором та ускладненість доступу суб'єктів господа$
рювання до кредитних ресурсів.
Таким чином, ми розглянули особливості, причини
виникнення класифікацію фінансових дисбалансів. На
наш погляд, варто звернути увагу на фінансових дисба$
лансах, що виникають на регіональному рівні, зокрема
дисбалансах місцевих бюджетів, дисбалансах повнова$
жень, що отримують регіони в процесі реформи децен$
тралізації, дисбалансах регіонального ринку праці тощо.
Дисбаланси місцевих бюджетів виникають внаслідок
недосконалої бюджетної політики керівництва регіону.
Самодостатність регіону можлива лише за умови вико$
ристання бюджетних ресурсів з метою розширеного
відтворення, стимулювання інноваційного оновлення
виробничих потужностей регіону, сприяння посиленню
конкурентоспроможності товарів та послуг, що ство$
рюють суб'єкти господарювання.
В Україні посилюються урбанізаційні процеси. Пов'я$
зуємо це із бажанням населення до покращення рівня жит$
тя, а сільська місцевість не забезпечує достатні умови ком$
фортного проживання, насамперед, через нерозвиненість
соціальної інфраструктури, відсутність робочих місць як
наслідок низьких обсягів залучення інвестиційного капі$
талу [33]. Це веде до виникнення дисбалансу між попитом
і пропозицією робочої сили на території регіону.
Вагомим чинником підвищення конкурентоспромож$
ності регіону та зміцнення його соціальної безпеки вис$
тупає вартість робочої сили. Достойна оплата праці є ос$
новою ефективного використання трудового потенціа$
лу. Низький рівень заробітної плати веде до втрати мо$
тивації продуктивної праці. В спостерігаються тенденції
уповільненого зростання частки витрат на оплату праці
в собівартості та недостатності її рівня на вакантних ро$
бочих місцях. У регіонах частка витрат на оплату праці в
собівартості виробництва становить 9 майже 9 %, тоді як
у країнах ЄС досягає 45 % [34]. Зазначені проблеми, на
нашу думку, поглиблюють дисбаланси на ринку праці.
ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, зазна$
чимо, що фінансові дисбаланси є першопричиною виник$
нення та поширення стану фінансової нестабільності.
Авторська позиція стосовно сутності поняття "фінан$
сові дисбаланси" наступна: фінансові дисбаланси є на$
слідком порушення рівноваги та проявом асиметрій
фінансового розвитку; характеризуються економічною
природою виникнення, циклічністю, накопичуваністю, а
при значному накопиченні та довготривалості фінансові
дисбаланси можуть стати причиною фінансової кризи.
Існує чимало наукових напрацювань щодо фінансо$
вих дисбалансів, водночас актуальність даної тематики
стимулює до продовження вивчення проблематики нез$
балансованості економічної системи як окремої держа$
ви, так і світової економічної системи. Запобігання ви$
никненню фінансових дисбалансів, особливо глобальних
є першочерговим завданням як міжнародних фінансових
інституцій, так і країн світу. Водночас держави застосо$
вують чимало фінансових інструментів та механізмів для
запобігання виникненню фінансових дисбалансів.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF BUILDING THE UKRAINIAN INVESTMENT POTENTIAL BASED
ON THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

У статті акцентовано увагу на визначенні та оцінюванні пріоритетних стратегічних напрямів формуX
вання інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій.
Встановлено шість перспективних напрямів формування інвестиційного потенціалу держави в рамках
характеристики: можливості отримання інтернет послуги, їх ціни, якості, інноваційності, можливостей
надання та розвитку електронного урядування, а також восьми методів їх забезпечення на макрорівні.
Дане завдання розглянуто як з точки зору державного, так і з точки зору корпоративного менеджменту.
З метою формалізації стратегічних напрямків формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі
ефективного розвитку інформаційних технологій сформовані матриці відповідності бінарних характеX
ристик. Кількісне оцінювання методів забезпечення стратегічних напрямів формування інвестиційного
потенціалу в Україні проведено за допомогою ймовірнісного Байєсівського підходу. В свою чергу кількісне
оцінювання стратегічних напрямків розвитку інвестиційного потенціалу в Україні здійснено на основі
методики цілочислової згортки бінарних показників. Ідентифікацію взаємозв'язку кількісних оцінок наX
прямків формування інвестиційного потенціалу в Україні та методів їх забезпечення у вигляді ефективX
ного розвитку інформаційних технологій проведено шляхом побудови логістичної регресійної моделі. З
метою узгодження думок менеджерів державного та корпоративного рівня щодо визначення оптимальX
них стратегічних напрямів формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розX
витку інформаційних технологій використано інструментарій теорії ігор. Встановлено, що державний
менеджмент вбачає основним стратегічним напрямком формування інвестиційного потенціалу в Україні
на основі ефективного розвитку інформаційних технологій фінансову доступність послуг широкосмугоX
вого доступу до інтернету кожному громадянину, а корпоративний менеджмент — доступність кожноX
му громадянину як фіксованого, так і мобільного широкосмугового доступу до інтернету.
The main purpose of this article is to identify and evaluate the main strategic directions of the Ukrainian
investment potential based on the effective development of information technology. Thus, six promising ways
for building the country investment potential were identified in terms of the following features: opportunity to
have the access to the Internet services, cost, quality, innovativeness, the possibility of the eXgovernment usage
as a service and its development. On top of that, in this study eight methods of its' provision on the macro level
were outlined. We would like to highlight, that this research was performed from the government as well as
corporate management perspective. To formalize the strategic directions of the Ukrainian investment potential
_________________________
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based on the effective development of information technology, the binary compliance matrices were formed.
Next, the quantitative assessment of the methods to provide the strategic directions of the Ukrainian investment
potential was carried out using the probabilistic Bayesian approach. In turn, the quantitative assessment of the
Ukrainian investment potential strategic directions was made based on the method of integer convolution of
binary indicators. Consequentially, the relationship between the quantitative assessments of the investment
potential directions and methods for its' support was identified by logistic regression model. In order to coordinate
the opinions of managers both in the state and corporate level regarding the determining the optimal strategic
directions for the development of the Ukrainian investment potential based on the effective development of
information technology game theory framework was used. Therefore, in result, as the main strategic direction of
building investment potential in Ukraine based on the effective development of information technology the
state management consider the financial accessibility of the broadband Internet access to every citizen. As for
the corporate management it is the availability of fixed and mobile broadband Internet access for every citizen.
Ключові слова: стратегічні напрями, інвестиційний потенціал, інформаційні технології, матриця бінар
них характеристик, теорія ігор.
Key words: strategic directions, investment potential, information technology, binary matrix, game theory.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Відповідно до звіту про глобальну конкурентоспро$
можність (the Global Competitiveness Report) за 2019 рік
Україна посідає 85 місце серед 141 країн, втративши дві
позиції у порівнянні з попереднім роком [1]. Зважаючи
на той факт, що кожний з дванадцяти субіндексів гло$
бального індексу конкурентоспроможності характери$
зує певний аспект інвестиційного потенціалу України,
то справедливо зауважити, що нагальної актуальності
набуває завдання трансформації методів його підвищен$
ня.
В умовах четвертої промислової революції саме
ефективний розвиток інформаційних технологій пови$
нен сформувати підгрунтя для зростання інвестиційно$
го потенціалу України. Рівень розвитку інформаційних
технологій паралельно із значним впливом на всі сфери
життєдіяльності суспільства та позитивною кореляцією
з економічним зростанням [2—4], забезпечує й залучен$
ня фінансових ресурсів до економіки України. Швид$
кий темп технологічного прогресу підкреслює важ$
ливість розвитку цього напряму та призводить до вирі$
шення нових завдань.
Враховуючи рівень та перспективи розвитку сек$
тору інформаційно$комунікаційних технологій в Ук$
раїні та світі, для держави, беззаперечно, важливо виз$
начати пріоритетні стратегічні напрями формування
інвестиційного потенціалу за технологічним спряму$
ванням. Водночас у зв'язку з обмеженістю державних
ресурсів існує необхідність адекватного оцінювання
стратегічних напрямів розвитку сектору інформацій$
но$комунікаційних технологій та фінансування
найбільш нагальних з них. Проте з часом це надасть
можливість забезпечити фінансування всіх необхідних
напрямів формування інвестиційного потенціалу в Ук$
раїні за рахунок ефективного розвитку інформаційних
технологій.
Однак, зважаючи на складність оцінювання якіс$
ної складової методів забезпечення інвестиційного
потенціалу України за рахунок ефективного розвит$
ку інформаційних технологій, а також різних думок
з цього приводу державного та корпоративного ме$
неджменту, актуальності набуває розробка специфі$
чного науково$методичного підходу який би врахо$
вував ці особливості. Результати дослідження дозво$
лять виявити оптимальні напрями розвитку інвести$
ційного потенціалу в Україні за рахунок розвитку
інформаційних технологій, які будуть компромісно
задовольняти як потреби держави, так і суб'єктів гос$
подарювання.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженням стратегічних напрямів та ролі інвес$
тиційної стратегії в розвитку держави та її регіонів при$
свячені роботи таких науковців: Петренко Л.М. [5], За$
яць Т.А. [6] та інші. Аналіз регіональних особливостей
технологічного розвитку на основі кластеризації був
проведений Шушковою Ю.В. [7]. У свою чергу, питання
формування стратегії напрямів інвестиційної діяльності
суб'єктів господарювання вивчали такі науковці: По$
гріщук Б.В. [8], Брюховецька Н.Ю. [9], Стеблюк Н.Ф.
[10] та ін.
Питанням розвитку технологічного напряму роз$
витку національної економіки приділяється значна увага
з боку органів державної влади, а саме розроблено такі
нормативно$правові документи: пріоритети та тренди
розвитку цифрової інфраструктури відображені в кон$
цепції державної політики у сфері цифрової інфра$
структури [11], ключові пріоритетні напрями розвитку
інформаційних технологій були розглянуті у експортній
стратегії вітчизняної економіки [12]. У процесі прове$
дення дослідження також були проаналізовані норма$
тивно$правові акти, у яких визначені середньострокові
пріоритетні напрями інноваційної діяльності, стратегія
сталого розвитку України та стратегія розвитку сфери
інформаційної діяльності [13–16].
Попри всебічний аналіз різних аспектів формуван$
ня інвестиційного потенціалу в Україні невирішеним за$
лишається питання кількісної характеристики стратег$
ічних напрямків формування інвестиційного потенціа$
лу в Україні та методів їх досягнення враховуючи уз$
годження думок менеджерів державного та корпора$
тивного рівня. Міністерством цифрової політики Украї$
ни були розроблені пріоритети та основні напрями роз$
витку сектору інформаційно$комунікаційних техно$
логій, але не зазначена чітка пріоритетність та першо$
черговість кроків. Питання визначення пріоритетних на$
прямів розвитку, грунтуючись на математичних підхо$
дах залишається актуальним завданням.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті: 1) надати кількісну характеристику
стратегічним напрямам формування інвестиційного по$
тенціалу в Україні та відповідним методам їх забезпе$
чення; 2) визначити пріоритетність напрямів формуван$
ня інвестиційного потенціалу та методів їх забезпечен$
ня; 3) ідентифікувати оптимальні стратегічні напрями
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Таблиця 1. Макет бінарної матриця відповідності напрямів
формування інвестиційного потенціалу в Україні
методам їх забезпечення

Пріоритетність

Методи
забезпечення

8

MZ1

1

MZ2

a21

7
2

MZ3
MZ4

3
5

MZ5
MZ6

6

MZ7

a11

4

MZ8

a21

Напрями формування
2*
5*
4*
6*
NR2 NR3 NR4 NR5
…
…

1*
NR1

a11

a1i

a12

a22

…

…

…

a j1

a j2

…

…

a n1

an 2

3*
NR6

a1k

a2i

…

a2 k

…
…

…

…
…

…

…
…

…

…
…

…

a1k
a2 k

a ji

ani

a12

…

a1i

…

a22

…

a2i

…

a jk

ank

* — пріоритетність напрямів розвитку формування інвестицій
ного потенціалу в Україні.

формування електронного урядування в Україні. Ви$
ходячи з напрямів формування інвестиційного по$
тенціалу в Україні на основі розвитку інформацій$
них технологій виділено вісім методів їх досягнен$
ня: MZ1 — імплементація європейського законодав$
ства у сфері телекомунікаційних послуг; MZ2 — роз$
виток цифрових навичок у населення; MZ3 — фор$
мування актуальних баз даних та структурованих
реєстрів; MZ4 — функціонування інституційно спро$
можного регулятора; MZ5 — формування демоно$
полізованого ринку провайдерів; MZ6 — формуван$
ня системи захисту телекомунікаційної інфраструк$
тури від пошкоджень; MZ7 — запровадження спро$
щеної процедури ввезення обладнання; MZ8 — змен$
шення бюрократичних перепон з боку регулюючих
органів. Взаємозв'язок між вищенаведеними напрям$
ками та методами представлено у вигляді матриці
бінарних величин (систематизовано в табл. 1).
Нехай для оптимізації стратегічних напрямів
формування інвестиційного потенціалу в Україні на
основі ефективного розвитку інформаційних техно$
логій виділяють n напрямків, кожен з яких забез$
печується від 1 до k методів. Множини напрямів

{

}

формування інвестиційного потенціалу в Україні на
основі ефективного розвитку інформаційних технологій формування M i ,i =1÷n = pl ,l =1÷k , обумовлені кожним і$
враховуючи узгодження думок менеджерів державно$
м методом, можуть перетинатися у випадку забезпечен$
го та корпоративного рівня.
ня відповідного напряму формування, утворюючи мно$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ жину M i ,i =1÷n ∩ M j , j =1÷n ,i ≠ j = pli ,l =1÷k = plj ,l =1÷k . Крім
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
того, комбінація методів забезпечує виділення специф$
Переходячи безпосередньо до розробки науково$ ічних додаткових напрямків формування інвестиційно$
методичного підходу до оптимізації стратегічних на$ го потенціалу, які обумовлені синергетичним ефектом
прямів формування інвестиційного потенціалу в Україні одночасного застосування різних методів.
на основі ефективного розвитку інформаційних техно$
З метою формалізації напрямків формування інвес$
логій розглянемо вхідний масив даних дослідження. тиційного потенціалу, розглянемо співвідношення між
Проте перед визначенням кожного із зазначених на$ методами забезпечення та напрямками у вигляді мат$
прямів та подальші методи їх забезпечення, зауважи$ риці (див. табл. 1), які містить n рядків та k стовпчиків.
мо, що, на наш погляд, досягти в сучасних умовах гос$ Елементами цієї матриці aji виступають бінарні харак$
подарювання конкурентних переваг та розширити інве$ теристики, тобто показники, які приймають лише два
стиційний потенціал України можливо тільки за умови значення "1" чи "0" у залежності від того, чи притаман$
впровадження інформаційних технологій. Саме інфор$ ний j$й ( j =1 ÷ n) метод забезпечення i$тому ( i = 1 ÷ k )
маційні технології в сучасному глобальному світі забез$ напрямі формування інвестиційного потенціалу.
печують створення тієї еко$системи, яка приваблює су$
Елементи матриці визначаються так (формула 1):
часних інвесторів. Тому в рамках цього дослідження,
нами виокремлено тільки ті напрями стимулювання інве$ a = ⎧⎨1, якщо j - й метод забезпечує i - тий напрямок формування
стиційного потенціалу в Україні, які забезпечуються ji ⎩0, якщо j - й метод не забезпечує i - того напрямку формування (1).
розвитком інформаційних технологій. Проте зазначи$
Сформуємо матриці бінарних величин відповідності
мо, що збільшення інвестиційного потенціалу саме за напрямків формування інвестиційного потенціалу в Ук$
рахунок розвитку інформаційних технологій стимулює раїні методам їх забезпечення. Водночас необхідно заз$
покращення бізнес$процесів в усіх галузях реального начити, що формування таких матриць відбувається на
сектору економіки та добробуту соціуму загалом.
основі думки експертів. Зважаючи на той факт, що в
Так, нами виділено шість таких напрямів формуван$ сучасних умовах розвитку України інвестиційну стра$
ня інвестиційного потенціалу в Україні: 1) доступність тегію повинні формувати не тільки на рівні державно$
кожному громадянину як фіксованого, так і мобільно$ го, але й на рівні корпоративного менеджменту, то в
го широкосмугового доступу до інтернету (умовне по$ якості експертної групи було обрано десять фахівців
значення NR1). Забезпечення цього напряму формуван$ органів державної влади, що займаються розвитком
ня інвестиційного потенціалу забезпечує можливість от$ інформаційних технологій, а також десять фахівців з
римувати новітні послуги жителям України на території приватних організацій вітчизняного ринку інформацій$
всієї держави; 2) фінансова доступність послуг широ$ них технологій. Їх думки узагальнювались та формалі$
космугового доступу до інтернету кожному громадя$ зувались відповідно у таблиці 2 та таблиці 3. Цей крок є
нину (умовне позначення NR2). Реалізація даного на$ дуже актуальним, оскільки дієва реалізація напрямків
прямку дозволить сформувати мінімальні ціни за послу$ формування інвестиційного потенціалу в Україні на ос$
ги; 3) стабільна доступність і якість послуг широкосму$ нові ефективного розвитку інформаційних технологій
гового доступу до інтернету (умовне позначення NR3). повністю залежить від врахування думок та подальшо$
Такий напрям забезпечує високу якість послуг; 4) по$ го узгодження плану діяльності на державному та при$
ширення оптичних мереж (умовне позначення NR4). Цей ватному рівні. Так, якщо державний менеджмент буде
напрям забезпечує інтенсивність запровадження спрямований на реалізації одних напрямків формуван$
новітніх технологій; 5) збільшення доступного для мо$ ня інвестиційного потенціалу, а корпоративний менед$
більного зв'язку радіочастотного ресурсу (умовне по$ жмент кардинально на інші, то очікуваного ефекту не
значення NR5). Зазначений напрям забезпечує розши$ буде досягнуто.
рення можливостей надання послуг; 6) поширення си$
На наступному етапі реалізації запропонованого
стеми надання адміністративні послуги онлайн (умовне науково$методичного підходу відбувається кількісне
позначення NR6). Такий напрям забезпечує повноцінне оцінювання методів забезпечення стратегічних напрямів
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формування інвестиційного потенціалу за допомогою
ймовірнісного Байєсівського підходу. Реалізація цих
розрахунків відбувається з урахуванням пріоритетності
відповідних напрямків формування інвестиційного по$
тенціалу, визначених шляхом обчислення вагових ко$
ефіцієнтів, використовуючи другу формулу Фішберна.
Отже, на зазначеному етапі, по$перше, виникає не$
обхідність визначення вагових коефіцієнтів напрямів
формування інвестиційного потенціалу в залежності від
встановленого вектору пріоритетності, враховуючи ха$
рактер спадання важливості напрямків у вигляді геомет$
ричної прогресії. Для цього запропоновано застосову$
вати другу формулу Фішберна

2 m−k
2m − 1

wk =

Таблиця 2. Бінарна матриця відповідності напрямів
формування інвестиційного потенціалу на основі
ефективного розвитку інформаційних технологій
методам їх забезпечення на думку
державного менеджменту

Методи
забезпечення
MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6
MZ7
MZ8

(2),

де wk — ваговий коефіцієнт k$го напряму форму$
вання інвестиційного потенціалу;
k — рейтингова оцінка k$го напряму формування
інвестиційного потенціалу;
m — загальна кількість напрямів формування інвес$
тиційного потенціалу на основі ефективного розвитку
інформаційних технологій.
Результати обчислень проведені на основі формули
(2) представимо в табличному вигляді (табл. 4).
Таким чином, на основі бінарних величин відповід$
ності напрямків формування інвестиційного потенціа$
лу та методів їх забезпечення, а також результатів
кількісного оцінювання пріоритетності даних напрямків
у вигляді вагових коефіцієнтів проведемо кількісне оці$
нювання методів забезпечення стратегічних напрямів
формування інвестиційного потенціалу за допомогою
ймовірнісного Байєсівського підходу:
1
p A ( H 1) =
1 + e{λ0 + L}

Напрями формування
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5
х
х
х
х
х
Х
х
х
х
х
Х
х
х
х
х
х
х
х

Таблиця 3. Бінарна матриця відповідності напрямів
формування інвестиційного потенціалу на основі
ефективного розвитку інформаційних технологій методам
їх забезпечення на думку корпоративного менеджменту

Методи
забезпечення
MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6
MZ7
MZ8

NR1
х
х
х
х
х
х
х
х

Напрями формування
NR2 NR3 NR4 NR5
Х
х
х
х
Х
х
х
х
х
х
Х
х
х
Х
х
Х
х
Х
х
Х
х
х
х

Пріоритетність

k =1

⎛ bk (1 − g k ) ⎞
⎟⎟, k = 1,..., n
⎝ g k (1 − bk ) ⎠

λk = ln⎜⎜

(3),

NR6
х
х

х

Таблиця 4. Вагові коефіцієнти напрямів формування
інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного
розвитку інформаційних технологій

n

L = ∑ λk bk wk

NR6
х
х
х
х
х
х
х
х

1

Напрями розвитку
5
4
6

2

3
Умовні
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6
позначення
Вагові коефіцієнти 0,5079 0,2540 0,0317 0,0635 0,0159 0,5079

мування інвестиційного потенціалу в Україні на основі
⎛ 1 − bk ⎞
застосування методики цілочислової згортки бінарних
⎜
⎟
λ0 = ∑ ln⎜
⎟
показників з урахуванням синергетичного ефекту взає$
−
1
g
k =1
k ⎠
⎝
мообумовленості одночасно застосування комбінації
де p A (H1) — ймовірнісна оцінка забезпечення на$ декількох методів реалізації.
прямів формування інвестиційного потенціалу в Україні
Для визначення кількості активних (актуальних)
(ймовірність того, що даний метод забезпечення буде напрямів формування інвестиційного потенціалу в Ук$
прийнятним у розрізі впровадження відповідного на$ раїні необхідно, виходячи з даних таблиці 1, визначити
прямку формування (Н1) за умови наявності інформації суму бінарних характеристик за і$тим ( i = 1 ÷ k ) напря$
А);
мом формування, яка може бути обумовлена n метода$
А — матриця бінарних показників відповідності на$ ми забезпечення, яка розраховується так (формула (5)):
прямів формування інвестиційного потенціалу методам
n
їх забезпечення;
S
=
aij
i
(5).
L — інтегральним показником (зваженою сумою)
j =1
бінарних характеристик А (наявна інформація про ме$
З урахуванням синергетичного ефекту взаємообу$
тод забезпечення виходячи зі значень аналітичних по$
мовленості одночасного застосування декількох методів
казників);
bk — імовірність події Аk = 0, та g k — імовірність події забезпечення в розрізі кожного напряму формування
Аk = 1 для кожного методу забезпе$
Таблиця 5. Проміжні розрахунки оцінювання стратегічних напрямів
чення:
n

∑

gk =

∑ Bk
k

n
bk = 1 − g k

формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного
розвитку інформаційних технологій з точки зору державного менеджменту

,

(4).
Результати проведення ряду про$
міжних розрахунків за формулами (3) і
(4) представимо у вигляді таблиць 5 і 6.
Надалі проводиться кількісне оці$
нювання стратегічних напрямків фор$
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MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6
MZ7
MZ8

b

g

0,50
0,67
0,67
0,00
0,33
0,50
0,50
0,50

0,50
0,33
0,33
1,00
0,67
0,50
0,50
0,50

ln(1-b)/
(1-g)
0,00
-0,69
-0,69
25,33
0,69
0,00
0,00
0,00

Λi

Li

2

3

4

5

6

L

p(s)

0,00
1,39
1,39
-50,66
-1,39
0,00
0,00
0,00

0,00
1,39
0,00
-50,66
-1,39
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-50,66
-1,39
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-50,66
-1,39
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-50,66
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,39
-50,66
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,39
1,39
-50,66
-1,39
0,00
0,00
0,00

0,00
0,88
0,20
-50,66
-1,28
0,00
0,00
0,00

0,50
0,17
0,29
1,00
0,64
0,50
0,50
0,50
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Таблиця 6. Проміжні розрахунки оцінювання стратегічних напрямів
формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного
розвитку інформаційних технологій з точки зору корпоративного
менеджменту

MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6
MZ7
MZ8

b

g

0,17
0,00
0,33
0,33
0,50
0,50
0,50
0,00

0,83
1,00
0,67
0,67
0,50
0,50
0,50
1,00

ln(1-b)/
(1-g)
1,61
23,03
0,69
0,69
0,00
0,00
0,00
23,03

Λi

Li

2

3

4

5

6

L

p(s)

-3,22
-46,05
-1,39
-1,39
0,00
0,00
0,00
-46,05

-3,22
-46,05
-1,39
-1,39
0,00
0,00
0,00
-46,05

-3,22
-46,05
0,00
-1,39
0,00
0,00
0,00
-46,05

-3,22
-46,05
-1,39
-1,39
0,00
0,00
0,00
-46,05

-3,22
-46,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,05

-3,22
-46,05
-1,39
-1,39
0,00
0,00
0,00
-46,05

0,00
-46,05
-1,39
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,05

-2,81
-40,20
-0,77
-1,12
0,00
0,00
0,00
-40,20

0,77
1,00
0,52
0,61
0,50
0,50
0,50
1,00

но до визначеного рангу rj , яке може
приймати значення 1, 2, ...., n.
Отже, кількість активних напрямів
формування інвестиційного потенціа$
лу з урахуванням синергетичного
ефекту визначається за формулою (7):

⎡1 n
⎤
ki = Z i Si ≥ 1 + ⎢ ∑ rj aij ⎥ | Si ≥ 2 (7),
⎣ n j =1
⎦
де ki — кількість активних на$
прямків формування інвестиційного
потенціалу;
Z i — бінарна характеристика до$
цільності активізації i$ого ( i = 1 ÷ k )
інвестиційного потенціалу пропонується на основі мно$ напряму розвитку;
жини (формула 6):
Si — сума бінарних характеристик за i$тим

(M
= {p

∪ M j , j =1÷ n ) ∪ f ( M i ,i =1÷ n ∪ M j , j =1÷ n ) =

( i = 1 ÷ k ) напрямом розвитку, який може бути забез$
печений
n методами;
(6).
l , l =1÷ k , d l , l =1÷ k
rj — ранг j$го ( j = 1 ÷ n ) методу забезпечення;
a ji — бінарні характеристики взаємообумовленості
Наведене рівняння враховує не тільки вплив всіх
можливих напрямів розвитку в межах формування інве$ методів забезпечення напрямків формування інвести$
стиційного потенціалу в Україні, але й вплив набору ційного потенціалу;
методів їх забезпечення як сукупності
— ціла частина числа.
f ( M i ,i =1÷n ∪ M j , j =1÷ n ) ≈ d l ,l =1÷ k .
Бінарна характеристика необхідності активізації i$
Розраховані характеристики Si враховують не лише ого ( i = 1 ÷ k) напрямку формування визначається так
наявність різних думок менеджерів державного та кор$ (формула (8)):
поративного рівня щодо можливості використання пев$
⎧1, якщо є доцільність активізації i - того напрямку формування
ної кількості напрямків формування інвестиційного по$ Z i = ⎨0, якщо немає доцільності активізації i - того напрямку формування (8)
⎩
тенціалу, але і синергетичний ефекту взаємообумовле$
Аналогічно приведеній методиці визначення
ності методів забезпечення, який надає можливість
активізувати додаткові напрями формування інвестиц$ кількості активних стратегічних напрямів формування
інвестиційного потенціалу в Україні за рахунок ефек$
ійного потенціалу. Так, якщо отримаємо Si ≥ 1, можна тивного застосування інформаційних технологій мож$
стверджувати про можливість забезпечення відповідної на визначити загальну кількість напрямів формування,
i$того ( i = 1 ÷ k ) напрямку Zi , відповідно їх кількість активізація яких теоретично є можливою. Так, фор$
мується матриця (табл. 7), елементи якої приймають
k
лише значення "1", тобто кожний j$й ( j = 1 ÷ n ) метод
Z i |Si ≥ 1. У випадку Si ≥ 2 спостері$ забезпечення використовується в розрізі активізації
визначається як
i =1
i$того ( i = 1 ÷ k ) напряму формування.
гається синергетичний ефект взаємообумовленості од$
Використовуючи дані таблиці 7, можна визначити
ночасного застосування декількох методів забезпечен$ загальну кількість усіх стратегічних напрямків форму$
ня, який надає можливість активізувати додаткові на$ вання інвестиційного потенціалу, активізація яких є
прями розвитку в межах формування інвестиційного по$ можливою з урахуванням синергетичного ефекту (фор$
мула (9)):
⎡1 n
⎤
r
a
|
S
≥
2
(див. формула (7)).
тенціалу в Україні ⎢ n ∑ j ij ⎥ i
⎡1 n ⎤
⎣ j =1
⎦
kz = k + ⎢
rj ⎥
(9),
Важливим аспектом при здійсненні кількісного оці$
n j =1 ⎦
⎣
нювання стратегічних напрямів формування інвестиц$
де k z — загальна кількість усіх можливих страте$
ійного потенціалу України загаломта врахуванні синер$
гетичного ефекту взаємообумовленості методів їх за$ гічних напрямів формування інвестиційного потенціалу,
безпечення зокрема є те, що певні методи забезпечення активізація яких є можливою в рамках функціонування
мають більш пріоритетне значення, ніж інші. Саме тому державних органів влади чи суб'єктів господарювання;
пропонується надати їм вагових коефіцієнтів відповід$
rj — ранг j$го ( j = 1 ÷ n ) методу забезпечення;
i , i =1÷ n

}

{

[]

}

∑

∑

Таблиця 7. Бінарна матриця максимальної відповідності
напрямів формування інвестиційного потенціалу
в Україні методам їх забезпечення

Пріоритетність

Методи
забезпечення

8
1
7
2
3
5
6
4

MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6
MZ7
MZ8

1*
NR1
1
1
1
1
1
1
1
1

Напрями формування
2*
5*
4*
6*
NR2 NR3 NR4 NR5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3*
NR6
1
1
1
1
1
1
1
1

Примітка: * — пріоритетність напрямків розвитку форму
вання інвестиційного потенціалу в Україні.
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[]

— ціла частина числа.
На основі формул (7) та (9) узагальнююча формула
кількісного оцінювання стратегічних напрямків форму$
вання інвестиційного потенціалу в Україні на основі за$
стосування методики цілочислової згортки бінарних
показників з урахуванням синергетичного ефекту взає$
мообумовленості одночасно застосування комбінації
декількох методів реалізації набуває вигляду (формула
10):

ONRi =

ki ({pl ,l =1÷k , d l ,l =1÷k })
kz

(10),

де ONRi — кількісна оцінка і$го стратегічного на$
прямів формування інвестиційного потенціалу в Україні.

59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 8. Проміжні розрахунки оцінювання напрямів формування інвестиційного потенціалу в Україні
на основі ефективного розвитку інформаційних технологій

Напрями розвитку
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5
«Ідеальна» ситуація оцінювання напрямків розвитку
Сума бінарних показників в межах стовпчику
8
8
8
8
8
Індикатор активізації напрямків формування
1
1
1
1
1
Кількісна оцінка синергетичного ефекту одночасного
застосування декількох методів забезпечення в межах кожного 4
4
4
4
4
напрямків формування
Абсолютна оцінка напрямків формування
5
5
5
5
5
Оцінювання напрямків розвитку з точки зору державного менеджменту
Сума бінарних показників в межах стовпчику
4
2
3
3
6
Індикатор активізації напрямків формування
1
1
1
1
1
Кількісна оцінка синергетичного ефекту одночасного
1
0
1
1
4
застосування декількох методів забезпечення
в межах кожного напрямків формування
Абсолютна оцінка напрямків формування
2
1
2
2
5
Кількісна оцінка напрямків формування інвестиційного
0,4
0,2
0,4
0,4
1
потенціалу в Україні з точки зору державного менеджменту
Оцінювання напрямків розвитку з точки зору корпоративного менеджменту
Сума бінарних показників в межах стовпчику
8
7
7
4
5
Індикатор активізації напрямку розвитку
1
1
1
1
1
Кількісна оцінка синергетичного ефекту одночасного
4
3
3
2
2
застосування декількох методів забезпечення
в межах кожного напрямку розвитку
Абсолютна оцінка напрямків розвитку
5
4
4
3
3
Кількісна оцінка напрямків формування інвестиційного
1
0,8
0,8
0,6
0,6
потенціалу в Україні з точки зору корпоративного
менеджменту
Показники

N=48
Estimate
Odds ratio (unit ch)
Odds ratio (range)

Model: Logistic regression (logit) N of 0's: 26 1's: 22
Dep. var: aij Loss: Max likelihood
Final loss: 21,243019008 Chi?( 2)=23,722 p=,00001
Const.B0 pA(H1)
ONR
5,5036 -6,19208 -4,86273
245,5774 0,00205 0,00773
0,00592 0,02044

Рис. 1. Побудова логістичної регресії залежності бінарної
характеристики відповідності методу забезпечення
стратегічним напрямах формування інвестиційного
потенціалу в Україні від кількісних оцінок напрямів
розвитку та методів їх забезпечення з точки зору
державного менеджменту

N=48
Estimate
Odds ratio (unit ch)
Odds ratio (range)

Model: Logistic regression (logit) N of 0's: 34 1's: 14 (
Dep. var: aij Loss: Max likelihood
Final loss: 15,089378946 Chi?( 2)=27,770 p=,00000
Const.B0 pA(H1)
ONR
12,9 -11,4350 -10,4877
398887,1
0,0000
0,0000
0,0033
0,0018

Рис. 2. Побудова логістичної регресії залежності
бінарної характеристики відповідності методу
забезпечення стратегічним напрямах формування
інвестиційного потенціалу в Україні від кількісних
оцінок напрямів розвитку та методів їх забезпечення
з точки зору корпоративного менеджменту

Результати розрахунків у межах цього етапу пред$
ставимо в таблиці 8.
Ідентифікацію взаємозв'язку кількісних оцінок на$
прямів формування інвестиційного потенціалу в Україні
та методів їх забезпечення через матриці бінарних ве$
личин проведено шляхом побудови логістичної регрес$
ійної економетричної моделі за допомогою програмно$
го пакету Statistica 10.
Для реалізації даного етапу пропонується викорис$
тати інструментарій Statistics, Advanced Linear/
Nonlinear Models, Nonlinear Estimation, Quick Logic
regression метод Квазі$Ньютона (рис. 1).
За результатами оцінювання отримано логістичне
регресійне рівняння виду (формула 11):
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aijs =

NR6
8
1
4
5
8
1
4
5
1
3
1
1
2
0,4

1
1+ e

5.5036 − 6.1921⋅ p A ( H 1) j − 4.8627⋅ONRi

(11),

де aijs — бінарної характеристики відповідності ме$
тоду забезпечення стратегічним напрямках формуван$
ня інвестиційного потенціалу в Україні з точки зору
державного менеджменту;
p A ( H 1) j — кількісна оцінка j$го методу забезпечен$
ня;
ONRi — кількісна оцінка і$го напрямку розвитку.
Це дозволяє визначити та кількісно описати за до$
помогою економетричної моделі взаємозв'язок між
стратегічними напрямами формування та методами їх
забезпечення з точки зору державного менеджменту.
Так, за допомогою бінарних показників відображуєть$
ся доцільності актуалізації певних методів забезпечен$
ня в розрізі кожного із розглянутих стратегічних на$
прямів розвитку.
Переходячи до побудови логістичної регресії фор$
малізації взаємозв'язку напрямів формування інвести$
ційного потенціалу та методів його забезпечення отри$
маного на основі думок фахівців корпоративного менед$
жменту, проведемо обчислення, аналогічні представле$
ним вище (рис. 2).
У такому випадку логістичне регресійне рівняння на$
буває наступного вигляду (формула 12):

aijc =

1
12 , 9 −11, 4350⋅ p A ( H 1) j −10 , 4877⋅ONRi

1+ e

(12),

де aijc — бінарної характеристики відповідності
методу забезпечення стратегічним напрямах розвитку
в розрізі формування інвестиційного потенціалу в Ук$
раїні для суб'єктів господарювання.
На завершальному етапі реалізації запропоно$
ваного науково$методичного підходу проводиться
визначення оптимальних стратегічних напрямів
формування інвестиційного потенціалу та відпові$
дних методів їх забезпечення як з точки зору дер$
жавного, так і корпоративного менеджменту за до$
помогою використання інструментарій теорії ігор,
платіжну матрицю якої сформовано на основі по$
будованої логіт регресії. За допомогою застосуван$
ня максимінного та мінімаксного підходів ідентиф$
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іковано оптимальні напрями державного ме$
Таблиця 9. Платіжна матриця умовної гри "Узгодження думок
неджменту, який намагається мінімізувати менеджерів державного та корпоративного рівня" з точки зору
державного менеджменту
максимально можливий програш (бюджетні
збитки), та корпоративного менеджменту,
NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6 pA(H1)j min(aij) maxmin(aij)
який прагне забезпечити максимально мож$
0,39 0,19 0,39 0,39 0,92 0,92 0,50
0,19
0,84
ливий гарантований виграш (отримання при$ MZ1
MZ2
0,08 0,03 0,08 0,08 0,59 0,59 0,17
0,03
бутку).
0,15 0,06 0,15 0,15 0,75 0,75 0,29
0,06
Необхідність застосування теорії ігор для MZ3
0,93 0,84 0,93 0,93 1,00 1,00 1,00
0,84
визначення оптимальних стратегічних на$ MZ4
0,60 0,37 0,60 0,60 0,96 0,96 0,64
0,37
прямів формування інвестиційного потенці$ MZ5
0,39 0,19 0,39 0,39 0,92 0,92 0,50
0,19
алу та відповідних методів їх забезпечення MZ6
0,39 0,19 0,39 0,39 0,92 0,92 0,50
0,19
обумовлена прийняттям рішення в умовах не$ MZ7
0,39 0,19 0,39 0,39 0,92 0,92 0,50
0,19
визначеності, тобто неповноти та неточності MZ8
0,40 0,20 0,40 0,40 1,00 1,00
інформації, відносно якої потрібно прийма$ ONRi
0,93 0,84 0,93 0,93 1,00 1,00
ти управлінські рішення. Реалізація цього max(aij)
minmax(a
)
0,84
ij
етапу передбачає, по$перше, формалізацію за
допомогою використання математично$
го апарату умовної гри "Узгодження ду$
Таблиця 10. Платіжна матриця умовної гри "Узгодження думок
мок менеджерів державного та корпо$
менеджерів державного та корпоративного рівня" з точки зору
ративного рівня". Отже, основою реал$
корпоративного менеджменту
ізації зазначеного узгодження думок
виступає побудова платіжної матриці
MZ1 MZ2 MZ3 MZ4 MZ5 MZ6 MZ7 MZ8 ONRi min(aij) maxmin(aij)
1,00 1,00 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97 1,00 1,00
0,97
0,97
(табл. 9 для державного менеджменту і NR1
0,99 1,00 0,81 0,92 0,78 0,78 0,78 1,00 0,80
0,78
табл.10 для корпоративного менедж$ NR2
NR3
0,99 1,00 0,81 0,92 0,78 0,78 0,78 1,00 0,80
0,78
менту).
0,89 0,99 0,35 0,58 0,30 0,30 0,30 0,99 0,60
0,30
Математичний інструментарій реалі$ NR4
0,89 0,99 0,35 0,58 0,30 0,30 0,30 0,99 0,60
0,30
зації такого етапу передбачає застосуван$ NR5
0,50 0,93 0,06 0,14 0,05 0,05 0,05 0,93 0,40
0,05
ня максимінного та мінімаксного підходів. NR6
Так, згідно із максимінним підходом, се$ pA(H1)j 0,77 1,00 0,52 0,61 0,50 0,50 0,50 1,00
ред елементів платіжної матриці спочатку max(aij) 1,00 1,00 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97 1,00
знаходяться мінімальні значення по ряд$ Min
ках матриці, після чого серед множини max(aij) 0,97
отриманих значень обчислюється макси$
мальне. В межах мінімаксного підходу спочатку знахо$ їх забезпечення. Особливістю розробленого підходу є
дяться максимальні значення платіжної матриці за сто$ врахування якісних характеристик, які отримані на
вбцями, серед яких у подальшому визначається основі думок фахівців державного та корпоративного
мінімальне значення. Саме отримані значення будуть менеджменту ринку інформаційних технологій в Ук$
визначати найбільш актуальний нині напрям формуван$ раїні щодо актуальності (активності) застосування тих
ня інвестиційного потенціалу та методи його забезпе$ чи інших методів в процесі реалізації відповідного на$
чення.
пряму формування інвестиційного потенціалу. На ос$
Таким чином, за допомогою застосування мак$ нові теорії ігор визначено, що на даний момент часу
симінного та мінімаксного підходів ідентифіковано державний менеджмент вбачає основним напрямом
оптимальні напрями формування інвестиційного по$ збільшення інвестиційного потенціалу в України забез$
тенціалу з точки зору державного менеджменту, печення фінансова доступність послуг широкосмуго$
який намагається мінімізувати максимально мож$ вого доступу до інтернету кожному громадянину.
ливі бюджетні збитки та корпоративного менедж$ Інструментом реалізації цього завдання повинен ста$
менту, який прагне забезпечити максимально мож$ ти ефективно функціонуючий та інституційно спро$
ливі прибутки.
можний регулятор. Це цілком логічна з огляду на
Так, для державного менеджменту оптимальною кінцеву мету реалізації цього напряму — забезпечити
є чиста стратегія NR2 (фінансова доступність послуг мінімальні ціни на інформаційні послуги. В свою чер$
широкосмугового доступу до інтернету кожному гу, корпоративний менеджмент на ринку інформацій$
громадянину) активізація якої можлива шляхом за$ них технологій робить акцент на доступності кожно$
стосування такого методу забезпечення як MZ4 му громадянину як фіксованого, так і мобільного ши$
(функціонування інституційно спроможного регуля$ рокосмугового доступу до інтернету. Тобто в пріори$
тора). В розрізі корпоративного менеджменту опти$ тет ставиться не ціна послуги, а можливість її отри$
мальною ідентифіковано чисту стратегію NR1 (дос$ мання на всій території України. Крім того, її досяг$
тупність кожному громадянину як фіксованого, так нення відбувається не за допомогою єдиного регулю$
і мобільного широкосмугового доступу до інтерне$ ючого інструменту, а за рахунок трьох методів (фор$
ту), для впровадження якої виникає необхідність ак$ мування демонополізованого ринку провайдерів, фор$
тивізації таких трьох методів забезпечення як MZ5 мування системи захисту телекомунікаційної інфрас$
(формування демонополізованого ринку провай$ труктури від пошкоджень, запровадження спрощеної
дерів), MZ6 (формування системи захисту телекому$ процедури ввезення обладнання), які забезпечать ви$
нікаційної інфраструктури від пошкоджень), MZ7 соку конкуренцію, безпеку та інноваційність ринку
(запровадження спрощеної процедури ввезення об$ інформаційних технологій. Розроблений підхід може
ладнання).
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INVOLVEMENT OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MANAGEMENT
OF THE COMPETITIVENESS OF RURAL GREEN TOURISM ENTERPRISES

У статті обгрунтовано необхідність та можливості здійснення соціальної відповідальності підприємX
ствами сільського зеленого туризму як вагомого чинника підвищення конкурентоспроможності їх розX
витку. Визначено її сутність, особливості, чинники формування та складники. Обгрунтовано, що соціально
відповідальними можна вважати підприємства сільського зеленого туризму, які створюють свій бізнес
та керують його розвитком, беручи до уваги всі можливі негативні та позитивні наслідки своєї діяльності
в екологічній, економічній та соціальній сферах. Розроблено етапи (стадії) та принципи формування. ЗапX
ропоновано основні напрями її здійснення та визначено результати для формування іміджу й конкуренX
тоспроможності власне підприємств; задоволення інтересів сільських громад, сільських територій; споX
живачів; суспільства загалом. Обгрунтовано перспективи використання зарубіжного досвіду в імплеX
ментації концепції соціальної відповідальності в управління діяльністю та розвитком підприємств
сільського зеленого туризму.
The article substantiates the need and opportunities for social responsibility of rural green tourism enterprises
as an important factor in increasing the competitiveness of their development. Its essence, features, factors of
formation and components are determined. It is substantiated that socially responsible enterprises of rural green
tourism can be considered, which create their business and manage its development, taking into account all
possible negative and positive consequences of their activities in the environmental, economic and social spheres.
It is determined that the introduction of a system of social responsibility will help increase the level of their
image, reputation, competitiveness; the level and quality of life of villagers and tourists; preservation of the
environment and social development of rural areas; cultural enrichment and personal growth of people. Stages
(stages) and principles of formation are developed. The basic directions of its realization are offered and results
for formation of image and competitiveness of actually enterprises are defined; satisfaction of interests of rural
communities, rural territories; consumers; society as a whole. Prospects for the use of foreign experience in the
implementation of the concept of social responsibility in the management of activities and development of rural
green tourism enterprises are substantiated. It is established that the formation and implementation of effective
social programs and projects can be a reliable lever for the implementation of the concept of social responsibility
in the functioning of rural green tourism enterprises. It will also contribute to the further development of tourism
in Ukraine, ensuring the protection of the rights and common interests of subjects and objects of tourist activity,
revival and preservation of rural areas, folk traditions and customs, stabilization of social development of society.
It is determined that in the implementation of the concept of social responsibility by domestic enterprises of
rural green tourism it is expedient to take into account the practice of development of similar economic entities
in neighboring countries, first of all, in Poland, Romania, Hungary, where they are not only widespread. 30X50%
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of the income of their owners — villagers. It is necessary to take into account the peculiarities of the organization,
socioXeconomic transformations and development of rural areas, the mentality of the population, consumer
priorities of tourists and vacationers.
Ключові слова: підприємства, сільський зелений туризм, соціальна відповідальність, конкурентоспро
можність, підвищення, управління.
Key words: enterprises, rural green tourism, social responsibility, competitiveness, increase, management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туристичний бізнес все частіше виявляється вклю$
ченим та повертається в сторону вирішення соціальних
проблем як на національному, так і на глобальному рівні.
За сучасних умов життєдіяльності в Україні, Європі та
у світі питання соціальної відповідальності (СВ) турис$
тичного бізнесу перед громадою є як ніколи актуальни$
ми. При цьому активна громадська позиція підприємців
має полягати в гармонійному співіснуванні, взаємодії та
постійному діалозі з суспільством, участі у вирішенні
найгостріших соціальних та екологічних проблем. По$
вною мірою це стосується підприємств сільського зеле$
ного туризму, де проблеми функціонування сільських
територій є особливо гострими через бідність сільсько$
го населення, недостатню державну підтримку соціаль$
ної інфраструктури на селі, подальшу технологізацію
сільського господарства й розміщення шкідливих вироб$
ництв та вивіз капіталів з сільської місцевості.
Впровадження практики соціальної відповідаль$
ності бізнесу в Україні є надзвичайно актуальним зав$
данням сьогодні. Воно спричинене розвитком концеп$
туальних положень ведення бізнесу, євроінтеграційни$
ми процесами країни; зростанням рівня прозорості ук$
раїнських кордонів для іноземних капіталів та виходом
вітчизняного виробника на міжнародні ринки; посилен$
ням вимог з боку споживачів до діяльності підприємств
і їх впливу на суспільство та довкілля.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш суттєвий внесок в розробку проблем кор$
поративної соціальної відповідальності бізнесу на тео$
ретичному, методологічному та практичному рівнях
внесли такі зарубіжні та вітчизняні автори: С. Адамс,
Р. Акерман, О. Бабенко, Д.Баюра, М. Барнетт, О. Гріш$
нова, М. Ігнатенко, А. Керролл, М. Кларксон, А. Клімо$
ва, А. Колот, E. Корнел, С. Кравцов, Л. Мармуль, Ф. Міл$
лер, О. Розметова, І. Романюк, М. Форстер, Р. Фріман,
М. Хілд та ін. Проте питання формування та здійснення
соціальної відповідальності туристичних підприємств,
особливо сільського зеленого туризму, практично не
розглядалися та потребують подальших розробок.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності, вияв$
лення особливостей, складників напрямів та результатів
здійснення соціальної відповідальності підприємств
сільського зеленого туризму як важливого чинника за$
безпечення й підвищення конкурентоспроможності їх
розвитку на перспективу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальна відповідальність бізнесу означає відпові$
дальне ставлення будь$якої компанії або іншої бізнесової
структури до свого продукту або послуги; довкілля і ре$
сурсів; споживачів, працівників, партнерів. Вона передба$
чає та означає активну соціальну позицію його суб'єктів,
що полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та по$
стійному діалозі із суспільством, в участі у вирішенні най$
гостріших соціальних, екологічних та економічних про$
блем. Соціальна відповідальність — це концепція, що зао$
хочує підприємства враховувати інтереси суспільства, бе$
ручи на себе відповідальність за вплив власної діяльності
на споживачів, інших стейкохолдерів, працівників, грома$
ди та навколишнє середовище в усіх її аспектах [1].
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Основними характеристиками соціальної відпові$
дальності підприємств сфери туризму, як і інших
суб'єктів господарювання, є добровільність; інтегро$
ваність у їх бізнес$стратегії; системність і послідовність;
користь для всіх зацікавлених сторін: власників, менед$
жерів, працівників, туристів, сільських громад; для
підприємств інших галузей; внесок у процес сталого
розвитку сільських територій, регіонів і країни загалом.
Як правило, на селі вона стосується переважно під$
приємств великого агробізнесу. Вони є великими зем$
лекористувачами та ядром здійснення соціально$ та ви$
робничо$економічних відносин і процесів сільської еко$
номіки.
Саме такі суб'єкти господарювання зосереджують
великі ресурси й потужні майнові комплекси; значну ча$
стку видів діяльності й зайнятості, отже, впливають на
доходи сільських жителів; використання землі та її вис$
наження або підвищення продуктивності. Водночас
підійшовши до межі сільських осель, вони не беруть си$
стемної участі у життєдіяльності сільських громад та об$
лаштуванні сільських територій. Вона обмежується пе$
реважно сплатою податків у державний бюджет. Про$
те в останні роки ситуація, хоча й повільно, але починає
змінюватися.
Приклади благодійності показують, насамперед,
підприємства з часткою зарубіжного капіталу, підтри$
муючи проекти громадських організацій, проводячи
благодійні та PR$акції. Соціальна відповідальність на
Заході є важливим атрибутом іміджу та ділової репу$
тації бізнесових структур, різних підприємств і органі$
зацій [2, с. 35]. Тому вона починає цінуватися й великим
агробізнесом України, який широко представлений на
міжнародних ринках. Про соціальну відповідальність
укладений навіть Договір ООН, що свідчить про її важ$
ливість та високий статус як вагомої частини життє$
діяльності суб'єктів господарювання і суспільства.
До нього поступово долучаються й великі вітчиз$
няні корпоративні підприємства. На селі, зокрема,
йдеться про фінансування й іншу підтримку різнома$
нітних проєктів відтворення соціальної інфраструкту$
ри, допомогу малозабезпеченим жителям, навчання й
перепідготовку фахівців, енергетичні програми тощо.
Проте ця діяльність стримується недосконалістю зако$
нодавства, відсутністю механізму ендаументу, нерозу$
мінням з боку власників і навіть можливістю зловжи$
вань і навіть недовірою населення.
Підприємства сільського зеленого туризму не
здійснюють такого кардинального впливу на життя й
економіку на селі, адже є не такими великими та поши$
реними. Наразі вже самим існуванням вони несуть важ$
ливі екологічні та соціальні функції. Йдеться про
здійснення м'якого впливу на довкілля й збереження
природи за відповідного виховання відвідувачів;
збільшення зайнятості та доходів їх власників та праці$
вників; підвищення рівня й стандартів житлово$побуто$
вих умов й ландшафтний дизайн агросадиб і місць за$
гального користування, розвиток супутніх підприємств,
видів діяльності і послуг.
У всіх випадках це може і має бути протидія ко$
рупції, тіньовій економіці, рейдерству; виховання й
підвищення естетичного, етичного й культурно$мис$
тецького та освітнього рівня населення, особливо мо$
лоді; розвиток суспільних ініціатив і громадянського
суспільства на селі [3, с. 132]. У випадку підприємств
сільського зеленого туризму це збереження самобут$
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ності сільських населених пунктів, територій; сільсько$
го способу життя, традицій і звичаїв українського на$
роду з одночасною його модернізацією шляхом впро$
вадження різних інновацій й підвищення продуктивності
праці, вивільнення часу на відпочинок і особистісне зро$
стання. Також мова йде про різноманітні благодійні та
спонсорські акції, у т.ч. відпочинок, оздоровлення та
реабілітацію дітей, учасників АТО самостійно або на
засадах державно$приватного партнерства.
Також соціальна відповідальність підприємств
сільського зеленого туризму не обмежується благо$
дійністю. У широкому розумінні соціальна відпові$
дальність бізнесу може бути представлена як система
цінностей, заходів і процесів, що мають на меті поши$
рення позитивного впливу діяльності компанії в еко$
номічній, екологічній, соціальній сферах як усередині
організації, так і в навколишньому середовищі. Реалі$
зація соціально відповідальних стратегій має орієнту$
ватися не лише на зменшення та запобігання негатив$
ним наслідкам діяльності, а й на досягнення економіч$
ного, екологічного та соціального ефектів, що може
розглядатися як основа підвищення конкурентоспро$
можності окремих підприємств, галузей і видів діяль$
ності, сільських територій і національної економіки.
Загалом соціальна відповідальність підприємств
сільського зеленого туризму має містити у собі проце$
дури і практики з семи аспектів діяльності: 1) організа$
ційне управління; 2) права людини; 3) трудові відноси$
ни; 4) етична операційна діяльність; 5) захист навколиш$
нього середовища; 6) захист прав споживачів; 7) роз$
виток місцевих громад і співпраця з ними. Особливий
акцент у цьому відношенні слід зробити на якості та без$
пеці туристичних послуг і продуктів. Так, органічне здо$
рове харчування, цілюща вода, мальовничі краєвиди, —
це ті конкурентні переваги, що є атрибутами відпочин$
ку й метою подорожувальників. Тому їх всіляка під$
тримка є важливим завданням туристичного підприєм$
ництва на селі.
До переваг або преференцій соціально$відповідаль$
ної політики підприємств сільського зеленого туризму
слід віднести підвищення позитивного іміджу та
зміцнення їх ділової репутації на ринку туристичних
послуг [4, с. 49]. Адже дотримання кодексу корпоратив$
ної поведінки та ділової етики, прийнятої у галузі, у
сільському середовищі сприяють зміцненню репутації
та іміджу у суспільстві, викликають більшу довіру у спо$
живачів. Наявність соціально відповідальних дій, за$
ходів, проектів свідчить про підвищення якості управ$
ління бізнесом та спонукає до цього, адже для їх реалі$
зації, крім мотивації або бажання, потрібно мати вільні
фінансові або інші ресурсні засоби. Соціальна активність
підприємств сприяє підвищенню продуктивності праці
працівників; скороченню операційних витрат і, одночас$
но, посиленню реклами своїх продуктів і послуг та її
дієвості; збільшенню продажів; зростанню лояльності
туристів; підвищення інвестиційної привабливості,
участі у міжнародному бізнесі тощо [5, с. 134].
Можна виділити п'ять стадій розвитку соціальної
відповідальності сучасної організації підприємств
сільського зеленого туризму: 1) захисна — заперечен$
ня своєї вини за конкретні порушення, не визнання
відповідальності за негативні наслідки діяльності (за$
хист від загроз для ділової репутації, що можуть при$
звести до зниження обсягів реалізації послуг, плинності
цінних кадрів, продуктивність праці та вартості брен$
ду); 2) дотримання правил — дотримання політики сліду$
вання правилам як витратам ведення бізнесу (недопу$
щення зниження вартості підприємства в середньостро$
ковій перспективі через репутаційні і правові та інші
ризики); 3) управлінська — врахування соціально зна$
чущих питань в основних управлінських процесах (не$
допущення зниження вартості підприємства в середньо$
строковій перспективі і отримання довгострокових кон$
курентних переваг за рахунок інтеграції відповідальних
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практик у повсякденні бізнес$процеси); 4) стратегічна
— врахування потреб суспільства в стратегіях розвит$
ку свого бізнесу (збільшення своєї вартості у довгост$
роковій перспективі і отримання конкурентних переваг
першопрохідника за рахунок ув'язки стратегії та інно$
вацій із запитами суспільства); 5) громадянська — спри$
яння широкому поширенню норм соціальної відпові$
дальності в туристичній галузі (збільшення своєї вар$
тості у довгостроковій перспективі і отримання прибут$
ку завдяки колективним діям).
Бути соціально відповідальним для сучасних під$
приємств сільського зеленого туризму значить не тільки
виконувати відповідні правові й соціально$економічні та
екологічні зобов'язання, але й виходити за межі відпо$
відності законодавству та вкладати більше в людські
ресурси та довкілля [6, с. 25]. Досвід залучення інвес$
тицій в екологічно відповідальні технології та бізнес$
практики показує, що підприємства, які роблять більше,
ніж це вимагається законодавством, можуть підвищити
свою конкурентоспроможність, а отже, підвищити об$
сяги виробництва, продажів, прибутків, моральні пере$
ваги.
У такому розумінні соціальна відповідальність — це
новий рівень розвитку суспільства, нова стратегія та
концепція, яка інтегрує у собі національну політику со$
ціально$економічного та екологічного розвитку, загальні
людські цінності та етичну поведінку туристичних
організацій, туристів, працівників, органів влади, інсти$
тутів громадянського суспільства, пріоритети науково$
дослідницьких установ та навчальних закладів. Сьогодні
більшість країн світу залучаються до концепції соціаль$
ної відповідальності як на підприємницькому, місцево$
му, регіональному, так і на державному та глобальному
рівнях.
Основні положення та прикладні засади реалізації
концепції можна сформулювати конкретним чином у
логічній послідовності. Насамперед, це наявність заці$
кавлених сторін. Підприємства сільського зеленого ту$
ризму мають тісні ділові відносини з великою кількістю
груп та індивідів (стейкхолдерів), що становлять їх ото$
чення (внутрішнє та зовнішнє). Вони впливають або на
які можуть вплинути прийняті підприємством рішення.
Теоретичні дослідження спрямовані на зміст та приро$
ду цих відносин; їх процеси (супроводжуючими відно$
сини) і результати (ресурсного обміну) для підприємств
та їх стейкхолдерів. Інтереси всіх стейкхолдерів потен$
ційно мають право бути прийнятими до уваги і задово$
леними. Практика робить акцент на прийнятті та реалі$
зації управлінських рішень.
Соціальна відповідальність підприємств сільського
зеленого туризму не може бути загрозою для збережен$
ня їх фінансово$економічної стійкості та поступально$
го розвитку. Вона передбачає управління ними як су$
б'єктами, заснованими на створенні довгострокової
цінності не тільки для окремих власників — сільських
жителів та їх родин, але й для багатьох груп стейкхол$
дерів, шляхом врахування економічних, екологічних та
соціальних чинників, відносин, мотивів, інтересів.
При цьому наголос робиться на використанні ос$
новоположних принципів: прийняття цінностей при
формулюванні місії підприємств сільського зеленого
туризму, відповідних очікуванням сільських громад,
споживачів, суспільства в якості основних; балансу як
включення вимог гармонії й рівноваги у системі "еко$
номіка — екологія — соціальний розвиток" у процеси
стратегічного планування підприємств, включаючи
ідентифікацію та аналіз стратегічних опцій, а також
постановку цілей; часового горизонту, що означає роз$
ширення меж стратегічного планування з урахуванням
економічних, екологічних та соціальних чинників, що
можуть впливати на життєдіяльність сільських громад
і розвиток сільських територій у довгостроковій перс$
пективі, у т. ч. після припинення діяльності підприєм$
ства [7, с. 175].
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Також це принцип інтеграції або наближення кри$
теріїв оцінки впливу на економічний, екологічний і со$
ціальний розвиток сільських громад і суспільства в ос$
новні бізнес$процесів підприємств сільського зеленого
туризму; залученості представників сільських громад,
громадських організацій, закладів соціальної та еколо$
гічної інфраструктури села до процесу формування про$
грам соціальної відповідальності, постановки її страте$
гічних цілей і контролю їх виконання; прозорості як
підвищення відкритості та прозорості у відносинах зі
стейкхолдерами у частині діяльності підприємства в
сфері зайнятості, сталого розвитку, надання туристич$
них послуг і продуктів, благодійності.
У площині ділової етики здійснення соціальної
відповідальності підприємствами сільського зеленого
туризму виділяють 2 рівні відносин: горизонтальний і
вертикальний. На горизонтальному рівні розглядають$
ся морально$психологічні відносини між суб'єктами
господарювання з однаковими характеристиками, на$
приклад, між підприємством і конкурентами, партнера$
ми, клієнтами. На вертикальному — це морально$пси$
хологічні відносини між суб'єктами з різними характе$
ристиками і властивостями. До цього рівня належать
відносини між підприємствами і державою, суспільством
у цілому (або його частиною); між підприємствами і на$
вколишнім середовищем.
Наразі сукупність підприємств сільського зеленого
туризму за своїми характеристиками відповідає сутності
корпоративного громадянства. Воно розуміється як
соціалізована форма їх як інституційно$автономного
суб'єкта соціально$економічної системи сільських те$
риторій, що реалізує виробничу функцію при узгод$
женні своїх інтересів з інтересами сільських громад,
споживачів, держави. Це дозволяє визначати їх як кор$
поративного громадянина, відповідального перед су$
спільством, в якому функціонує.
Підприємства сільського зеленого туризму, вихо$
дячи із специфіки їх продуктів і послуг, повинні нести
значні витрати в соціальному і екологічному напрямах
своєї діяльності, розробляти соціально орієнтовані
стратегії та концепції. Усе це здійснюється під впли$
вом державної політики в сфері туризму і сільського
господарства, і за власною ініціативою підприємств, що
в підсумку формує їх ринкову і суспільну репутацію.
Ефективна соціальна політика дозволить підприєм$
ствам сільського зеленого туризму реалізувати свої
основні потреби у прибутковості, конкурентоспро$
можності, стабільності та розвитку. Натомість це
збільшує довіру споживачів, інвесторів, сільських жи$
телів та сприяє розвитку сільських територій й інших
видів діяльності.
ВИСНОВКИ
Соціально відповідальними можна вважати підприє$
мства сільського зеленого туризму, які створюють свій
бізнес та керують його розвитком, беручи до уваги всі
можливі негативні та позитивні наслідки своєї діяль$
ності в екологічній, економічній та соціальній сферах.
Упровадження системи соціальної відповідальності
сприятиме підвищенню рівня їх іміджу, репутації, кон$
курентоспроможності; рівня та якості життя сільських
жителів і туристів; збереженню довкілля й соціальному
розвитку сільських територій; культурному збагаченню
й особистісному зростанню людей.
Формування та реалізація дієвих соціальних про$
грам і проєктів може стати надійним важелем імплемен$
тації концепції соціальної відповідальності у процес
функціонування підприємств сільського зеленого ту$
ризму. Також це сприятиме подальшому розвитку ту$
ризму в Україні, забезпеченню захисту прав і загальних
інтересів суб'єктів та об'єктів туристичної діяльності,
відродженню й збереженню сільських територій, народ$
них традицій і звичаїв, стабілізації соціального розвит$
ку суспільства.
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У реалізації концепції соціальної відповідальності
вітчизняними підприємствами сільського зеленого ту$
ризму доцільно враховувати практику розвитку анало$
гічних суб'єктів господарювання у сусідніх країнах, на$
самперед, у Польщі, Румунії, Угорщині, де вони набули
не тільки значного поширення й популярності серед
відпочивальників, але й забезпечують 30—50% при$
бутків своїх власників — сільських жителів. При цьому
треба враховувати особливості організації, соціально$
економічних трансформацій й розвитку сільських тери$
торій, ментальності населення, споживчі пріоритети
туристів та відпочивальників.
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GENDER GAP REDUCTION IN BUSINESS DEVELOPMENT

Розглянуто чинники суспільного впливу на розвиток жіночого підприємництва. Визначено проблеX
ми репрезентації жінок у підприємництві. Показано відмінності у можливостях реалізації підприємницьX
кої ініціативи жінками в Україні і за кордоном. Зазначено, що жінки більше залучені до професій у сфері
соціальної роботи, сфері послуг, торгівлі. Результати дослідження самозайнятості жінок за видами діяльX
ності показують, що найбільше приватних підприємців серед жінок працює у оптовій та роздрібній
торгівлі. Запропоновано стимулювання підприємницьких ініціатив серед жінок за рахунок надання їм
приміщень для провадження підприємницької діяльності із числа об'єктів комунальної власності. ВодX
ночас вартість оренди таких площ має покриватися коштами матеріальної допомоги, яка виплачується
безпосередньо у випадку реєстрації фізичної особиXпідприємця.
In general, the specifics of gender issues in Ukraine depict men and women's social status inconsistencies
inherent in developed countries. The problem of women representation in entrepreneurship has been defined. A
great number of women in Ukraine are unable to realize their entrepreneurial potential because their gender acts
as a barrier to gaining access to the necessary resources. There are differences of women's prospects for entry in
management positions. Factors of negative social influence on women entrepreneurship development have been
overviewed, in particular: legislative limitations, cultural affect and public policy; gender pay gap in Ukraine;
prejudices towards women's opportunities to work and pursue a career among people; labour migration. As a
rule, gender stereotypes make women, despite their ambition, reject their professional calling and real career
prospects. Differences between opportunities to pursue entrepreneurial initiative for women in Ukraine and abroad
have been shown. It has been indicated that women have been mostly involved in spheres of social work, services
and sales. The results of the research on women selfXemployment have shown that the majority of female sole
traders work in the field of wholesale and retail trading. Main wholesale trading types with the biggest number
of women in it are linked with selling foods and clothes in street markets and nonXspecialized stores. In order to
reduce gender gap in business development special programs and benefits must be implemented which may
allow women to work in a competitive environment equally with men. Considering small business as a way to
resolve the problem of unemployment, free entry into the business postponing its cost payment on local credit
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can be permitted at the level of local governments. In particular, entrepreneur initiatives stimulation among
women has been proposed providing them with buildings from those of common ownership for doing business.
In this case, the renting cost of such areas must be covered by financial aid, which is paid firstXhand in the case
of sole trader's registration.

Ключові слова: підприємництво, гендерні відносини, види діяльності, безробіття, фізичні особи
підприємці.
Key words: business, Gender relations, activities, unemployment, sole traders.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом тривалого часу проводяться дискусії на
тему гендерної рівності, зокрема щодо жіночого
підприємництва, ролі жінок і чоловіків на керівних по$
садах, у бізнесі. Дослідження залученості жінок до
підприємницької діяльності є особливо актуальним у
контексті того, що підприємництво — це важливий чин$
ник еволюції вітчизняної економіки, який має вагомий
вплив на її стабілізацію, сприяючи динамічному зрос$
танню.
Специфіка гендерних проблем України в загальних
рисах показує невідповідності у соціальному становищі
жінок і чоловіків, властиві розвиненим країнам світу. Це,
зокрема, непропорційна репрезентація жінок у сфері
прийняття рішень, наявні гендерні дисбаланси у реалі$
зації економічної активності. Разом з тим жінки мають
у середньому нижчі доходи, ніж чоловіки, у значно
меншій кількості представлені на керівних посадах на
підприємствах та в різних організаціях.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У публікаціях українських науковців розглядають$
ся проблемні питання, пов'язані із працевлаштуванням
та зайнятістю жінок. Зокрема Г. Черевко, І. Зозуля$
Бахір провели оцінку ефективності їх праці на сільсько$
господарських підприємствах [1]. Л. Амджадін, Т. Вой$
тенко, О. Гончарук досліджують область місцевого са$
моврядування як сферу зайнятості жінок, пропонуючи
стратегії змін для досягнення гендерної рівності у міс$
цевому самоврядуванні в Україні [2]. Д. Джонсон та
Г. Санко визначають різницю в початкових мотивуючих
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факторах для жінок$підприємниць в Україні та за кор$
доном, звертаючи увагу на специфічні риси трансфор$
маційної економіки пострадянських країн, які вплива$
ють на підприємницьку ініціативу [3]. Сичова В., Гоню$
кова Л. розглядають гендерну рівність як чинник забез$
печення сталого суспільного розвитку в Україні [4].
Оцінку стану впровадження Україною антидискриміна$
ційних Директив Ради ЄС здійснено Скорик М.М. [5].
Наявність значної кількості досліджень у цій сфері
є важливим для визначення чинників загальноеконо$
мічного середовища, які впливатимуть на реалізацію
прав жінок. Водночас виникає потреба у дослідженнях
40%

60%

Жінки

Чоловіки

Рис. 1. Гендерна структура фізичних осіб>підприємців
в Україні, %
Джерело: складено на основі [6; 7].
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Роздрібна торгівля
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23

Оптова торгівля

Оптова і роздрібна
торгівля
автотранспортними
засобами

Жінки

Рис. 2. Відсоткове співвідношення жінок та чоловіків серед фізичних осіб>підприємців
в оптовій та роздрібній торгівлі, %
Джерело: складено на основі [7].
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Таблиця 1. Види роздрібної торгівлі, у яких серед фізичних осіб>підприємців переважають жінки

Вид діяльності
(клас за КВЕД)
Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах
переважно продуктами
харчування, напоями та
тютюновими виробами
Роздрібна торгівля з лотків і на
ринках текстильними виробами,
одягом і взуттям
Інші види роздрібної торгівлі в
неспеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля з лотків і на
ринках харчовими продуктами,
напоями та тютюновими
виробами
Роздрібна торгівля одягом у
спеціалізованих магазинах

Загальна
Частка
З них
кількість
жінок жінок,
ФОП,
ФОП,
тис. осіб
тис. осіб
%
128,02
79,37
62

80,78

61,39

76

91,33

54,80

60

55,29

34,28

62

30,97

22,92

74

Джерело: складено на основі [7, с. 29].

можливостей оплачуваної зайнятості та рівної оплати
праці, які сприятимуть також добробуту населення та
економічному зростанню країни загалом.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити та обгрунтувати проблеми репрезентації
жінок у підприємництві; виділити чинники негативного
впливу на розвиток жіночого підприємництва; запропо$
нувати стимули активізації підприємницької ініціативи
серед жінок, що належать до економічно активного без$
робітного населення задля подолання гендерного роз$
риву.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні завдяки суттєвому прогресу у сфері відкрит$
тя державних даних Міністерство юстиції України, по$
чинаючи з квітня 2016 року, публікує на порталі базу
ЄДРПОУ [6]. Зважимо на те, що статистичний аналіз на
основі даних ЄДРПОУ дає змогу робити відповідні вис$
новки щодо гендерного розподілу керівників під$
приємств та організацій, а також приватних підприємців.
Це дозволяє проаналізувати тенденції лідерства чо$
ловіків і жінок в офіційно зареєстрованих установах,
організаціях та підприємствах, у тому числі у розрізі га$
лузей та видів діяльності (за Класифікацією видів еко$
номічної діяльності КВЕД$2010), а також регіонів, типів
населених пунктів. Окрім висновків щодо чоловіків і
жінок, що перебувають на керівних посадах, Міністер$
ство юстиції України також оприлюднюютє інформа$
цію, яка буде корисною для громадських організацій,
бізнес$асоціацій та органів державної влади і місцевого
самоврядування [7, с. 11].
Одним із найбільш поширених статистичних показ$
ників рівня підприємницької активності є самозай$
нятість. Самозайняті особи визначаються як особи, які
володіють власним бізнесом та працюють у ньому. Вони
можуть мати або ж не мати найманих працівників. Та$
ким чином, категорія "самозайняті" складається із суми
роботодавців та осіб, які працюють на власному
підприємстві [8, с. 50].
Зауважимо, що в Україні серед жінок менше само$
зайнятих (12% проти 16% серед чоловіків) та робото$
давців (0,8% проти 1,5%). Це стосується і найбільш роз$
винених країн. Наприклад, у країнах ОЕСР у 2016 році
частка самозайнятих жінок змінювалася від 4,1 % у Нор$
вегії до 23,5 % — у Мексиці [9]. У Фінляндії частка жінок
серед підприємців складає 30%, у Швеції — 25%, у Ка$
наді — близько 30% [10]. Жіноче підприємництво, за
визначенням міжнародних інституцій, є дуже важливим
чинником економічного зростання, але кількість жінок,
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Рис. 3. Частка жінок та чоловіків у структурі підприємств
України за розмірами, %
Джерело: складено на основі [12].

які ним займаються, значно менша, ніж кількість чо$
ловіків$підприємців.
Згідно з даними ЄДРПОУ, частка жінок у структурі
розподілу усіх активних суб'єктів економічної діяль$
ності у 2017 році займає всього лише 40% (рис. 1). У
кількісному співвідношенні це 768 тисяч жінок відпові$
дно до 1708 тисяч усіх зареєстрованих фізичних осіб —
підприємців, тобто на 20% менше ніж чоловіків. Тому
на кожні 100 жінок$підприємниць припадає 117 під$
приємців$чоловіків.
Як свідчать дослідження, загальна кількість приват$
них підприємств, контрольованих жінками, є утричі мен$
шою, ніж підприємств, контрольованих чоловіками [11].
Власник компанії або особа, якій належить контрольний
пакет її акцій, визначає фінансову та соціальну страте$
гію цієї компанії, тому гендерні відмінності відіграють
важливу роль.
Щодо видів діяльності жіночих підприємств, то
єдина сфера діяльності, в якій їх у процентному відно$
шенні більше, ніж чоловічих — це оптова й роздрібна
торгівля (54%). В цій сфері діяльності найбільше при$
ватних підприємців, оскільки вона не потребує великої
кількості найманих працівників. Наступна велика група
де 9% малих та 12% середніх жіночих підприємств, які
надають побутові послуги, займаються готельним бізне$
сом та сферою відпочинку.
Таким чином, можна констатувати, що у сфері роз$
дрібної торгівлі жінок більше ніж чоловіків на 18%, але
у порівнянні із оптовою, частка чоловіків більша на 44%
(див. рис. 2). Ці відмінності вказують на те, що жінки
більше залучені до професій у сфері соціальної роботи,
сфери послуг, роздрібної торгівлі, оскільки вважають$
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ся "жіночими" професіями. До "чоловічих" належать
професії у сфері оптової торгівлі, сільського та лісово$
го господарства, рибальства, промисловості та будів$
ництва. Частка чоловіків, залучених у сфері оптової
торгівлі, становить 72 % проти 28 % для жінок.
На рівні окремих кодів за КВЕД існує більше видів
діяльності, де переважають жінки$підприємці. Найбіль$
ше останніх працює у салонах краси (58 тис. ФОП, з них
94% жінок) та надає послуги з бухгалтерського обліку
та аудиту (8,6 тис. ФОП, з них 82% жінок) [7, с. 28].
У багатьох видах роздрібної торгівлі жінки станов$
лять від 60 до 76 % загального числа усіх ФОП. Основні
види роздрібної торгівлі з найбільшою часткою жінок
перелічено в таблиці 1.
В основному їхня діяльність пов'язана з реалізацією
продуктів харчування та одягу з лотків, на ринках та у
неспеціалізованих магазинах. Завдяки наявності даних
про основний вид діяльності юридичної особи чи фізич$
ної особи — підприємці у Єдиному державному реєстрі,
можна констатувати, що майже у всіх галузях, окрім
роздрібної торгівлі та освітньої галузі фізичними осо$
бами — підприємцями є чоловіки. Серед видів діяльності
очолюваних чоловіками є добувна промисловість, про$
фесійна, наукова та технічна діяльність, переробна про$
мисловість, інформаційна та телекомунікаційна сфера,
складське господарство тощо.
Результати досліджень показують, що участь жінок
у підприємницькій діяльності є недостатньою, адже не
використовується повною мірою їх потенціал. Чолові$
ки контролюють втричі більше компаній ніж жінки. За
такої умови існує залежність: чим більше підприємство,
тим меншою є ймовірність, що його контролює жінка.
Соціологічні дослідження показують існування
особливостей сприйняття жінок, які займаються влас$
ним бізнесом у різних вікових групах. Найменш прий$
нятно до них ставляться чоловіки й жінки, старші
60 років. Найкраще ж ставлення до жінок, що займа$
ються бізнесом, виявляють жінки 18—20 років. Жінки
становлять 38% підприємців, які займаються індивіду$
альною діяльністю. Вони контролюють чверть малих
підприємств (26%) і шосту частину середніх і великих
підприємств (відповідно 15% і 14%), що можна побачи$
ти на рисунку 3.
Стосовно ж концентрації підприємницької діяль$
ності, то переважну більшість підприємств, що їх конт$
ролюють як чоловіки, так і жінки, становлять саме малі
за розмірами підприємства (57% жінок і 43% чоловіків).
Зауважимо, що сьогодні в Україні рівень зайнятості
жінок суттєво нижчий за рівень зайнятості чоловіків.
Цей розрив спричинений законодавчими обмеженнями,
впливом культури та особливістю державної політики.
Гендерний розрив у оплаті праці в Україні також під$
тверджує цю тенденцію та складає майже 26%, причо$
му він найбільший у високооплачуваних галузях, де тра$
диційно переважають чоловіки. Водночас розрив у оп$
латі праці є найнижчий у державних галузях з низькою
заробітною платнею, де в основному працюють жінки,
— освіта та охорона здоров'я.
Наступною перепоною жінок на шляху до успішно$
го розвитку підприємництва є досі наявні гендерні сте$
реотипи. Зокрема опитування, проведене GfK Ukraine у
лютому 2018 року, показує, що 70% чоловіків та 65%
жінок вважають, що "кожна жінка має бути передусім
дружиною та матір'ю" [12]. Ці дослідження показують,
що серед більшої частини населення поширене уперед$
жене ставлення до можливостей жінок працювати і
здійснювати кар'єру. Такі гендерні стереотипи, як пра$
вило, змушують жінок зневажаючи власні прагнення до
самореалізації та професійного успіху, відмовитися від
професійного покликання й реальних кар'єрних мож$
ливостей.
Ще однією причиною відсутності розвитку жіночо$
го підприємництва можна також вважати щорічне ско$
рочення населення України, особливо працездатного
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віку, що відбувається в основному через трудову мігра$
цію. Дослідження Центру економічної стратегії, прове$
дене у 2019 році показує, що близько 16% українців пра$
цездатного віку працюють за кордоном — це 4 млн гро$
мадян, одночасно в інших країнах перебуває приблиз$
но 2,6—2,7 млн українців [13].
Також великою проблемою для сучасних жінок є
відсутність фінансової підтримки. Передбачити усі ри$
зики та прорахувати витрати в умовах нестабільності
досить важко і для досвідченого підприємця, але навіть
успішний бізнес$план, розроблений жінкою, не є запо$
рукою отримання кредиту. Банки неохоче дають пози$
ки під жіночі проекти, розглядаючи їх авторок як
клієнтів з категорії підвищеного ризику [14].
Сьогодні проблема розвитку жіночого підприємниц$
тва є невирішеною, оскільки багато українських жінок
не можуть реалізувати свої можливості. В той час, коли
в інших розвинених країнах відбувається стала орієн$
тація на поглиблення навичок ведення бізнесу, підви$
щення кредитоспроможності, балансування роботи та
сімейного дозвілля, — в Україні треба розв'язати про$
блеми більш глобального рівня, зокрема такі: бюрокра$
тія, відсутність підтримки з боку держави, відсутність
фінансування та кваліфікованих кадрів, тощо.
Однак, попри такі проблеми в Україні зацікавленість
жінок у розвитку підприємництва дуже велика: діє до$
волі розвинена система бізнес$курсів і з кожним роком
все в більшій кількості надходять заявки від жінок на
відкриття власної справи чи на отримання грантової
підтримки. Наприклад, в "Українському жіночому
фонді" в проєкті USAID "Економічні можливості пост$
раждалим від конфлікту" є безліч волонтерок, які зас$
нували кав'ярні, школи, лікарні, агробізнес, і навіть бу$
дівельні компанії, що успішно функціонують.
Не слід також нехтувати діяльністю громадських
організацій, які сприяють розвитку жіночого підприє$
мництва, як$от: "Ліга ділових та професійних жінок",
"Рада жінок$фермерів", які допомагають жінкам на
старті свого бізнесу швидко вийти на новий рівень. Все
це показує, що український ринок відкритий для жінок$
підприємців. Залучення більшої кількості жінок до ро$
бочої сили може мати значний вплив на економічне зро$
стання. Через старіння населення, природне скорочен$
ня населення та міграційні процеси, кількість робочої
сили щорічно зменшується, а отже, зростає потреба
країни у додаткових трудових ресурсах.
В ідеальному сценарії збільшення рівня зайнятості
жінок в Україні може принести 21% додаткового еко$
номічного зростання (23,62 млрд дол.). Навіть реа$
лістичніші сценарії показують, що річне економічне зро$
стання може пришвидшитись від 7% або 7,53 млрд дол.
(якщо рівень зайнятості жінок буде дорівнювати рівню
зайнятості чоловіків) до 9% або 10,83 млрд дол. (коли
рівень зайнятості жінок буде таким наприклад, як у
Швеції) [14].
Жінки зазвичай відкривають власну справу переваж$
но через матеріальні потреби. Такі умови, як доступ до
фінансових сервісів і легкість ведення бізнесу, заклада$
ють основу для розвитку жіночого підприємництва.
Попри високий рівень освіченості українських жінок,
які потенційно можуть займатися підприємництвом,
жінкам, які вирішили займатися бізнесом, все ж таки
складніше розпочинати роботу власного підприємства
через незначний обсяг первинного капіталу, або його
відсутність та відсутність необхідних зв'язків на вищих
сходинках ієрархії влади, які набагато частіше є в чо$
ловіків, які розпочинають свій бізнес.
До соціальних передумов, що мають зовнішній ха$
рактер і стримують розвиток жіночого підприємницт$
ва, слід передусім віднести загальні проблеми, пов'язані
з низьким соціальним статусом у зазвичай патріархаль$
ному суспільстві через застарілі гендерні стереотипи. В
основі цих проблем лежить домінування патріархаль$
них цінностей, які в умовах переходу до ринкових відно$
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син, попри демократизацію суспільства загалом, тільки
посилилися. Основними показниками такого станови$
ща жінок є:
— соціальна дискримінація жінок (жінки в Україні
зароблять у середньому на 28% менше, ніж чоловіки [15]);
— існування стереотипів рольових функцій жінок,
в тому числі і в сфері праці;
— деякі форми соціального захисту жінок, що ма$
ють характер обмежень у сфері праці.
Ще однією перешкодою жінок на шляху до успіш$
ного підприємництва є доступ до ресурсів та фінансів.
Жінки у світі заробляють приблизно 77% від того, що
заробляють чоловіки на тій самій посаді. Українські
жінки в середньому заробляють на третину менше ніж
чоловіки. Негативним чинником виступає й хатня (реп$
родуктивна) праця. Через те, що саме жінки в українсь$
ких родинах зазвичай відповідають за виховання дітей,
виконують домашні обов'язки, доглядають літніх ро$
дичів, у них менше часу для свого саморозвитку. Тому в
патріархальному суспільстві вони піддаються дискри$
мінації і в економічній сфері.
На сьогодні рівні права жінок та чоловіків, які дек$
ларує Конституція України та Закон України "Про за$
безпечення рівних прав та можливостей чоловіків і
жінок" ще не є гарантом реальної рівноправності та
рівних можливостей чоловіків і жінок на ринку праці та
в підприємництві [16]. Забезпечити рівні права та мож$
ливості жінкам і чоловікам при здійсненні підприєм$
ницької діяльності мають заходи програм та проєктів
сприяння розвитку підприємництва на державному та
місцевому рівнях.
Для того щоб змінити негативні показники репре$
зентативності жінок у різних сферах підприємництва
держава повинна спиратися на міжнародний досвід. До
прикладу. Норвегія минулої осені перерахувала 90 млн
норвезьких крон у фонд на підтримку підприємниць
Women's Entrepreneurship Facility (ним керує Світовий
банк). А взагалі, разом із Фінляндією Норвегія була се$
ред перших європейських країн, де жінки першими в
Європі отримали рівні з чоловіками політичні права. У
Фінляндії уряд прийняв на законодавчому рівні план дій
для досягнення гендерної рівності. Метою цього плану
було скоротити гендерний розрив в оплаті праці, а та$
кож створення рівних умов для просування по службі.
Аналіз результатів досліджень показує, що до ос$
новних проблем жінок$підприємців належать: трудова
міграція, усталені гендерні стереотипи, законодавчі об$
меження та заходи державної політики. Тому важливо
поширювати і використовувати досвід проведення на$
вчальних курсів для жінок$підприємців, організовува$
ти допомогу жінкам в отриманні нових навичок, впро$
ваджувати стимули для створення більшої кількості
робочих місць, проводити боротьбу із гендерними сте$
реотипами у суспільстві та дискримінацією із боку ро$
ботодавців. Сьогодні гендерна рівність є не лише пра$
вом людини, але стає умовою соціального прогресу, а
відтак і економічного зростання.
Щодо жіночого підприємництва, то для досягнення
гендерної рівності державі додатково необхідно роз$
робляти спеціальні програми та вибудувати систему
пільг, які б надавали можливість жінкам на рівних з чо$
ловіками працювати в конкурентному середовищі. При$
кладом можуть бути жіночі бізнес$інкубатори, які
фахівці вважають одним з найбільш ефективних інстру$
ментів підтримки малого підприємництва на початково$
му етапі його розвитку. Крім того, необхідно проводи$
ти роботу з подолання стереотипів традиційно па$
тріархального суспільства шляхом відповідних про$
світницьких заходів як для жінок, так і для чоловіків.

ного становлення якого необхідне створення відповід$
них не тільки економічних, а й соціальних умов. Жінки
беруть активну участь у перетвореннях економіки,
змінюють форми трудової активності. Зусилля, спрямо$
вані на залучення жінок до бізнесу, є важливим чинни$
ком інклюзивного економічного зростання в Україні.
Оскільки жінки в Україні становлять понад половину
населення, а їхній трудовий та підприємницький потен$
ціал використовується неповною мірою, підвищення
жіночої підприємницької активності сприятиме станов$
ленню більш конкурентоспроможної економіки і стане
важливим чинником зростання залученості жінок до
суспільно$політичних справ.
Отже, загалом можна стверджувати, що на сучас$
ному ринку праці України існує помітний гендерний дис$
баланс, що виявляється в нерівному представництві
жінок на керівних посадах, у їх концентрації в найменш
престижних і відповідно малооплачуваних галузях еко$
номіки та сферах діяльності. Для скорочення гендерного
розриву у розвитку підприємництва потрібен чіткий ме$
ханізм захисту права власності, принципи недоторка$
ності майна підприємця, реальна свобода конкуренції,
щоб підприємці відчули себе захищеними. Якщо роз$
глядати мале підприємництво як шлях до вирішення про$
блеми безробіття, необхідно ще зважити і на фінансову
проблему, дозволивши в окремих випадках безкоштов$
не входження до бізнесу, відкладаючи оплату його вар$
тості на місцевий кредит. Зокрема комплекс цих заходів
полегшив би шлях до підприємництва для жінок. Сти$
мулювання підприємницьких ініціатив серед безробіт$
ного економічно активного населення пропонуємо зо$
середити на рівні органів місцевого самоврядування.
Зокрема залучення жінок до підприємництва може
відбуватися за рахунок надання їм приміщень для про$
вадження підприємницької діяльності із числа об'єктів
комунальної власності. Водночас вартість оренди таких
площ має покриватися коштами матеріальної допомо$
ги, яка виплачується безпосередньо у випадку реєстрації
фізичної особи$підприємця.
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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES EXPORT IN THE CONTEXT OF FORMING
THE UNIQUE DIGITAL AREA IN THE EUROPEAN UNION

Проблеми цифровізації економіки в Україні особливо актуалізуються з огляду на подальшу імплеX
ментацію угоди про асоціацію із ЄС. Важливим є перманентне зростання обсягів експорту ITXпослуг і в
такий спосіб формування власної цифрової економіки, водночас збільшуючи надходження податків до
бюджету. Акцентовано на необхідності реалізації цифрового порядку денного України — 2020. АргуменX
товано, що у сучасних реаліях важливим є стимулювання розвитку експорту цифрових технологій для
того, щоб розвинути внутрішній та збільшити частку на зовнішньому ринку ITXпослуг, створивши робочі
місця. Зазначене й інші заходи цифровізації національної економіки повинні сприяти взаємовигідній
участі країни у єдиному європейському цифровому просторі. В статті зіставлено сутнісні характеристиX
ки поняття "цифрова економіка". Визначено та охарактеризовано основні принципи цифровізації країX
ни, з'ясовано особливості експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового проX
стору ЄС. Відповідно до сучасних викликів та завдань проаналізовано діяльність та основні цілі МіністерX
ства цифрової трансформації. Розглянуто переваги та недоліки діджиталізації, визначено основні акценX
ти інтеграції вітчизняної науки в європейський дослідницький простір. Акцентовано на пріоритетах гарX
монізації наукових ініціатив України з Європейським дослідницьким та інноваційним простором. ПроX
аналізовано позиції України у системі індикаторів різних аспектів розвитку інформаційного суспільства.
Продіагностовано динаміку експорту цифрових технологій у світі за останні роки та тенденції експорту
українських ITXпослуг. Виявлено, що українська ІТXгалузь має досвід у створенні програмних рішень світоX
вого рівня із застосуванням різноманітних технологічних концепцій. Акцентовано на пріоритетах підтримX
ки конкурентних переваг ІТXіндустрії України на глобальних ринках, зокрема на ринку ЄС.
At the present time the question of economy digitalization in Ukraine is particularly relevant due to further
implementation of the Association agreement with the European Union. The important question is to step up the
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export of IT services and in this way to build an own digital economy at the same time raising tax revenues into
budget. The necessity of "Digital Agenda — 2020" realization should also be noted. In the current realities it is
important to stimulate the export of digital technologies development in order to enhance the internal market
and to increase the share of IT services on the external market, thus job creation. Mentioned above and other
actions of national economy digitalization should accompany a mutually beneficial country participation in
unique European digital space. In the article there are the "digital economy" definitions and summarized its
meaning. It is also indicated and described the mains principles of digitalization in Ukraine, disclosed the essence
of digital economy and found the particularities of digital technologies export in circumstances of forming the
unique digital space in EU. In conformity with contemporary challenges and tasks the activity and main goals of
the Department of Digital Transformation are analyzed. In the paper there are also described the advantages and
disadvantages of digitalization. It is agreed the main emphasis of the integration of Ukrainian science in the
European research space. The basic ways of harmonization the Ukraine Science Initiative with European research
and innovative area are also explored. The positions of Ukraine in the system of indicators various aspects of
information society development are analyzed. In particular, there is found a rating from the first countries in EU
that are leaders in the network readiness rating. The dynamic of the digital technologies export in the world in
the last few years is submitted and also the dynamic of Ukrainian IT services export. It is explored, that Ukrainian
IT industry has an experience in a worldXlevel programme decisions establishment using different technology
conceptions. The priorities of support the competitive advantages of IT industry in Ukraine on global markets
are emphasized, especially on the EU market.
Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, експорт, цифрові технології, ITпослуги, глобальні індек
си, Європейський Союз.
Key words: digitalization, digital economy, export, digital technologies, IT services, global indices, European
Union.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація стратегічного вектору України щодо
вступу до Європейськго Союзу (ЄС) потребує транс$
формацій практично у всіх галузях і секторах національ$
ної економіки. Якість таких перетворень та забезпечен$
ня конкурентоспроможності в свою чергу обумовлюєть$
ся рівнем розвитку цифрових технологій та інтеграцією
у єдиний цифровий ринок ЄС. Провідні країни світу при$
діляють значну увагу імплементації передових техно$
логій та інноваційних здобутків. Орієнтиром для країн
ЄС є цифровий порядок денний, що містить перелік із

конкретних дій і визначає європейську стратегію фор$
мування цифрової економіки. Україна залишається дер$
жавою без чіткої "цифрової візії", хоча й планується
створення цифрового кодексу, як підгрунтя трансфор$
мації з сировинно$орієнтованої у інноваційну й цифро$
ву економіку. Відтак актуалізується проблема форму$
вання виважених підходів до експорту цифрових тех$
нологій.

Таблиця 1. Погляди науковців щодо сутності поняття
"цифрова економіка"

Автор
Семячков К. А. [1]

Коляденко С. В. [2]

Карчева Г. М. [3]

Добринін А. П. [4]
Веретюк С. М. [5]
Гройсман В. Б. [6]

Москаленко О. М.
[7]
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Дефініції «цифрової економіки»
Сучасний тип господарювання, який характеризується
переважаючою роллю даних і методів управління ними як
визначального ресурсу у сфері виробництва, розподілу,
обміну і споживання
Економіка, що базується на виробництві електронних
товарів і сервісів високотехнологічними бізнесструктурами і дистрибуції цієї продукції за допомогою
електронної комерції
Інноваційна динамічна економіка, що базується на
активному впровадженні інновацій та інформаційнокомунікаційних технологій в усі види економічної
діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, що
дозволяє підвищити ефективність та
конкурентоспроможність окремих компаній, економіки та
рівень життя населення
Економіка, що заснована на домінуючому застосуванні
цифрових технологій
Як ще нереалізована трансформація всіх сфер економіки
завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань
на комп’ютерну платформу
Технологія, що передбачає децентралізоване зберігання та
захист інформації, може призвести до заміни класичних
функцій банків, нотаріусів, навіть державних, знищити
корупцію, забезпечити повну прозорість усіх процесів та
дати величезну конкурентну перевагу країні
Є сучасною формою існування інформаційної економіки на
технологічному та ідеологічному базисі Четвертої
індустріальної революції

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремим аспектам розвитку цифрової еко$
номіки приділяли увагу такі вітчизняні та за$
рубіжні вчені: С.М. Веретюк, О.Ю. Гусєва,
А.П. Добринін, Г.М. Карчева, С.В. Коляденко,
С.В. Легомінова, К.А. Семячков, Дж. Вейлз,
Е. Вільямс, Б. Гейтс, Б. Елбрехт, Б. Кінг та ін.
Однак, зважаючи на новизну цієї сфери, особ$
ливо у вітчизняних реаліях, цифрова економі$
ка потребує подальшого вивчення, зокрема в ча$
стині аналізу експорту цифрових технологій, їх
впливу на розвиток національної та глобальної
економіки в умовах подальшої реалізації угоди
про асоціацію із ЄС.
МЕТА СТАТТІ
Розкрити сутність цифрової економіки та
з'ясувати особливості експорту цифрових тех$
нологій в умовах формування єдиного цифро$
вого простору ЄС.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчивши сутнісні характеристики поняття
"цифрова економіка", очевидно, що вчені тлу$
мачать його по$різному, що також пояснюєть$
ся відносною новизною для вітчизняної і зару$
біжної економічної науки. У класичному ро$
зумінні "цифрова економіка" — це діяльність, в
якій ключовими факторами виробництва є циф$
рові дані і їх використання, що дає змогу суттє$
во підвищити ефективність у різних сферах і
видах діяльності. Українські вчені$економісти,
особливо упродовж останніх років, активно до$
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лучаються до вивчення проблематики
Таблиця 2. Основні принципи політики цифровізації України
цифрової економіки. Відтак розглянемо
Зміст принципів цифровізації економіки
деякі із пропонованих її тлумачень №
1. Цифровізація України має забезпечувати кожному громадянинові рівні можливості
(табл. 1).
доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційноЯкщо аналізувати зміст наведених у
комунікаційних технологій. Реалізація цього принципу буде потребувати надзвичайних
таблиці 1 дефініцій, то можна зробити
консолідаційних зусиль політиків, державної влади, бізнесу, громадськості
висновок, що усі вони по суті концепту$
ально перегукуються. Зауважимо, що 2. Цифровізація має бути спрямована на створення переваг (вигід) у різноманітних
аспектах повсякденного життя. Цифрові технології, прикладні застосування є
передумовою формування цифрової
інструментами для досягнення цілей, що пов’язані з різними сферами життєдіяльності
економіки власне в Україні є принципи,
людини та країни: підвищення якості охорони здоров’я, створення нових робочих
які відображені у "Цифрова адженда —
місць, розвитку підприємництва, сільського господарства, транспорту, захисту
2020" (Цифровий порядок денний —
навколишнього середовища і керування природними ресурсами, підвищення культури,
2020), дотримання яких буде визначаль$
сприяння подоланню бідності, запобігання катастроф
ним для створення, реалізації та корис$ 3. Цифровізація – це механізм (платформа) економічного зростання завдяки приросту
тування перевагами, які надають циф$
ефективності та збільшенню продуктивності від використання цифрових технологій.
рові технології у довгостроковій перс$
Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які
пективі. Тому детальніше розглянемо ці
стосуються цифровізації, будуть повністю інтегровані в національні та регіональні
принципи (табл. 2).
стратегії і програми розвитку
Можна вважати, що в Україні інсти$ 4. Цифровізація України має сприяти розвитку інформаційного суспільства, засобів
туційно$правове "оформлення" розвит$
масової інформації, «креативного» середовища та «креативного» ринку. При побудові
відкритого інформаційного суспільства визначна роль відводиться створенню,
ку цифрової економіки розпочалося ще
поширенню і збереженню змістовної частини, тобто контенту на різних мовах та
в 2013 р., коли Кабінет Міністрів Украї$
форматах із належним визнанням прав авторів
ни видав розпорядження "Про схвален$
ня стратегії розвитку інформаційного 5. Цифровізація України має орієнтуватися на міжнародне, європейське та регіональне
співробітництво з метою інтеграції України до ЄС, входження України в європейський
суспільства в Україні", а вже у червні
і світовий ринок електронної комерції та послуг, банківської і біржової діяльності,
2015 р. Україна приєдналася до Декла$
співробітництво та взаємодію на регіональних ринках. Зазначений принцип є одним із
рації першого засідання міністрів
найбільш пріоритетних завдань, що дозволяє забезпечити економічне зростання
"Східного партнерства ЄС" з питань
цифрової економіки, у свою чергу вже 6. Стандартизація – основа цифровізації України, один з ключових факторів її успішної
реалізації. Стандарти посилюють конкуренцію, дозволяють знизити витрати і вартість
у 2017 р. було ухвалено Закон України
продукції, гарантують сумісність, підтримку якості, збільшують ВВП країни. Розробка
"Про електронні довірчі послуги". При
і використання відкритих, функціонально сумісних недискримінаційних стандартів є
цьому потрібно зауважити, що поняття
базовим елементом розвитку та поширення цифрових технологій
інформаційної і цифрової економіки та 7. Цифровізація України має супроводжуватися підвищенням довіри і безпеки при
їх сутнісне співвідношення є дискусій$
використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Зміцнення довіри, включаючи
ними питаннями.
інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфіденційності персональної інформації,
З точки зору нормативно$правово$
недоторканності особистого життя та прав користувачів інформаційно-комунікаційних
го регламентування сфера "цифрові$
технологій, є передумовою одночасного розвитку та безпеки цифровізації
зації" України потребує суттєвого дооп$ 8. Цифровізація має стати об’єктом фокусного та комплексного державного управління.
рацювання відповідно до сучасних вик$
Державне управління та політикум мають відігравати провідну роль у розробці,
ликів та завдань, адже у ній, на наш по$
просуванні, впровадженні всеосяжних національних цифрових стратегій
гляд, поки що бракує конкретики, що
Джерело: узагальнено на основі [8].
може створювати певні правові колізії
у наданні цифрових послуг.
Цифрова економіка на сьогодні охоплює все більше
Так, розпорядження Кабінету Міністрів України від сфер життєдіяльності, щоб полегшити різні процедури
17 січня 2018 р. "Про схвалення Концепції розвитку та спростити їх. Водночас вона має переваги та недо$
цифрової економіки та суспільства України на 2018— ліки, на які доречно акцентувати увагу, зокрема вивча$
2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалі$ ючи різні аспекти експорту цих технологій.
зації" лише описує основні напрями цифрового розвитку.
Так, впровадження цифрових технологій одно$
Водночас як позитив слід відзначити створення в Ук$ часно створює виклики, додаткові витрати та високі
раїні у 2019 р. Міністерства цифрової трансформації, ризики. Нерівномірний доступ до таких технологій та
перед яким поставлено до 2024 р. низку цілей:
обмежений потенціал для ефективного їх використан$
— 100% публічних послуг доступні громадянам та ня можуть призвести до нерівномірного розподілу пе$
бізнесу онлайн;
реваг. Наприклад, ці технології можуть не принести
— 95% транспортної інфраструктури, населених користі громадянам з низьким рівнем грамотності, у
пунктів та їхні соціальні об'єкти мають доступ до висо$ сільській місцевості, окремим малим та середнім
кошвидкісного інтернету;
підприємства, які просто не матимуть на них коштів.
— 6 млн українців залучені до програми розвитку З соціальної точки зору, посилення діджиталізації та
цифрових навичок;
використання цифрових технологій може вплинути на
— 10% — частка IT у ВВП країни [9].
масові скорочення працівників. Водночас це призве$
Зокрема у плані роботи Міністерства цифрової де і до створення нових робочих місць і професій у
трансформації на 2020 р. у розвитку та підтримці IT$ різних галузях, особливо що стосується виробницт$
галузі поставлено такі завдання:
ва нових товарів і послуг чи модифікації існуючих,
— адаптація законодавства України до вимог зако$ втім буде потрібна вища кваліфікація. Адже є ризик
нодавства ЄС у сфері захисту інформації;
того, що багато завдань стануть автоматизованими,
— створення податкового та правового середови$ що зробить інші професії застарілими, істотно зміню$
ща, що забезпечує конкурентне становище українських ючи характер зайнятості. У будь$якому випадку краї$
ІТ$компаній (оподаткування ІТ$галузі);
ни зіткнуться з проблемою забезпечення можливості
— впровадження IP box regime (сприятливий режим навчання протягом усього життя, щоб працівники
реєстрації та адміністрування інтелектуальної влас$ могли бути більш гнучкими в зміні професії, оскільки
ності) [9].
діджиталізація економіки зробить пристосувальні на$
Також на сьогодні важливим є ухвалення Цифро$ вички більш цінними [10]. При цьому залишається
вого кодексу України, бо Верховна Рада в 2020 р. пла$ відкритим питання формування необхідного рівня
нувала цей вагомий крок, та продовження ефективної суспільної довіри до цифрових послуг в Україні [11;
роботи новоствореного профільного міністерства.
12].
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Водночас оптимістична візія цифрової еконо$
Таблиця 3. Топ>10 країн ЄС за індексом мережевої готовності
(Networked Readiness Index) за 2019 р.
міки, що розвивається, пов'язана із ідеями дос$
тупності інформації, що запровадить нову, спра$
Наявність
Використання Вплив
ведливу та екологічно стійку модель зростання,
Рейтинг, умов для
ІКТ урядом,
ІКТ на
яка базується на максимізації людських можли$
Країна
Готовність
оцінка
розвитку
бізнесом і
розвиток
востей та добробуту, а не лише на прибутках.
ІКТ
суспільством
країни
Компанії, які займаються діджиталізацією, мо$
82,65 4 82,28 2
78,17 9
87,43
3 82,73
1
жуть скористатися новими можливостями для Швеція
5 80,37
бізнесу та знизити витрати на вхід на ринок, на$ Нідерланди 3 81,78 2 84,34 6 74,4 8 88,01
Данія
81,08 11 77,22 1
79,54 10 87,28
6 80,27
6
громаджуючи потенціал для економічного роз$
Фінляндія
80,34 5 78,66 5
75,28 7
88,15
7 79,27
7
витку [10].
Німеччина
78,23 10 77,51 10 72,6
15 83,94
8 78,87
9
Важливою для розвитку цифрової економіки
88,92
16 73,39
11 77,46 9 77,66 13 69,86 3
в Україні є Угода про асоціацію з ЄС, яка за своїм Люксембург
Австрія
11 76,91
15 74,36 19 69,59 15 68,36 16 82,57
обсягом і структурою є найбільш значимим
17 73,04
18 73,42 18 69,93 19 65,88 14 84,85
міжнародно$правовим документом за всю історію Франція
Ірландія
9 78,1
19 73,29 12 75,43 28 57,76 17 81,88
та найбільшим міжнародним договором з третьою Бельгія
15 73,67
20 72,62 15 72,42 21 63,79 19 80,62
країною, коли$небудь укладеним ЄС. Угода,
Джерело: складено за даними [15].
підписана у 2014 р. визначила формат відносин
між Україною та ЄС на принципах політичної асо$
ціації та економічної інтеграції і є стратегічним орієн$ чення до освітньої мережі GEANT та системи розподі$
тиром для системних соціально$економічних реформ, лених обчислень, збору, зберігання та обробки даних
у тому числі і впровадження цифрових технологій. Пе$ європейської грід$інфраструктури;
редбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона
— відкриття доступу до даних та публікацій,
вільної торгівлі між Україною та ЄС визначила правову здійснених за рахунок державного фінансування, ство$
базу для вільного переміщення товарів, послуг, капі$ рення технологічних "дорожніх карт" державно$приват$
талів, частково робочої сили, а також регуляторної уні$ ного партнерства, комерціалізація наукових розробок
фікації, спрямованої на поетапну інтеграцію економіки для промисловості і соціальних викликів;
України до спільного ринку ЄС. Відповідно з 1 листопа$
— розроблення відкритих та інтероперабельних
да 2014 р. здійснювалося її тимчасове застосування до цифрових рішень для запуску та розвитку інноваційних
моменту набрання чинності, а з 1 вересня 2017 р. після екосистем у різних секторах промисловості, розроблен$
завершення ратифікації Угода про асоціацію почала дія$ ня та використання відкритих стандартів та платформ
ти у повному обсязі. Можливості експорту товарів і для нових продуктів та послуг [13].
послуг у ЄС для вітчизняних підприємств дали поштовх
Стратегічно важливою є участь українських учених
для їх модернізації і виходу на нові стандарти вироб$ та IТ$компаній у проєктах ЄС з проведення довгостро$
ництва й надання послуг задля забезпечення конкурен$ кових досліджень, особливо зважаючи на позитивні тен$
тоспроможності на європейському ринку.
денції зростання ринку ІТ в Україні упродовж 2014—
Водночас згідно з концепцією розвитку цифрової 2019 рр., що можуть стати джерелом інновацій у ряді
економіки та суспільства України на 2018—2020 рр. сегментів, зокрема:
основними цілями є:
— майбутні перспективні технології (Future
— прискорення економічного зростання та залучен$ Emerging Technologies);
ня інвестицій;
— майбутні мережі (Future Networks);
— трансформація секторів економіки в конкурен$
— майбутні інтернет$дослідження та експерименти
тоспроможні та ефективні;
(Future Internet Research and Experimentation).
— технологічна та цифрова модернізація промисло$
Для забезпечення ефективної участі України в євро$
вості та створення високотехнологічних виробництв;
пейському дослідницькому та інноваційному просторі
— доступність для громадян переваг та можливос$ на паритетних умовах, зокрема у ході експорту$імпор$
тей цифрового світу;
ту цифрових технологій, важливим є розвиток власної
— реалізація людського ресурсу, розвиток цифро$ наукової цифрової інфраструктури згідно пріоритетних
вих індустрій та цифрового підприємництва [13].
напрямів, де може відбуватись високотехнологічне зро$
Водночас вважаємо, варто акцентувати увагу на стання, а також у галузях, де є певні конкурентні пере$
людських ресурсах, адже інтеграція української науки ваги.
в європейський дослідницький простір може забезпе$
У цифровій економіці важливими, зокрема для іно$
чити можливість реалізації передових наукових ідей та земних інвесторів, є системи індикаторів різних аспектів
новацій, створити можливості участі у міждисциплінар$ розвитку інформаційного суспільства — глобальні
них проектах й спільних наукових дослідженнях із вче$ індекси (рейтинги), які складаються провідними міжна$
ними з інших країн, які орієнтовані на вивчення досвіду родними інституціями. Так, індекс цифрової еволюції
застосування передових технологій та інновацій. Втім (Digital Evolution Index, DEI) відображає прогрес у роз$
при цьому важливо уникнути "переманювання" кращих витку цифрової економіки, а також рівень інтеграції
вітчизняних фахівців у провідні наукові установи інших глобальної мережі в життя людей. Індекс мережевої го$
країн. Тобто важливо, щоб одержаний досвід був реа$ товності (Networked Readiness Index) — це індикатор,
лізований в Україні у вигляді високотехнологічної про$ що характеризує рівень розвитку інформаційно$кому$
дукції, яку країна уже могла б експортувати за кордон, нікаційних технологій, зокрема у 2019 році Україна по$
маючи відповідні патенти й ліценції. Особливо це акту$ сіла 67 місце серед 121 країн за цим показником. За да$
ально у вітчизняній ІТ$галузі, де часто замість експор$ ними глобального індексу інновацій (Global Innovation
ту власних технологічних рішень й розробок, зокрема у Index), у 2019 році Україна зайняла 47 місце із 129 країн.
вигляді програмного забезпечення, вони просто пере$ Водночас за глобальним індексом конкурентоспромож$
даються іноземним замовникам, відтак захищаються ності (Global Competitiveness Index) у цьому ж році краї$
правом інтелектуальної власності уже закордоном, тоб$ на була 85 із 141 (порівняно із 2018 р. це на 2 пункти
то де$юре не є українськими.
нижче) [14].
Так, основними напрямами гармонізації наукових
Слід зазначити, що лідерами у рейтингу індексу ме$
ініціатив України з Європейським дослідницьким та режевої готовності є декілька країн ЄС, які увійшли у
інноваційним простором є [13]:
топ$10, а саме: Швеція (1 місце), Нідерланди (3 місце),
— розбудова інтероперабельних цифрових інфра$ Данія (6 місце), Фінляндія (7 місце), Німеччина (9 місце).
структур для потреб закладів освіти та науки, підклю$ Індекс складається з чотирьох субіндексів — наявність
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Рис. 1. Глобальний експорт ІТ— та цифрових послуг у 2005>2017 рр., трлн дол. США
Джерело: побудовано на основі: Офіційні статистичні дані UNCTAD [16].

Рис. 2. Динаміка експорту українських IT>послуг,
млн дол. США
Джерело: побудовано на основі: [17].

умов для розвитку інформаційно$комунікаційних тех$
нологій (ІКТ); готовність; субіндекс використання ІКТ
урядом, бізнесом і суспільством; та субіндекс впливу
ІКТ на розвиток країни. Загальне значення цього індек$
су розраховується як середнє арифметичне згаданих
вище субіндексів. Детальніше розглянемо перші 10 країн
ЄС у рейтингу та їхні індекси у таблиці 3.
Як бачимо, країни ЄС посідають провідні позиції у
рейтингу, що свідчить про високий рівень розвитку ІКТ,
відтак і про орієнтири прогресу у цьому аспекті для Ук$
раїни.
Якщо розглянути глобальний контекст, то експорт
цифрових послуг у світі у 2017 р. склав 2,7 трлн дол.
США, зокрема експорт ІТ$послуг становив майже 1/
5 цього обсягу, а саме 0,5 трлн дол. США (рис. 1).
Відтак упродовж 2005—2017 рр. мали місце тен$
денції зростання обсягів експорту, зокрема у 2017 р. по$
рівняно із 2005 р. цей показник в розрізі цифрових по$
слуг та ІТ$послуг зріс по суті пропорційно — у 2,7 рази
(рис. 1).
Ключовим показником у структурі експорту циф$
рових технологій, у тому числі і таким, який можна об$
числити і оцінити в Україні є обсяг експорту IТ$послуг.
Як свідчать дані платіжного балансу, протягом
2019 р. Україна сумарно експортувала IТ$послуг за кор$
дон на суму 4,17 млрд дол. США (майже 20 % всього ек$
спорту послуг країни), а приріст експорту в порівнянні
з 2018 р. склав 30%, що є вагомим результатом роботи й
розвитку вітчизняної ІТ$індустрії. Також слід зазначи$
ти, що в 2019 р. завдяки цій галузі в бюджет надійшло
податків і зборів на загальну суму 16,7 млрд грн, а
приріст у порівнянні з попереднім роком склав 28% (із
загальної суми податків і зборів на єдиний соціальний
внесок припадає 4,1 млрд грн, а його сума в 2019 р. у
порівнянні з 2018 р. збільшилася на 32% [13] (рис. 2).
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Оцінка динаміки експорту послуг ІТ$індустрії упро$
довж досліджуваного періоду (2016—2019 рр.) дає
підстави для висновку про чіткі тенденції зростання.
При цьому в Україні достатньо сприятливий податко$
вий режим, адже багато ІТ$спеціалістів реєструються й
працюють як фізичні особи$підприємці (ФОП), сплачу$
ючи невисокі податки (зокрема йдеться про єдиний по$
даток 3% або 5% і ІІІ групу ФОП).
Українська експортна галузь інформаційно$кому$
нікаційних технологій є однією з найбільш ефективних
складових економіки України, — окрім унікальних пер$
спектив економічного зростання на зовнішніх ринках,
вона також може мати ключовий вплив на перспекти$
ви внутрішньої "цифрової" трансформації країни.
Існують усі передумови стверджувати, що світовий
попит на послуги із розробки програмного забезпечен$
ня буде лише зростати, насамперед, за рахунок впливу
"цифрових" трендів та стратегій "цифровізації" корпо$
рацій, великого та середнього бізнесу. Показник екс$
порту України відповідних послуг та продукції є най$
більший серед країн Східної Європи, тому є підгрунтя
для того, щоб успішно конкурувати на європейському
і світовому ринку із розробки програмного забезпе$
чення, ІТ$консалтингу та ІТ$послуг та побудувати
власну цифрову індустрію світового масштабу. Водно$
час від наявності власної розвинутої індустрії розроб$
ки програмного забезпечення суттєво буде залежати
досягнення амбітних цілей цифровізації та виконання
завдань, визначених у "Цифровому порядку денному
України" [8].
Сьогодні під тиском конкуренції на глобальних рин$
ках традиційна модель експортної розробки програм$
ного забезпечення "аутсорсинг", для якої характерне
реактивне виконання замовлень, поступово змінюєть$
ся концепцією Product&Development Services, котра на$
томість передбачає реалізацію комплексних проектів
інтегрованих ІТ$рішень. Українські аутсорсери посту$
пово трансформуються в консалтинг$партнерів щодо
цифрової трансформації, що є новим витоком їх роз$
витку та формує нові можливості. Національна ІТ$га$
лузь залучена до реалізації міжнародних, в тому числі
європейських комплексних проектів через такі бізнес$
практики:
— "digital transformation" — комплексна цифрова
трансформація бізнесу, тобто застосування комплексу
інформаційно$комунікаційних технологій для досягнен$
ня ефекту зміни стратегії та бізнес$процесів компанії,
що призводить до суттєвого підвищення ефективності
бізнесу та отримання конкурентних переваг — включає
практики ІоТ, BigData, використання когнітивних
функцій (augmented intelligence) тощо;
— "оцифровування" системи взаємодії з клієнтами,
тобто формування адаптивних моделей роботи компанії
на базі вивчення поведінки споживачів відповідно до
зібраних даних;
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— R&D, тобто розробка принципово нових алго$
ритмів, які потребують проведення наукових дослід$
жень та створення складних технологічних концепцій;
— консультування з питань розробки програмного
забезпечення та практик управління проектами з роз$
робки програмного забезпечення;
— управління ІТ$інфраструктурою компаній;
— створення та реалізація програмного продукту і
його супроводження;
— розробка програмного забезпечення на замовлен$
ня;
— забезпечення якості програмного забезпечення,
розробка та проведення комплексу заходів тестування
для визначення його відповідності поставленим завдан$
ням [8].
З$поміж переліченого у структурі експорту циф$
рових технологій важливе значення має розробка про$
грамного забезпечення на замовлення клієнтів є ЄС.
При цьому останніми роками можна стверджувати, що
цифровий простір ЄС стає все більш інтегрованим, вод$
ночас у нього інтенсивно інтегрується і ІТ$галузь Ук$
раїни. Прикладом цього, зокрема, є надзвичайно ви$
сока мобільність та постійне переміщення ІТ$спец$
іалістів, наприклад між Львовом і польським Краковом,
враховуючи наявність потужних ІТ$кластерів в обох
містах.
Відповідно, українська ІТ$галузь має досвід у ство$
ренні програмних рішень світового рівня із застосуван$
ням таких технологічних концепцій, як ІоТ, BigData,
Cloud Computing, Blockchain, Artificial Intellect та інші.
Найбільш досконалі компетенції набуті у фінансовій
сфері (банківська діяльність), сфері охорони здоров'я,
сфері ІКТ, медіа, е$комерції та рітейл, автомобільній
індустрії, виробничих індустріях, агросекторі [8].
Отже, трансфер технологій, навичок та компетенцій
у вітчизняну економіку, зокрема промисловість, інші
сфери за рахунок використання потенціалу ІТ$галузі
може бути підгрунтям побудови в Україні конкурентос$
проможної цифрової економіки. Саме розробники про$
грамного забезпечення та ІТ$компанії є ключовими
партнерами і ресурсом для цифрових трансформацій в
країні й нарощування експортну технологій у ЄС без
втрати ІТ$спеціалістів.
Потрібно зважати на те, що поступово у галузях
креативної економіки активно еволюціонують підходи
до ведення бізнесу, базовим активом стає інтелект й
знання, як основа для інновацій й креативних рішень.
Очевидно, що цифрова економіка апріорі базується на
економіці знань, адже індивіди і їх знання та компетенції
створюють нові продукти й послуги, тобто вони уже не
є ресурсами, як у індустріальній економіці. Тому розу$
міючи вимоги часу, для відбору фахівців ІТ$компанії
України реалізують багато проектів, спрямованих на
підвищення ефективності системи освіти — від форму$
вання галузевих стандартів та унікальних бакалаврсь$
ких програм до навчання й викладання та оснащення
навчальних лабораторій університетів. Таке залучення
ІТ$компаній для підвищення якості навчального проце$
су з боку керівників провідних закладів вищої освіти є
однозначно своєчасним рішенням, адже саме ІТ$індуст$
рія є найбільш привабливою для молоді упродовж ос$
танніх років.
Так, компанії$роботодавці виступають не тільки се$
редовищем реалізації та розвитку, але й можуть висту$
пати співінвесторами для реалізації певних ідей. Пере$
важна більшість засновників ІТ$стартапів та їх команд
мали попередній досвід роботи в експортній ІТ$
індустрії. Отже, одним із факторів зростання сегменту
венчурного технологічного підприємництва є розвине$
на індустрія розробки програмного забезпечення. Та$
ким чином, ІТ$індустрія задає тренди щодо кращих
форм, практик та методів розвитку людського капіталу
в Україні, створює стимули та умови для трансформа$
ційних змін в інших галузях.
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Зростання глобальної конкуренції за таланти виз$
начає необхідність створення умов для їх утримання та
залучення до внутрішніх ініціатив та проектів цифрові$
зації. Більшість країн надають активну підтримку роз$
витку національних ІТ$індустрій. Форма та методи
підтримки базуються на різних підходах та використо$
вують широкий спектр інструментів — від прямого суб$
сидування до створення податкових режимів, інвестицій
в ІТ$освіту тощо. Через появу нових гравців конкурен$
ція на глобальному ринку буде лише посилюватися,
адже вже сьогодні є перші ознаки сповільнення темпів
зростання ІТ$експорту [8].
Підтримка конкурентних переваг ІТ$індустрії Ук$
раїни на глобальних ринках, зокрема ЄС, включає на$
ступні пріоритети:
— удосконалення діючих моделей оподаткування в
ІТ$галузі (співпраця компаній з приватними підприєм$
цями) та розроблення нових, які відповідають кращим
міжнародним практикам;
— здійснення кардинальних змін щодо ефективності
освітньої системи;
— системні промо$кампанії української ІТ$галузі у
світі, вироблення відповідного брендингового позиціо$
нування (як загального, так і на окремих вертикальних
ринках — ІоТ, банківські та фінансові послуги, телеком,
е$комерція тощо), підтримка організації представлен$
ня українських ІТ$компаній на міжнародних заходах,
проведення кампаній щодо залучення до України R&D$
центрів міжнародних технологічних компаній;
— дерегуляція ІТ$галузі шляхом лібералізації веден$
ня зовнішньоекономічної діяльності, спрощення
відкриття рахунків за кордоном та набуття корпоратив$
них прав у компаніях нерезидентах, спрощення умов та
процедур міграції в Україну іноземних фахівців [8].
Тобто досягнення вагомих успіхів України у екс$
порті цифрових технологій, зокрема ІТ$послуг можли$
ве лише у випадку адекватної реакції на сучасні викли$
ки та наявності у держави стратегії інтеграції й захоп$
лення частки на європейському цифровому ринку. При
цьому вагомість одержаних результатів буде залежати
від спільних зусиль держави і бізнесу, адже на сьогодні
є сприятливі умови й необхідний потенціал для наро$
щування експорту й формування цифрової індустрії.
ВИСНОВКИ
Відтак на сьогодні питання цифровізації економіки
в Україні особливо актуальні з огляду на подальшу
імплементацію угоди про асоціацію із ЄС. Однак, щоб
щороку нарощувати обсяги експорту IT$послуг і в та$
кий спосіб формувати власну цифрову економіку, вод$
ночас збільшуючи надходження податків у бюджет,
важлива стратегічна візія цих процесів на рівні держа$
ви, в контексті чого варто відзначити необхідність реа$
лізації "Цифрової адженди — 2020". Сьогодні важливо
використати значний потенціал ІТ$сфери України для
захоплення нових ринків, зважаючи на неминучість
світової кризи, зумовленої пандемією COVID$19. Вод$
ночас тимчасову втрату надходжень бюджетів можна
компенсувати збільшенням експорту IT$послуг, оскіль$
ки ця сфера не залежить від багатьох чинників та дає
змогу працювати дистанційно. Тому у нових глобаль$
них реаліях важливим є стимулювання розвитку саме
цієї галузі, щоб розвинути внутрішній та збільшити ча$
стку на зовнішньому ринку IT$послуг, створивши ро$
бочі місця. Зазначене й інші заходи цифровізації націо$
нальної економіки повинні сприяти взаємовигідній
участі України у єдиному європейському цифровому
просторі.
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INSTRUMENTS FOR COUNTERACTION TO TERRORIST FINANCING THROUGH FINANCIAL
INSTITUTIONS

Фінансування тероризму на сучасному етапі стало однією із ключових проблем економічної безпеки
в Україні. Значною загрозою є можливість використання фінансових установ для руху кримінальних
грошових потоків, що контролюються терористичними організаціями і можуть використовуватися для
дестабілізації ситуації в країні. Метою статті є визначення практичного інструментарію для формування
політики фінансового сектора у сфері протидії фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масоX
вого знищення. Автори проаналізували основні джерела та канали фінансування терористичних оргаX
нізацій, виявили зростання рівня впливу тероризму на перебіг економічних процесів в Україні упродовж
2016—2019 років. Розглянуто особливості законодавчоXнормативного регулювання протидії фінансуванX
ню тероризму на прикладі України та чинних міжнародних стандартів. У результаті проведеного дослідX
ження визначено низку інструментів для формування ефективної політики протидії фінансуванню теX
роризму з використанням фінансового сектора. До таких інструментів віднесено: оцінка потенційних
ризиків із використанням ризикXорієнтованого підходу; застосування принципу належної обачності у
процесі ідентифікації клієнтів; забезпечення ефективної взаємодії фінансових установ, уповноваженого
органу та правоохоронних органів; створення спеціальних підрозділів для боротьби з тероризмом; блоX
кування фінансових транзакцій у разі наявності підозри щодо фінансування терористичної діяльності.
Зважаючи на розвиток Fintech сегменту фінансового ринку та появу нових, недостатньо вивчених, фінанX
сових інструментів, банки та інші фінансові посередники повинні адаптувати свої процедури фінансовоX
го моніторингу для максимального урахування ризиків, що можуть виникнути у разі застосування таX
ких інструментів для цілей фінансування тероризму.
Terrorist financing nowadays has become one of the key problems for economic security in Ukraine. In
addition, a significant threat is the possibility to use financial institutions to drive criminal cash flows that are
controlled by terrorist organizations and can be used to destabilize the situation in the country. The purpose of
the article is to identify practical tools for policymaking in the financial sector in the direction of combating
terrorism financing and the proliferation of mass destruction weapons. The authors analyzed the main sources
and channels of terrorist organizations financing. The level of terrorism influence on the course of economic
processes in Ukraine during 2016X2019 has been revealed. The peculiarities of legislative regulation of
counteraction to terrorist financing based on the example of Ukraine and current international standards are
considered. The study identified a number of tools for establishing an effective counterXterrorism financing policy
using the financial sector. The set of tools consists of: assessing potential risks using a riskXbased approach; the
application of the "due diligence" principle in the process of customer identification; improving the effectiveness
of antiXmoney laundering and antiXterrorist financing procedures in the nonXbanking sector, payment systems,
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as well as in the nonXfinancial institutions that are involved into financial monitoring system; ensuring effective
interaction of financial institutions, the authorized body, and law enforcement agencies; establishment of special
units to combat terrorism; blocking financial transactions in the case of suspicion of terrorist financing. Given
the development of the Fintech financial market segment and the emergence of new underXresearched financial
instruments, banks, and other financial intermediaries need to adapt their financial monitoring procedures to
mitigate the risks that may arise due to such instruments applying for terrorist financing purposes. The ways for
future research have to deal with the risk evaluation of highXrisk financial instruments offered by fintech and
nonXbank companies in the context of terrorist financing probability.
Ключові слова: тероризм, фінансування тероризму, фінансові установи, банки, кримінальні грошові по
токи, протидія фінансуванню тероризму, фінансовий моніторинг.
Key words: terrorism, terrorist financing, financial institutions, banks, criminal cash flows, counteraction to
terrorist financing, financial monitoring.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Превентивні заходи для забезпечення миру та без$
пеки є одними із ключових інструментів політики будь$
якої держави. Не є винятком і Україна, адже спалах те$
роризму та сепаратизму, що стався у 2014 році і не по$
гашений донині, загострив питання ефективного конт$
ролю за фінансовими потоками і каналами фінансуван$
ня терористичних організацій з метою вчасного їх ви$
явлення та блокування. Такі заходи мають сприяти
знешкодженню злочинців та запобіганню скоєнню те$
рористичних актів ще на початковому етапі. Складні
фінансові схеми, використання інструментів відмиван$
ня грошей дають можливість приховати справжнє по$
ходження та напрямки руху коштів, що ускладнює про$
цес виявлення дій з фінансування тероризму та вимагає
постійного вдосконалення інструментів для протидії
такому явищу. Ключову роль у русі грошових потоків в
економіці відіграють фінансові установи, відповідно за$
гроза їх використання для здійснення фінансування те$
рористичної діяльності є доволі високою. Впродовж
тривалого часу в Україні ризики фінансування терориз$
му з використанням фінансового сектору розглядали$
ся як другорядні, а сама терористична діяльність — як
явище нехарактерне для країни. Проте події останніх
років переконливо продемонстрували, що сучасний те$
роризм не обмежений кордонами, має глобальний ха$
рактер, і часто має підтримку як збоку окремих країн,
так і недержавних організацій. Методи акумуляції
коштів для здійснення терористичної діяльності еволю$
ціонують та урізноманітнюються, і у більшості випадків
рух таких коштів здійснюється через фінансовий сек$
тор. Це зумовлює необхідність розробки регуляторами
фінансового ринку і фінансовими установами ефектив$
них процедур для виявлення грошових потоків, що мо$
жуть мати відношення до фінансування тероризму чи
розповсюдження зброї масового знищення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань фінансування тероризму і те$
рористичної діяльності присвячено низку праць украї$
нських вчених та практиків. В. Ткаченко досліджує пи$
тання убезпечення бізнесу від кримінальних ризиків
фінансування тероризму, акцентуючи увагу на окрем$
них аспектах ідентифікації і верифікації клієнтів [1].
О. Баранов розглядає фінансування тероризму як за$
грозу національній безпеці, та специфіку матеріально$
го забезпечення терористичних організацій [2]. В. Ма$
лий розглядає джерела фінансування тероризму та
інструменти фінансового моніторингу, які використо$
вуються для запобігання фінансуванню тероризму [3].
В. Кононенко та Л. Новікова акцентують увагу на су$
довій практиці розгляду справ щодо фінансування те$
роризму [4]. І. Цюприк досліджує специфіку виявлення
способів фінансування тероризму у процесі розсліду$
вання злочинів [5]. Частина дослідників розглядають
ризик фінансування тероризму як складову ризику
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відмивання грошей [6—8]. На противагу українській
економічній літературі, у світі питання боротьби з
фінансуванням тероризму давно є об'єктом уваги ака$
демічних дослідників та практиків фінансового ринку.
Зокрема Дж. Морсе розглядає інструменти протидії
фінансуванню тероризму на міжнародному рівні [9], Т.
Кітінг та Л. Деннер дослідили новітні технології та
інструменти у фінансуванні тероризму [10], Л. Курілов$
ска та М. Кордік вивчали специфіку виявлення ризиків
фінансування тероризму при проведенні національної
оцінки ризиків [11]. М. Тіерней дослідив особливості
використання терористами онлайн каналів фінансуван$
ня [12]. Р. Уолл у своєму дослідженні на прикладі діяль$
ності фінансових установ Великобританії вивчає ступінь
їх готовності до ефективної протидії фінансуванню те$
роризму [13]. Дж. Уіскер та М. Локаган виявили загро$
зи для систем протидій відмиванню грошей і фінансу$
ванню тероризму з огляду на поширення електронних
грошей [14]. Окрім перелічених, опубліковано велику
кількість праць, присвячених особливостям протидії
фінансуванню тероризму в окремих країнах світу [15—
17].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Слід констатувати, що в українській економічній
літературі явище фінансування тероризму переважно
досліджується у контексті легалізації кримінальних до$
ходів. Водночас на практиці часто зустрічаються випад$
ки, коли фінансування терористичної діяльності здійс$
нюється легальними компаніями чи громадськими або
благодійними організаціями, формування фінансових
ресурсів яких не викликає питань з точки зору фінансо$
вого моніторингу. Навіть виконуючи усі вимоги чинно$
го законодавства, фінансова установа не може бути
повністю убезпечена від ймовірності бути причетною до
руху фінансових потоків, кінцевими бенефіціарами яких
стануть терористичні організації. Тому поглибленого
дослідження потребують питання удосконалення сис$
теми управління ризиками залучення банків та небанк$
івських установ до фінансування тероризму і терорис$
тичних організацій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення практичного інструмен$
тарію для формування політики та системи управління
фінансового сектора у сфері протидії фінансуванню те$
роризму і розповсюдженню зброї масового знищення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Тероризм є суспільно небезпечною діяльністю, яка
полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні
насильства щодо інших осіб. Донедавна Україна не
страждала від внутрішніх чи зовнішніх терористичних
інцидентів, однак події, що сталися на пoчатку 2014 року
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Починаючи з 2017 року, показник індексу
тероризму почав знижуватися, в результаті за
6,557
станом на 2019 рік Україна покращила своє по$
7
6,048
ложення у рейтингу до 24 позиції з індексом
5,547
5.5, що дозволяє оцінювати рівень терористич$
6
ної загрози як середній. Проте наразі це все
5
ще найвища позиція серед країн Європи і знач$
но гірша за показники початку 2010$х років.
4
Ризик фінансування тероризму слід розг$
2,95
лядати не лише як загрозу організації терори$
3
стичної діяльності, але й як вразливість фінан$
2
сової системи, що може бути залучена до та$
кого роду діяльності. Прояви тероризму не$
2014
2015
2016
2017
2018
2019
суть за собою загрозу безпеці національної
роки
економіки і можуть виявлятися в погіршенні
інвестиційного клімату у державі та уповіль$
Рис. 1. Динаміка індексу тероризму в Україні у 2014—2019 роках
ненні темпів економічного зростання [20]. За
даними Інституту економіки і миру, упродовж
Джерело: розроблено авторами за даними [18; 19].
2017—2018 років мало місце зменшення втрат
світової економіки від тероризму (у 2018 році
60
51
такі втрати оцінено у 33 млрд доларів США), що
50
пов'язано передовсім із зниженням рівня гло$
бального тероризму та відносною стабілізацією
40
ситуації в таких регіонах, як Ірак, Нігерія і Па$
кистан (рис. 3).
24
30
21
Поява тренду до зниження втрат від теро$
17
ристичної діяльності свідчить, що упродовж ос$
20
12
11
танніх років світова спільнота значно ефектив$
10
ніше стала протидіяти тероризму, і значним чи$
ном це також стосується і фінансового сектора.
0
Розуміння загроз, джерел та напрямків руху
2014
2015
2016
2017
2018
2019 фінансових потоків, які можуть бути викорис$
танні для фінансування терористичної діяль$
роки
ності дозволяє правильно визначити інструмен$
Рис. 2. Динаміка позиції України у рейтингу за рівнем впливу
ти протидії та значно знизити ймовірність за$
тероризму у 2014—2019 роках
лучення коштів терористами. Складним завдан$
Джерело: розроблено авторами за даними [18; 19].
ням при цьому слід вважати встановлення єди$
кардинально змінили ситуацію. Військове вторгнення та ного переліку ознак для виявлення підозри щодо мож$
збройна агресія на сході України негативно вплинули ливості використання коштів окремих осіб чи органі$
на позицію України у світовому рейтингу за рівнем впли$ зацій терористичними організаціями. Фінансування ос$
ву тероризму. Відповідно до дослідження Global Terro$ танніх може бути реалізоване різними способами — як
rism Index, позиції України щодо поширення терориз$ шляхом прямого фінансування, так із залученням фінан$
му за рік змінилися кардинально — якщо у 2014 році сових посередників та використанням різноманітних
Україна посідала 51 місце серед країн світу, то вже у схем для приховування змісту фінансових операцій та
2015 році різке зростання індексу тероризму (7.1 з мож$ їх бенефіціарів [21; 22].
ливих 10) зумовило швидкий рух угору рейтингу до 11
Специфічною ознакою формування фінансових ре$
позиції. Рівень терористичної загрози за станом на 2015 сурсів терористичними організаціями є те, що джерела
рік був оцінений як "висока терористична небезпека", і фінансування можуть мати як легальне, так і нелегаль$
за цим показником Україна стала лідером серед країн не походження. Злочинна діяльність, торгівля наркоти$
Європи (рис. 1 та 2).
ками, торгівля людьми, контрабанда, корупція — вико$
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Рис. 3. Втрати світової економіки від тероризму у 2014—2018 роках
Джерело: розроблено авторами за даними [19].
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ристання цих коштів може привернути увагу та нести
за собою кримінальну відповідальність. Тому поняття
"відмивання грошей" і "фінансування тероризму" часто
пов'язані між собою, адже особи та організації, які
фінансують тероризм, роблять усе для того замаскува$
ти реальне походження та напрям коштів аби не викли$
кати підозри, у чому і полягає головна складність їх ви$
явлення. Проте на відмінну від "відмивання грошей", яке
скероване здебільшого на приховування джерела поход$
ження доходів, основною метою осіб, які беруть участь
у фінансуванні тероризму, є у першу чергу приховуван$
ня характеру фінансованої діяльності [23; 24]. Джерела
коштів, які рухаються через фінансовий сектор, при цьо$
му можуть мати і цілком легальний характер.
Зазвичай, фінансування тероризму включає не лише
фінансування терористичних актів як таких, але й
підтримку злочинної інфраструктури. Таким чином,
фінансування тероризму передбачає не тільки підготов$
ку і здійснення терористичних актів, а й їх організацій$
не забезпечення, пропаганду ідеології, вербування, на$
вчання та підготовку нових членів організації, виплати
хабарів, пересування між містами чи країнами. Крім
того, частина коштів може бути використана для ство$
рення видимості законної діяльності, зокрема підконт$
рольних структур, що займаються комерційною чи кре$
дитно$фінансовою діяльністю [21; 25].
Для прикриття фінансування тероризму злочинці
можуть застосовувати низку методів, що передбачають
використання фінансової інфраструктури. До фінансу$
вання терористичної діяльності можуть бути залучені
банки, небанківські установи, благодійні організації,
неприбуткові організації, альтернативні системи пере$
казу грошей (хавала та ін.). Рух коштів може здійсню$
ватися як через міжнародні системи переказу коштів,
так і через невеликі регіональні платіжні системи. Роз$
виток новітніх платіжних технологій, легкість та
швидкість здійснення фінансових транзакцій у глобаль$
ному масштабі у поєднанні з великою кількістю не$
офіційних (чи напівофіційних) систем переказу грошей
створюють передумови для зростання ризиків викори$
стання фінансової системи для цілей фінансування те$
роризму. Аналіз даних щодо розслідувань операцій,
пов'язаних із фінансуванням тероризму, свідчить, що
часто для подібних операцій використовувалися такі
платіжні системи як MoneyGram, WesternUnion, Золо$
та корона, Yandex гроші та Гроші@mail.ru. Використан$
ня готівки, а також її внесення на рахунки під виглядом
фінансової допомоги, позик чи грантів також є поши$
реним явищем [21; 23; 26]. Слід зазначити, що способи
фінансування терористичних організацій еволюціону$
ють паралельно з розвитком можливостей фінансово$
го сектора у сфері руху грошей, тому поряд з переліче$
ними відомими інструментами цілком можуть викорис$
товуватися і такі, що передбачають складні транскор$
донні багатоходові схеми, виявлення яких може стати
складним завданням для фінансових установ.
Використання фінансової системи злочинцями, які
займаються фінансуванням тероризму, є загрозою ста$
більності фінансової системи. Найчастіше фінансові
установи, насамперед банки, виступають головними
посередниками фінансових транзакцій. За даними Дер$
жавної служби фінансового моніторингу України, бан$
ки є найбільш активними учасниками первинного фінан$
сового моніторингу, що реєструють переважну
більшість повідомлень про операції, які підлягають
фінансовому моніторингу (понад 11,3 млн повідомлень,
або 99,04% від загальної кількості у 2019 р.) [20]. Зако$
номірно, що у випадку, коли така значна частка фінан$
сових потоків у країні рухається через банки, то і ризик
здійснення операцій з фінансування терористичної
діяльності з використанням банківського сектора слід
розглядати як доволі високий.
Важливе значення для ефективної протидії фінан$
суванню тероризму має синергія зусиль і взаємодія
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банків та небанківських фінансових установ, Держав$
ної служби фінансового моніторингу, а також право$
охоронних органів. Забезпечення оперативного обміну
інформацією між державним та приватним сектором,
між фінансовим сектором та правоохоронними органа$
ми має стати невід'ємним елементом при побудові стра$
тегії протидії фінансуванню тероризму [27; 28]. Особ$
ливий акцент слід зробити на процедурі розслідування
справ, пов'язаних із фінансуванням терористичної
діяльності, та ефективності роботи правоохоронних
органів. Адже інформування банками про підозрілі
фінансові операції та зупинення таких операцій є недо$
статнім у разі, коли у подальшому їх ініціатори чи бене$
фіціари не притягаються до кримінальної відповідаль$
ності.
За даними Держмоніторингу України, протягом
2019 року до правоохоронних органів (СБУ, ГПУ,
НАБУ, ДБР) було передано 106 матеріалів стосовно осіб,
які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму,
зокрема тих, що включені до Переліку осіб, що пов'я$
зані з провадженням терористичної діяльності; фінан$
суванням незаконних збройних формувань на тимчасо$
во окупованих територіях; діяльністю терористичного
угрупування ІДІЛ. На момент написання статті інфор$
мація про хід розслідування зазначених справ правоохо$
ронними органами відсутня. В результаті зупинення у
2019 році 48 фінансових операцій з підозрою фінансу$
вання тероризму Держфінмоніторинг заблокував на
рахунках у фінансових установах лише 2,7 млн гривень
[20]. Можемо припустити, що це лише незначна частка
тих коштів, які потенційно могли бути використані на
фінансування терористичних організацій на Сході Ук$
раїни, у зв'язку з чим питання вдосконалення системи
управління ризиками залучення фінансових установ до
фінансування тероризму не втрачає своєї актуальності
і на сучасному етапі.
Боротьба з фінансуванням тероризму передбачає
насамперед розробку дієвих інструментів для протидії,
своєчасного виявлення, обмеження або ж припинення
руху коштів, що можуть бути пов'язані з фінансуван$
ням терористичної діяльності. Системоутворюючим
інструментом є законодавство з питань протидії відми$
ванню доходів та фінансування тероризму. Варто за$
значити, що впродовж останніх років в Україні сфор$
мовано законодавчо$нормативну базу для забезпечен$
ня антитерористичної безпеки, яка відповідає чинним
міжнародним стандартам і є основою для розробки
інструментарію з виявлення та зупинення операцій, які
можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму чи
терористичної діяльності. Введений в дію з 28 квітня
2020 року Закон України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз$
повсюдження зброї масового знищення" дає визначен$
ня фінансуванню тероризму, встановлює межі моніто$
рингової діяльності, а також умови і порядок заморо$
жування активів та зупинення фінансових операцій [29].
Зазначені норми були присутні і у попередній редакції
цього Закону, прийнятій у 2014 році. Окрім того, в Ук$
раїні діє прийнятий ще 2003 року Закон України "Про
боротьбу з тероризмом" та низка підзаконних норма$
тивних актів суб'єктів державного фінансового моніто$
рингу, що регулюють окремі аспекти діяльності фінан$
сових установ щодо протидії легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму.
Перелічені законодавчо$нормативні акти загалом
відповідають міжнародним стандартам, що розроблені
Групою з розробки фінансових заходів протидій відми$
ванню грошей (Financial Action Task Force, FATF), та
отримали схвальні оцінки Комітету Ради Європи з пи$
тань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Діяльність фінансових установ щодо контролю над
рухом грошових потоків, які можуть бути пов'язані із
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фінансуванням терористичних організацій, повинна
здійснюватися у контексті принципу "знай свого
клієнта". Саме цей принцип є основою для застосуван$
ня ризик$орієнтованого підходу та скерований на запо$
бігання залученню фінансової установи до протиправ$
ної діяльності, забезпеченню прозорості, безпеки діяль$
ності банку та його ділової репутації [30].
У липні 2018 року Європейським парламентом було
ухвалено директиву 5$ту Директору з протидії відми$
ванню грошей (5th Anti$Money Laundering Directive,
AMLD5), яка скерована на підвищення прозорості шля$
хом встановлення загальнодоступних реєстрів для ком$
паній; розширення повноважень підрозділів фінансової
розвідки ЄС; обмеження анонімності, користувачів
віртуальних валют і гаманців, а також передплачених
платіжних карток; розширення критеріїв оцінки третіх
країн з високим рівнем ризику та вдосконалення га$
рантій фінансових операцій з такими країнами; покра$
щення співпраці та обміну інформацією між регулято$
рами фінансового ринку. Запровадження цієї директи$
ви було реакцією країн Євросоюзу на зростаючу загро$
зу тероризму і спробою встановити максимально жор$
сткий контроль за фінансовими операціями та інстру$
ментами, що можуть бути використані для фінансуван$
ня терористичної діяльності. Реакцією України на
AMLD5 стало прийняття нової редакції базового зако$
ну про протидію відмиванню грошей і фінансуванню
тероризму, а також реалізація окремих проєктів, одним
із яких є "PGG II$Ukraine" (Partnership for Good
Governance 2019—2021), основною метою якого є
зміцнення законодавчих та інституційних рамок для
протидії відмиванню коштів та фінансуванню терориз$
му в Україні відповідно до Ради Європи та інших міжна$
родних стандартів [31].
Для виявлення транзакцій осіб, що пов'язані із те$
рористичними організаціями, Держмоніторинг України
публікує перелік осіб, які пов'язані з провадженням те$
рористичної діяльності або ж до яких застосовано
міжнародні санкції рішеннями Ради безпеки ООН [32].
Ознайомлення з цим документом дозволяє зробити вис$
новок про його обмежену корисність, оскільки туди не
внесена інформація про осіб, причетних до терористич$
ної діяльності на території України.
Оцінка чинної законодавчо$нормативної бази,
міжнародних стандартів та практики діяльності фінан$
сових установ як суб'єктів первинного фінансового мо$
ніторингу дозволяє виокремити основні інструменти, що
повинні застосовуватися для мінімізації ризиків залу$
чення банків та небанківських інститутів до фінансуван$
ня тероризму та терористичних організацій:
— оцінка ризиків із застосуванням ризик$орієнто$
ваного підходу. Мова йде про оцінку ризиків клієнта та
його виду діяльності, операцій, які він здійснює, та
фінансових інструментів, що можуть мати вразливості
з точки зору фінансування тероризму;
— дотримання встановлених процедур ідентифікації
клієнтів, які здійснюють фінансові операції, зберігання
відповідних документів. При цьому важливе значення
має перевірка клієнтів на причетність до терористичних
організацій за допомогою офіційних джерел, а також
вивчення інформації з відкритих джерел. Це дозволить
дотриматися вимог належної обачності щодо клієнта і
зупинити можливість проведення сумнівних фінансових
транзакцій особами, що можуть не входити до офіцій$
них переліків (інформація до яких вноситься із запіз$
ненням, або може і взагалі бути відсутньою з огляду на
певні процедури юридичного характеру);
— виявлення та блокування фінансових операцій,
щодо яких є підозра, що вони можуть бути пов'язані із
фінансуванням тероризму чи терористичної діяльності.
Власне виявлення таких операцій належить до сфери
компетенції фінансових установ, тоді як зупинення та
подальше розслідування вимагає належної реакції з
боку уповноваженого органу та правоохоронців. Зва$
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жаючи не те, що фінансування тероризму часто
здійснюється за допомогою операцій на незначні суми,
слід відзначити позитивний вплив нових вимог законо$
давства щодо обов'язкової ідентифікації осіб, які
здійснюють грошові перекази в сумі понад 5000 гривень.
Це безперечно сприятиме зниженню анонімності фінан$
сових транзакцій, в тому числі і тих, що можуть мати на
меті фінансування терористичної діяльності;
— підвищення ефективності систем протидії відми$
ванню грошей та фінансуванню тероризму небанківсь$
кого сектору, платіжних систем та спеціально визначе$
них суб'єктів фінансового моніторингу. Оцінка їх діяль$
ності у цій сфері показує, що небанківські установи ча$
сто недостатньо уважно підходять до питань ідентифі$
кації клієнтів, визначення кінцевих бенефіціарів, вияв$
лення підозрілих операцій тощо. Частково проблема
буде вирішена шляхом розширення повноважень Націо$
нального банку України щодо контролю за небанківсь$
кими фінансовими установами, що має бути впровадже$
не з 1 липня 2020 року відповідно до змін законодав$
ства щодо регулювання ринків фінансових послуг. Про$
те, крім більш якісного контролю, необхідні також пе$
регляд та вдосконалення внутрішніх процедур небан$
ківського сектору щодо управління ризиками відмиван$
ня грошей і фінансування тероризму;
— забезпечення конструктивної співпраці та опера$
тивного обміну інформацією між фінансовими устано$
вами, спеціально уповноваженим органом та правоохо$
ронними органами. Поряд з тим, у контексті протидії
фінансуванню тероризму важливу роль відіграє також
співпраця на відповідними органами інших країн, оск$
ільки сучасний тероризм давно став явищем глобально$
го характеру.
Таким чином, використання фінансовим сектором
дієвих інструментів протидії фінансуванню тероризму
може стати одним із чинників подолання терористич$
них загроз. З розвитком фінансових технологій вини$
кають нові канали та способи фінансування, що вима$
гає їх постійного моніторингу і своєчасної розробки
актуальних та адаптованих до сучасних умов інстру$
ментів для запобігання і протидії. При цьому важливо
забезпечити вивчення і використання передових прак$
тик протидії фінансуванню тероризму тих країн, що
мають значно більший за Україну досвід у цій царині.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Входження України до "зони ризику" щодо виник$
нення тероризму та функціонування терористичних
організацій по$новому формулює завдання боротьби з
їх фінансуванням і вимагає ефективних превентивних
заходів з контролю за фінансовими потоками. Неста$
більна ситуація на Сході України ще тривалий період
буде підтримувати рівень терористичної загрози. Сучас$
ний тероризм не може функціонувати без фінансової
підтримки. Така підтримка може надходити ззовні, про$
те ймовірність руху коштів через фінансові установи
всередині країни також слід оцінювати як високу. Фінан$
совий сектор в Україні є банкоцентричним, тому саме
банки найчастіше зіштовхуються з незаконними фінан$
совими операціями і саме вони надсилають більшу час$
тину повідомлень про підозрілі операції, які підлягають
фінансовому моніторингу. Така ситуація зумовлена і
тим, що у банківських установ ефективніші механізми
ідентифікації та верифікації клієнтів та більш налагод$
жена співпраця з спеціально уповноваженими органа$
ми. Процедури небанківського сектору щодо протидії
відмиванню грошей та фінансуванню тероризму за
своєю ефективністю поступаються банківським і потре$
бують вдосконалення.
Наріжним каменем для формування інструментарію
протидії фінансуванню тероризму є законодавчо$норма$
тивна база, стан якої в Україні можна вважати задовіль$

Економiка та держава № 6/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ним і таким, що значною мірою відповідає вимогам міжна$
родних стандартів. У контексті дотримання вимог зако$
нодавства фінансові установи повинні зорієнтувати свою
діяльність на застосування ризик$орієнтованого підходу
в процесі ідентифікації та верифікації клієнтів, моніторин$
гу їх транзакцій, своєчасне виявлення та блокування
фінансових операцій, щодо яких є підозра, що вони мо$
жуть бути пов'язані із фінансуванням тероризму. Важли$
ве значення для встановлення бар'єрів на шляху руху
коштів до терористичних організацій відіграє оператив$
ний обмін інформацією між фінансовим сектором та пра$
воохоронними органами, а також співпраця з відповідаль$
ними за боротьбу з тероризмом органами інших країн.
Питання протидії фінансуванню тероризму та розпов$
сюдженню зброї масового знищення для України буде
актуальним ще тривалий час. Поглиблених досліджень
потребуватимуть схеми фінансування терористичних
організацій, фінансові інструменти, які вони використо$
вують, механізми протидії залученню такими організаці$
ями коштів з$за кордону. Поряд з тим, слід звернути ува$
гу також на особливості використання для залучення
коштів терористичними організаціями інноваційних фінан$
сових інструментів, зокрема криптовалют, щодо яких на$
разі відсутнє належне регулювання та нагляд.
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THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A BANKING INSTITUTION

У роботі розглянуто теоретичні та методологічні основи процесу формування кредитного портфеля
банку. Актуальність обраної теми забезпечено значним зростанням проблемної заборгованості в портX
фелі комерційних банків, що негативним чином впливає на якість такого портфеля, змушує банк збільшуX
вати резерви під можливі втрати, що відбивається на фінансових показниках діяльності фінансової устаX
нови загалом.
Досліджено останні публікації та погляди науковців на визначення "кредитного портфеля". Було розX
глянуто напрями його аналізу кредитного портфеля та його завдання. Було виявлено причини збільшенX
ня обсягів кредитного портфеля та зростання простроченої заборгованості, а, відповідно, й зменшення
якості портфеля кредитів.
Також було проаналізовано структуру кредитного портфеля комерційного банку на прикладі АТ "АX
БАНК", його роль у загальних активах банку та обсяги сформованих резервів під проблемні кредити.
Встановлено, що на процес формування кредитного портфеля значно впливає кредитний ризик, обсяги
якого мають бути контрольованим, оскільки саме такий ризик викликає загрозу платоспроможності та
ліквідності банківської установи.
З огляду на це, кожен комерційний банк повинен докладати зусилля, спрямовані на мінімізацію можX
ливих втрат від невиконання кредитних зобов'язань клієнтами. З метою виявлення резервів підвищення
ефективності кредитної діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня ризиX
ку банки проводять аналіз кредитного портфеля.
У підсумку слід зазначити, що рівень якості та структура кредитного портфеля банку більшим чином
залежить від того, наскільки організована кредитна політика банку, адже організаційна структура креX
дитного підрозділу в кожній фінансовій установі має свої особливості, переваги та недоліки. Фактором
здійснення системи управління кредитним процесом банку є розробка продуманої кредитної політики,
яка формулює цілі та пріоритети кредитної діяльності банку, засоби та методи їх реалізації.
This paper considers the theoretical and methodological foundations of the process of forming the bank's
loan portfolio. The relevance of the chosen topic is due to a significant increase in bad debts in the portfolio of
commercial banks, which negatively affects the quality of such a portfolio, forcing the bank to increase reserves
for possible losses, which affects the financial performance of the financial institution as a whole.
The latest publications and views of scientists on the definition of "loan portfolio" are studied. The directions
of its analysis of the loan portfolio and its tasks were considered. The reasons for the increase in the loan portfolio
and the growth of overdue debt were identified, and, accordingly, the decrease in the quality of the loan portfolio.
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The structure of the commercial bank's loan portfolio was also analyzed on the example of AXBANK JSC, its
role in the bank's total assets and the amount of formed reserves for problem loans. It is established that the
process of credit portfolio formation is significantly influenced by credit risk, the volume of which must be
controlled, as such risk poses a threat to the solvency and liquidity of the banking institution.
With this in mind, every commercial bank should make efforts to minimize possible losses from default by
customers. In order to identify reserves to increase the efficiency of lending activities under the planned level of
profitability and acceptable level of risk, banks conduct an analysis of the loan portfolio.
As a result, it should be noted that the level of quality and structure of the bank's loan portfolio largely
depends on how organized the bank's credit policy, because the organizational structure of the credit department
in each financial institution has its own characteristics, advantages and disadvantages. The factor of the bank's
credit process management system is the development of a wellXthoughtXout credit policy, which formulates the
goals and priorities of the bank's lending activities, means and methods of their implementation.
Ключові слова: прострочені кредити, управління кредитним портфелем, кредитний портфель банку, кре
дитний ризик, резерви.
Key words: overdue loans, loan portfolio management, bank loan portfolio, credit risk, reserves.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найгострішою проблемою сучасної банківської си$
стеми України є стрімке зростання обсягів простроче$
ної заборгованості в портфелі банків. Відтак значне
погіршення якості кредитних портфелів банківських
установ збільшує витрати банків за рахунок формуван$
ня резервів на можливі втрати і, відповідно, зростає
ймовірність зниження прибутковості банківської діяль$
ності, а також рівня достатності капіталу та в багатьох
випадках зменшує перспективи розвитку подальшої
кредитної діяльності. Така тенденція викликає потребу
удосконалення роботи фінансових установ з приводу
управління активами банку, та головне їх проблемними
кредитами, що сприятиме активному розвитку кредит$
ного процесу країни загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку питання з приводу уп$
равління кредитним портфелем банку зробили чимало
вчених$науковців, як$от: І.А. Аванесова, С.В. Міщенко,
О.І. Лаврушин, A. A. Киpичeнкo, Л. Бондаренко та ба$
гато інших економістів, які присвячували свої наукові
праці темі кредитної політики банку. Проте, попри до$
статньо велику кількість публікацій, такий важливий ас$
пект банківської діяльності, як кредитування має пост$
ійно перебувати під контролем в сучасних нестабільних
умовах розвитку держави. Також кредитний аналіз є ос$
новою управління якістю активів, адже кредити займа$
ють найбільшу частку в їхній структурі, та якістю кре$
дитної діяльності, що проводиться з метою оцінки
фінансового стану в країні.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— дослідити теоретичну сутність поняття "кредит$
ний портфель" та "управління кредитним портфелем";
— проаналізувати кредитну діяльність комерційної
банківської установи з метою формування оптимальної
структури управління кредитним портфелем на при$
кладі АТ "А$Банк".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Банківський портфель — загальна сукупність актив$
них та пасивних операцій, які здійснює банк для отри$
мання економічної вигоди. Найважливішим джерелом
доходу є, звісно, здійснення саме активних операцій
шляхом залучення та розподілу ресурсів на власних
умовах. Кредитні операції в свою чергу посідають най$
головніше місце в структурі активів банку, адже саме
від результатів надання кредитів перебуває в прямій за$
лежності прибутковість та надійність банку. Також
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банківські позики відіграють важливе значення у фінан$
суванні галузей економіки, задовольняючи цим потре$
би одних компаній у додаткових ресурсах через їх тим$
часовий надлишок в інших.
Для більш точного розуміння місця кредитного пор$
тфеля в загальній діяльності банку вважаємо доречним
навести значення цього поняття деякими економістами.
О.І. Лаврушин вважає, що портфель кредитних опе$
рацій є сукупністю наданих позик, які можна класифі$
кувати на основі критеріїв, що пов'язані з рівнем кре$
дитного ризику або способами захисту від його виник$
нення [4, с. 319].
В.А. Челноков визначає кредитний портфель як пор$
тфель, який відображає вибір напрямів позичок у залеж$
но від їх прибутковості та ступеня ризику [7, с. 102].
Л. Бондаренко наводить у своїх наукових працях таке
визначення кредитного портфеля — це економічно обгрун$
тована сукупність кредитних операцій і відповідних зобов$
'язань, яка є наслідком цілеспрямованих управлінських
рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної політики
банку та органів банківського нагляду [2, с.32].
Отже, узагальнюючи наведені вище визначення,
можна охарактеризувати кредитний портфель як фак$
тор управління активами банку з метою збільшення до$
ходів, підвищення рівня діяльності банку шляхом надан$
ня кредитів за різними напрямам, та для якого харак$
терним є відповідний ризик. Формування відповідного
портфеля є одним із основних напрямів у розвитку бан$
ку, що дозволяє більш точно відпрацювати тактичні та
стратегічні цілі комерційної установи, його здатність
кредитування фізичних та юридичних осіб, та розвитку
ділової активності в сучасному ринковому середовищі,
ключовими завданнями якого виступають: забезпечен$
ня високого рівня доходу в поточному періоду та в дов$
гостроковій перспективі, мінімізація рівня ризиків кре$
дитного портфеля, забезпечення стабільності та над$
ійності [1, с. 300].
Виходячи з цього, кожен комерційний банк пови$
нен докладати максимум зусиль, спрямованих на
мінімізацію можливих втрат від невиконання кредитних
зобов'язань клієнтами. Для знаходження резервів підви$
щення оптимальності кредитного процесу за умови
рівня дохідності за планом та відповідного рівня ризи$
ку банки проводять аналіз управління та структури кре$
дитного портфеля (рис. 1).
Тобто, дотримуючись системи такого аналізу, кері$
вництво банку має сформувати ефективну політику уп$
равління кредитним портфелем та прийняти відповідні
заходи в зміні його структури з метою отримання мак$
симального прибутку від вкладень та забезпечення
більш якісного рівня погашення позик, що відобразить$
ся на фінансових результатах банку.
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Аналіз
структури та
динаміки
кредитного
портфеля

Аналіз
кредитного
портфеля

Аналіз якості
кредитного
портфеля

Оцінка ризику кредитного
портфеля; оцінка дохідності
кредитного портфеля

За ознаками структуризації
кредитного портфеля

Рис. 1. Напрями аналізу кредитного портфеля банку
Джерело: побудовано автором на основі [3].

Розглянемо сучасний стан кредитно$
Таблиця 1. Структура активів банку 2017—2019 рр.
го портфеля АТ "А$БАНК" за 2017—
2017
2018
2019
2019 рр. Але для проведення більш якіс$
Обсяг,
Питома
Обсяг, тис. Питома Обсяг, тис. Питома
ного аналізу, спочатку визначимо пито$
тис. грн
вага, %
грн
вага, %
грн
вага, %
му вагу кредитного портфеля в активах
Надані кредити 3 281 043
73,82
3 473 991
71,64
4 985 566
77,51
балансу за відповідний період.
100,00
4 849 255
100,00
6 432 935
100,00
Тож найбільшу питому вагу у струк$ Усього активів 4 444 869
турі активів АТ "А$БАНК" займають
Джерело: розроблено автором на основі [5].
кредити та заборгованість клієнтів. У
2017 р. вони становили 73,82%, у 2018 р. — 71,64%, а в ки, тобто це найбільш вживаний метод кредитування, і
2015 р. — 77,51%.
займає в 2017 році 47,21%, в 2018 — 37,06% та в 2019 ро$
Обравши за основу річну фінансову звітність відпо$ ці— 48,87%, тобто майже половина кредитного порт$
відного банку проведемо аналіз динаміки та структури феля фізичних осіб. Споживчі кредити також показу$
кредитного портфеля за суб'єктами кредитування.
ють тенденцію зростання протягом 2017—2018 рр., якщо
Із таблиці 2 видно, що протягом 2017—2019 рр. існу$ в 2017 році вони займали 35,28%, то в 2018 році в абсо$
вала чітка тенденція підвищення обсягів кредитування лютному виразі показник збільшився до 2 155 199 тис.
АТ "А$БАНК", що є позитивним фактором, адже кре$ грн та складав половину кредитного портфеля 50,62%,
дитування — це головне джерело отримання прибутку за рахунок чого власне і зменшилося кредитування кре$
банком. Так, у 2017 р. обсяг виданих банком кредитів дитними картками. Кредити на автомобілі в 2017 році
становив 3 708 027 тис. грн, у 2018 р. — 4 401 512 тис. складали 12,36%, та в 2018 — 2019 роках він показує тен$
грн, та 6 622 226 тис. грн у 2019 році. Показник темпу денцію падіння до 6,37% загального обсягу кредитів
зростання за аналізований період склав 78,59%. Най$ 2018 році, та до 5,56% в 2019 році. Іпотечні кредити зай$
більше зростання обсягів кредитного портфеля банком мають найменшу частку серед кредитів фізичним осо$
спостерігалося у кредитуванні юридичних осіб — у 2019 бам та складають 2—3% протягом 2017—2019 рр. Інші
р. порівняно з 7 р. він становив 139,08%. Більш повільний, кредити досягають позначки менше ніж 2%. Загалом
але значний темп зростання спостерігається у кредиту$ обсяг наданих кредитів протягом останніх трьох років
ванні фізичних осіб — у 2019 р. порівняно з 2017 р. він зростав за рахунок збільшення споживчих кредитів,
склав 76,31%. Отже, банк продовжує інтенсивно креди$ тобто кредитів на особисті потреби населення, що каже
тувати населення, надаючи споживчі кредити та креди$ про ефективну програму кредитування, що пропонує
тування шляхом надання карток з кредитним лімітом. банк, та збільшенням довіри населення до комерційних
Найвагомішими факторами зростання попиту на спо$ банків.
живчі кредити можуть бути покращення споживчих на$
Отже, банк продовжує інтенсивно кредитувати
строїв, зростання витрат на товари тривалого вжитку, населення, про що свідчить збільшення споживчих
зниження відсоткових ставок. Крім того, зацікавленість кредитів та кредитування шляхом надання карток з
юридичних осіб у залученні кредитних коштів зумовле$ кредитним лімітом. Найвагомішими факторами зрос$
на потребами в оборотному капіталі та коштах для інве$ тання попиту на споживчі кредити можуть бути по$
стицій.
кращення споживчих настроїв, зростання витрат на
Далі проаналізуємо кредитний портфель фізичних товари тривалого вжитку, зниження відсоткових ста$
осіб та розглянемо структуру позичальників АТ "А$ вок. Крім того, зацікавленість юридичних осіб у за$
БАНК" за секторами економіки. Структура та динаміка лученні кредитних коштів зумовлена потребами в обо$
кредитного портфеля фізичних осіб подані у таблиці 3. ротному капіталі та коштах для інвестицій. Проте
Тобто банк віддає перевагу кредитуванню фізичних обсяги кредитування фізичних осіб на придбання ав$
осіб, серед яких вагому частку займають кредитні карт$ томобілів та іпотечні кредити знижуються щорічно.
Таблиця 2. Структура кредитного портфеля банку 2017—2019 рр.

2017
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
Кредити фізичним 3 573 272
96,37
особам
Кредити
134 755
3,63
юридичним
особам
Усього
3 708 027
100,00
Показники

2018
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
4 257 964
96,74

2019
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
6 300 055
95,14

Темп
зростання,
%
76,31

143 548

3,26

322 171

4,86

139,08

4 401 512

100,00

6 622 226

100,00

78,59

Джерело: розроблено автором на основі [5].
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Таблиця 3. Структура кредитного портфеля фізичних осіб 2017—2019 рр.

Показники
Споживчі
кредити
Кредитні картки
Кредити на
придбання
автомобілів
Іпотечні кредити
Інші
Усього кредитів

2017
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %

2018
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %

2019
Обсяг,
тис. грн

Питома
вага, %

1 260 779

35,28

2 155 199

50,62

2 465 349

39,13

1 686 819

47,21

1 577 899

37,06

3 236 008

51,36

441 614

12,36

271 229

6,37

350 404

5,56

130 289
53 771
3 573 272

3,65
1,50
100,00

165 368
88 269
4 257 964

3,88
2,07
100,00

133 516
114 778
6 300 055

2,12
1,82
100,00

Джерело: розроблено автором на основі [5].

дитів, що прострочені від 30 до 89 днів за$
лишалася майже незмінною і коливалася
у межах 2—3%. Кредити, що прострочені
2550000
від 90 до 179 днів, складали в 2017 році
2,20%, в 2018 році збільшилися в 2 рази в
2050000
абсолютному виразі і склали 3,44%, та в
1550000
2019 році питома вага зменшилася до
2,52%, проте в абсолютному виразі показ$
1050000
ник збільшився. Кредити, прострочені
550000
більше ніж на 360 днів з кожним роком
збільшуються, якщо в 2017 році вони скла$
50000
дали 5,25% кредитного портфелю, то в
Інші
Кредити
Споживчі Кредитні Кредити на Іпотечні
2018 році — 8,82% та в 2019 році в 2 рази
кредити
картки придбання кредити кредити юридичним збільшився.
особам
автомобілів
Отже, частка простроченої заборго$
2017
2018
2019
ваності за кредитами у загальній сумі кре$
дитів зростає, переважно це непрацюючі
Рис. 2. Структура кредитного портфеля
кредити, за якими банки повинні, згідно з
банківським законодавством України,
Джерело: побудовано автором на основі [5].
створювати резерви під кредитні ризики,
Це може свідчити, про те що значно жорсткішими що прямо впливає на інвестиційні можливості банківсь$
стали умови надання кредитів фізичним особам: змен$ ких установ. Тому розглянемо на рисунку 3 обсяги ре$
шено суми наданих кредитів, підвищено суми перших зервів банку для відшкодування можливих втрат за кре$
платежів та збільшено строки перегляду заявок на дитними операціями.
кредитування. На до даток до збільшення суми
Відповідно, частка простроченої заборгованості за
комісій, що стягуються під час отримання позички, кредитами в загальному обсязі кредитів збільшується,
банки вимагають офіційного підтвердження доходів. що свідчить про незадовільну якість сформованого кре$
Усе це пояснюється тим, що банк ретельніше вивчає дитного портфелю банку. Збільшення відрахувань на ре$
попередні кредитні історії позичальників та їхню пла$ зерви за активними кредитними операціями ймовірно
тоспроможність.
спричинене зміною підходів НБУ до здійснення відра$
Відповідно, в кредитному портфелі переважають хувань на резерви. Таким чином, банк страхує себе від
кредити фізичним особам, тому розглянемо структуру можливих утрат у разі неплатоспроможності позичаль$
кредитного портфеля за термінами погашення серед ника. При цьому за рахунок збільшення резервів змен$
фізичних осіб в таблиці 4.
шується прибуток банку, тож з метою розрахунку оп$
Таким чином, серед кредитів, наданих фізичним осо$ тимального обсягу резерву під кредитні ризики та виз$
бам більша частка непрострочені і повертаються вчас$ начення чистого кредитного ризику, банк повинен про$
но, але часка таких кредитів щорічно зменшується, так водити аналіз кредитного портфеля.
в 2017 році їх частка склала 83,64%, в 2018 році —
Структура кредитного портфеля за секторами еко$
73,47%, в 2019 — 71,18% непрострочених кредитів. Пи$ номіки за 2019 рік зображена на рисунку 2. Такий аналіз
тома вага кредитів, що були прострочені менше ніж на проводиться для визначення надмірної концентрації
30 днів, зменшувалася протягом 3 років, якщо в 2017 році кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує
вона склала 3,27%, то в 2019 році — 1,33%. Натомість ступінь кредитного ризику.
значно зросла частка кредитів, прострочених від 180 до
Аналіз рисунку 3 свідчить про те, що найбільший
360 днів, з 3,53% в 2017 році до 8,9% в 2018 році, в 2019 обсяг кредитування банку припадає на такі сектори еко$
році показник зменшився до 5,89%. Питома вага кре$ номіки, як торгівля (43,17%), гірничодобувна промис$
3050000

Таблиця 4. Аналіз кредитного портфеля за термінами погашення

Показники
Непрострочені
Прострочені менше ніж на 30 днів
Прострочені від 30 до 89 днів
Прострочені від 90 до 179 днів
Прострочені від 180 до 360 днів
Прострочені більше ніж на 360 днів
Усього

2017
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
2 988 717
83,64
116 894
3,27
75 479
2,11
78 782
2,20
125 971
3,53
187 429
5,25
3 573 272
100

2018
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
3 128 297
73,47
108 828
2,56
119 917
2,82
146 646
3,44
378 748
8,90
375 528
8,82
4 257 964
100

2019
Обсяг,
Питома
тис. грн
вага, %
4 484 349
71,18
84 047
1,33
155 961
2,48
158 744
2,52
371 147
5,89
1 045 807
16,60
6 300 055
100

Джерело: розроблено автором на основі [5].
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ловість (29,63%), сільське господарство
(17,26%). Кредитування таких інфраструк$
тур, як виробництво, гірничодобувна про$
мисловість, сільське господарство, торгівля
є першочерговим з огляду на те, що ці галузі
дають найбільший мультиплікативний ефект
в економіці, створюючи робочі місця в су$
путніх галузях.
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Інше

Сільське
господарство
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інформаційних
послуг

Нерухомість

Гірничодобувна
промисловість

Енергетика

Виробництво

Торгівля

ВИСНОВКИ
0
0
Теоретичне та методологічне підгрунтя
створення кредитного портфеля банківської
2017
2018
2019
Надані кредити
установи дає змогу виявити негативні тен$
денції щодо розміщення кредитів, збільшу$
Прострочена заборгованість
вати обсяг кредитних програм чи, навпаки,
Резерви під очікувані кредитні збитки
стримувати, в який напрямок оптимізувати
Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі кредитів
їх структуру, вирішити, яка стратегія для
банку є найбільш об'єктивною при здійсненні
Рис. 3. Показники кредитної діяльності 2017—2019 рр.
саме кредитного процесу, тому під час анал$
Джерело: побудовано автором на основі [5].
ізу кредитного портфеля АТ "А$БАНК" за
2017—2019 рр. було виявлено як позитивні,
так і негативні моменти. Але спостерігаєть$ 50
43,17
ся значне погіршення якості кредитного пор$ 45
тфеля банку протягом останніх років, що 40
може бути викликане зниженням кредитос$ 35
29,63
проможності населення та нестабільним еко$
номічним середовищем в країні. Частка про$ 30
строченої заборгованості щороку зростає, 25
що з часом може призвести до виникнення 20
17,26
проблем із платоспроможністю та лік$ 15
відністю та навіть призвести до банкрутства 10
4,22
банку. Крім цього, банківська установа несе 5
0
1,16
2,5
2,06
додаткові витрати, пов'язані з обслуговуван$ 0
ням проблемної заборгованості, які іноді мо$
жуть дорівнювати прямим збиткам від непо$
верненої позики.
Таким чином, особливої уваги потребує
підвищення ефективності управлінням кре$
дитним портфелем. Проте слід зазначити, що
ідеальної методики управління кредитним
Рис. 4. Структура кредитного портфеля за галузями економіки
банком не існує, тому банки мають врахову$
у 2019 р.
вати індивідуальні особливості наданих кре$
дитів та реально оцінювати свої можливості,
Джерело: побудовано автором на основі [5].
що значно важче зробити в умовах підвище$
вісник Ужгородського національного університету. —
ної конкуренції.
Основними напрямами оптимального розвитку кре$ 2016. — № 7. — С. 111—114.
7. Челноков В.А. Банки и банковские операции Текст:
дитування в нашій країні в майбутньому має бути за$
стосування більш точних методик оцінки платоспро$ учебное пособие / В.А. Челноков. — М.: Высшая школа.
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ми кредитування на законодавчому рівні, покращення
References:
стимулу боржників до своєї кредитної репутації та
1. Andrushkiv, T. (2012), "Problems of the loan portfolio
підвищення рівня їхньої фінансової грамотності, а та$
кож сприяння збільшенню довіри до комерційних of banks of Ukraine and ways of their overcoming", Visnyk
Ternopilskogo nacionalnogo ekonomichnogo universytetu,
банків.
vol. 11. pp. 299—301.
2. Bondarenko, L. (2008), "The concept of the loan
Література:
1. Андрушків Т. Проблеми управління кредитним пор$ portfolio of a commercial bank and the criteria of its
тфелем банків України та шляхи їх подолання / Т. Анд$ competitiveness", Visnyk Nacionalnogo Banku Ukrayiny,
рушків //Вісник Тернопільського національного еконо$ vol. 3, pp. 31—33.
3. Demchuk, N.I. and Koval, A.M. (2017), "Management
мічного університету. — 2012. — № 11. — С. 299—301.
2. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля of the bank loan portfolio", Naukovyj visnyk Xersonskogo
комерційного банку і критерії його конкурентоспро$ derzhavnogo universytetu, vol. 23, pp. 154—157.
4. Lavrushyn, O.Y. (2009), Bankovskyj menedzhment,
можності / Л. Бондаренко // Вісник Національного Бан$
[Banking management], KNORUS, Moscow, Russia.
ку України. — 2008. — № 3. — С. 31—33.
5. Official site of JSC "A$BANK" (2020), available at:
3. Демчук Н.І., Коваль А.М. Менеджмент кредитно$
го портфеля банку / Н.І. Демчук, А.М. Коваль // Нау$ https://a$bank.com.ua (Accessed 10 June 2020).
6. Stepanenko, K.R.(2016), "Features of formation of
ковий вісник Херсонського державного університету. —
the bank's loan portfolio", Naukovyj visnyk Uzhgo$
2017. — № 23. — С. 154—157.
4. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник rodskogo nacionalnogo universytetu, vol. 7, pp. 111—
114.
/ О.И. Лаврушин. — М.: КНОРУС, 2009.— 560 с.
7. Chelnokov, V.A. (2008), Banky y bankovskye ope$
5. Офіційний сайт АТ "А$БАНК" [Електронний ре$
racyy [Banks and banking operations], Vysshaya shkola,
сурс]. — Режим доступу: https://a$bank.com.ua
6. Степаненко К.Р. Особливості формування кредит$ Moscow, Russia.
ного портфеля банку / К.Р. Степаненко // Науковий Стаття надійшла до редакції 09.06.2020 р.

91

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 332.142: 332.146.2

А. Р. Дуб,
к. е. н., доцент, старший науковий співробітник,
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"
ORCID ID: 0000J0001J6377J1556
DOI: 10.32702/23066806.2020.6.92

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СМАРТXСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (НА
ПРИКЛАДІ СТРУКТУРНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ ЄС)
A. Dub,
PhD in Economics, Associate professor, Senior Research Fellow,
State Institution "Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

MECHANISMS OF FINANCING SMART SPECIALIZATION (ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN
STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS)

Висвітлено напрями діяльності європейських структурних та інвестиційних фондів. Розкрито тематичні наX
прями смартXспеціалізації регіонів Європейського Союзу, на реалізацію яких європейські структурні та інвестиційні
фонди виділяли кошти. Охарактеризовано інструменти фінансової підтримки програм та проєктів європейськими
структурними та інвестиційними фондами. Акцентовано увагу на сприянні малому та середньому бізнесу і підтримці
досліджень та інновацій як ключових напрямах соціальноXекономічного розвитку регіонів ЄС. Проведено аналіз
обсягів фінансування смартXспеціалізації в розрізі тематичних напрямів та європейських структурних та інвестиX
ційних фондів. Критично оцінено ефективність використання регіонами ЄС коштів, скерованих на реалізацію страX
тегій смартXспеціалізації, шляхом визначення рівня досягнення поставлених цілей. Розглянуто можливості отриX
мання фінансової підтримки для впровадження стратегій смартXспеціалізації регіонів України.
The purpose of the article is to identify opportunities for financing smart specialization of the regions of Ukraine through
the analysis of the experience of financial support of strategies and programs of smart specialization of EU regions by
European structural and investment funds during 2014—2020.
Methodology. The theoretical basis of the study are fundamental principles of economics and the scientific researches
of Ukrainian scientists. For the analysis we used the database of the European Commission on the activities of the European
Structural and Investment Funds. During the research we used the following methods: analytical (to analyze the volume
and sources of funding for smart specialization strategies and programs); comparison (to compare the financial instruments
of the European Structural and Investment Funds to finance smart specialization strategies); graphic (for visualization of
study results).
Results. The study highlights the activities of three European structural and investment funds that provide financial
support for the implementation of smart specialization strategies of regions in European regions: European Regional
Development Fund, European Agricultural Fund for Rural Development and European Maritime and Fisheries Fund. We
have described the financial instruments of the European Structural and Investment Funds to support smart specialization
programs and projects. Emphasis is placed on promoting small and mediumXsized businesses and supporting research and
innovation as key areas of socioXeconomic development of EU regions. We analyzed the amount of funding for smart
specialization in terms of thematic areas and in terms of European structural and investment funds. The effectiveness of the
use by EU regions of funds aimed at implementing smart specialization strategies by determining the level of achievement
of the set goals has been critically assessed.
Value (originality). Given the experience of providing financial support for smart specialization of European structural
and investment funds, we considered possible sources of funding for smart specialization strategies of the regions of Ukraine.
To increase the efficiency of the use of funds and responsibility for the implementation of projects, we recommend the use of
financial instruments, such as repayable assistance provided by the European Structural and Investment Funds.

Ключові слова: смартспеціалізація, європейські структурні та інвестиційні фонди, грант, поворотна
допомога, інновації.
Key words: smart specialization, European structural and investment funds, grant, repayable assistance,
innovations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для реалізації заходів, скерованих на соціально$
економічний розвиток як окремих країн світу чи їх адмі$
ністративно$територіальних одиниць, так і міжрегіо$
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нальної співпраці, потрібні чималі обсяги фінансових
ресурсів. Однак державна та регіональна влада переваж$
ної більшості країн не спроможна самотужки виділити
бюджетні кошти в обсязі, достатньому для піднесення
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соціальної та економічної сфер. Приватний бізнес у
свою чергу швидше інвестує в галузі економіки, які да$
ють вищий прибуток за меншого рівня ризику, ніж у
інноваційні високоризикові проєкти. Тому для збалан$
сування соціально$економічного розвитку країн світу
та зменшення нерівності між ними створені наднаціо$
нальні інституції, які за певних умов надають державам
фінансову допомогу на формування і розвиток тої чи
іншої галузі економки. У Європейському Союзі такими
інституціями є європейські структурні та інвестиційні
фонди (European Structural And Investment Funds).
Враховуючи, що однією із базових складових соці$
ального$економічного розвитку України до 2027 року
повинна стати смарт$спеціалізація регіонів, вивчення
досвід її фінансової підтримки в Європейському Союзі
упродовж 2014—2020 років є актуальним та своєчасним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти смарт$спеціалізації регіонів
розглядають у своїх працях вітчизняні та зарубіжні до$
слідники. Зокрема О. Березіна [1] вивчає вплив реалі$
зації стратегій смарт$спеціалізації на добробут домо$
господарств, Я. Бжуска та Я. Пика [2] зосереджуються
на методологічних засадах розвитку екосистеми регіо$
ну на інноваційній основі, Т. Косенкова [3] аналізує по$
треби і бар'єри малих і середніх підприємств у впрова$
дженні інновацій, Х. Патицька [4] акцентує увагу на не$
обхідних вихідних умовах розробки стратегії смарт$
спеціалізації регіону і т. д. Проте механізми фінансу$
вання стратегій смарт$спеціалізації регіонів залишають$
ся недостатньо висвітленими у вітчизняній науковій
літературі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити та проаналізувати механ$
ізми фінансової підтримки смарт$спеціалізації регіонів
європейськими структурними та інвестиційними фонда$
ми, виявити можливості їх застосування в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В ЄС функціонує п'ять структурних та інвестицій$
них фондів (далі — ЄСІФ), діяльність яких здійснюєть$
ся за єдиними правилами і з чіткою прив'язкою до стра$
тегії "Європа 2020" на період 2014—2020 років. Зокрема
[5]:
— Європейський фонд регіонального розвитку
(ЄФРР) (European Regional Development Fund),
діяльність якого спрямована на зміцнення економічної
і соціальної згуртованості в Європейському Союзі шля$
хом виправлення дисбалансу між його регіонами;
— Європейський соціальний фонд (ЄСФ) (European
Social Fund), який підтримує проєкти, пов'язані з пра$
цевлаштуванням в межах усього ЄС, та інвестує в людсь$
кий капітал Європи (працівників, молодь та всіх, хто
шукає роботу);
— Фонд згуртування (ФЗ) (Cohesion Fund), який ске$
ровує свою діяльність на зменшення економічної та со$
ціальної нерівності та сприяння сталому розвитку дер$
жав — членів, валовий національний дохід на одного жи$
теля яких становить менше 90% від середнього показ$
ника в ЄС (на період 2014—2020 років такими країнами
визначено Болгарію, Хорватію, Кіпр, Чехію, Естонію,
Грецію, Угорщину, Латвію, Литву, Мальту, Польщу,
Португалію, Румунію, Словаччину та Словенію);
— Європейський сільськогосподарський фонд з роз$
витку сільських районів (ЄСФРСР) (European
Agricultural Fund For Rural Development), метою діяль$
ності якого є фінансова підтримка стратегій та проєктів
розвитку сільських територій в ключі реалізації спільної
сільськогосподарської політики ЄС;
— Європейський фонд морського і рибного госпо$
дарства (ЄФМРГ) (European Maritime And Fisheries
Fund), який концентрує свою діяльність на допомозі
рибалкам у впровадженні провідних практик рибаль$
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ства, а прибережним громадам — у диверсифікації своєї
економіки та покращенні якості життя на європейських
узбережжях.
Попри те, що кожен фонд фінансує специфічні чітко
визначені в правових документах, які регулюють саме
його діяльність, програми та проєкти, функціонування
усіх ЄСІФ скерована на досягнення трьох головних
взаємо підсилюючих стратегічних цілей, які має на меті
досягнути ЄС до 2020 року (відповідно до програмного
періоду 2014—2020 років стратегії "Європа 2020"): 1) ро$
зумний розвиток, який базується на зростанні еконо$
міки, заснованої на знаннях та інноваціях; 2) сталий роз$
виток, який забезпечує більш ефективне використання
ресурсів та конкурентоспроможність; 3) всеохоплюю$
чий розвиток, в основі якого закладено розвиток еко$
номіки з високим рівнем зайнятості, що забезпечує соці$
альну та територіальну згуртованість [6].
Характерною особливістю підтримки соціально$
економічного розвитку регіонів ЄС європейськи$
ми структурними та інвестиційними фондами у 2014—
2020 роках є акцент на інноваційній складовій розвитку
регіонів та країн, а також підвищенню їх конкурентос$
проможності [7]. Тому пріоритети в отриманні фінан$
сової допомоги від ЄСІФ мали регіони та країни, в яких
було розроблено стратегії смарт$спеціалізації. Саме
стратегії смарт$спеціалізації є своєрідним дороговка$
зом, який визначає, як регіони планують рухатись у кон$
курентному середовищі в напрямі розвитку економіки,
а відтак, і соціальної сфери через створення унікальних
продуктів, в основі яких лежить поєднання унікальних
галузевих ресурсів і структур з відповідною базою
знань. Реалізація стратегій смарт$спеціалізації повин$
на забезпечити регіонам можливість диверсифікувати
свою економіку, створити нові робочі місця та вищу
додану вартість.
У межах трьох зазначених стратегічних цілей ЄСІФ
виділяють кошти за 11 тематичними напрямами (ТН), а
також, окрім них, на фінансування: додаткової підтрим$
ки найбільш віддаленим та малонаселеним регіонам у
Франції (Французька Гвіана) та Португалії (Азорські
острови, Мадейра); підтримки припинених програм, які
фінансувались ЄСФРСР у 2007—2013 роках (кошти
отримували деякі сільські території Італії, Іспанії, Пор$
тугалії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Кіпру, Чехії,
Ірландії, Словенії); проєкти, які фінансувалися за ме$
ханізмом приєднання в рамках політики добросусідства
і розширення (для країн$кандидатів: Туреччина, Алба$
нія, Чорногорія, Сербія та Республіка Північна Маке$
донія, та країн$потенційних кандидатів: Боснія і Герце$
говина, Косово); мультитематичні проєкти; технічна
допомога [6].
Фінансова підтримка реалізації стратегій смарт$
спеціалізації регіонів лежать, головним чином, в пло$
щині стратегічної цілі "розумний розвиток" програмно$
го періоду 2014—2020 років стратегії "Європа 2020",
який включає три тематичні напрями: ТН$1 — посилен$
ня досліджень, технологічного розвитку та інновацій;
ТН$2 — розширення доступу до інформаційно$комуні$
каційних технологій (ІКТ), їх використання та власти$
востей; ТН$3 — підвищення конкурентоспроможності
малого та середнього бізнесу, сільськогосподарського
сектору (для ЄСФРСР) та сектора рибного господар$
ства та аквакультури (для ЄФМРГ).
Основу фінансової підтримки реалізації стратегій та
програм смарт$спеціалізації регіонів ЄС забезпечують
три ЄСІФ: Європейський фонд регіонального розвит$
ку, Європейський сільськогосподарський фонд з роз$
витку сільських районів, Європейський фонд морсько$
го і рибного господарства.
Проєкти — залежно від сфери їх реалізації та фун$
кціонального спрямування відповідного ЄСІФ — могли
отримувати фінансову допомогу як лише від одного з
європейських структурних чи інвестиційних фондів, так
і одночасно від декількох.
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Інструментами фінансової підтримки ЄСІФ регіо$
нальних та міжрегіональних програм і проєктів є: гран$
ти, поворотна допомога, інвестиції в акціонерний кап$
італ, квазі$акціонерні інвестиції, призи (виплати за пе$
ремогу в конкурсах проєктів), позики (ставка за яки$
ми є нижчою, ніж за банківськими позиками, а термін
погашення — довший, ніж за банківськими позиками),
гарантії та інші інструменти розподілу ризику [9]. Про$
те найпопулярнішими і найбільш застосовуваними се$
ред них є гранти і поворотна допомога (repayable
assistance).
Гранти і поворотна допомога мають багато спільно$
го, оскільки регулюються одними і тими ж положення$
ми і правилами. Відмінність між ними полягає у тому,
що поворотна допомога здебільшого (але не завжди)
передбачає повернення отриманих за програмою чи
проєктом коштів, а гранти, які за своєю природою є да$
рунком, мають безоплатних характер. Однак поворот$
на допомога відрізняється і від класичної позики тим,
що є менш жорсткою і більш лабільною щодо часу по$
вернення отриманих коштів та їх обсягу.
Проєкти, на реалізацію яких може надаватись по$
воротна допомога, — це проєкти, для яких неможливо
заздалегідь визначити в угоді про надання фінансової
підтримки можливість поєднання грантів та позик, що
обумовлено специфікою їх реалізації. Вони можуть
включати [10]:
— проєкти з непередбачуваним результатом: пово$
ротну допомогу, надану ЄСІФ, потрібно буде поверну$
ти лише у випадку успіху проєкту. У разі невдачі — не
передбачається погашення або погашається лише час$
тина коштів; або
— проєкти з вимірними цілями: поворотну допомо$
гу, отриману від ЄСІФ, доведеться повернути у випад$
ку, якщо очікувані цілі проєкту чи бажані результати
(що виходять за рамки конкретних результатів проєкту,
але безпосередньо пов'язані з ним) не були досягнуті;
або
— проєкти, реалізація яких приносять прибуток, але
які можуть понад це забезпечити ще якісь додаткові
результати: підтримка таких проєктів європейськими
структурними та інвестиційними фондами передбачає
повернення коштів поворотної допомоги, проте части$
на коштів може бути перетворена на безповоротну до$
помогу, за умови досягнення певних показників ефек$
тивності, і реінвестована на зазначені в проєктній доку$
ментації цілі. Невизначеність ступеня досягнення таких
показників ефективності перед початком реалізації про$
єкту не дозволяє застосувати поєднання грантів та по$
зик на етапі його розробки.
Формами надання грантів і поворотної допомоги
виступають: відшкодування дійсно понесених та
підтверджених витрат; фінансування стандартного (за$
гальноприйнятого) розміру одиничних витрат; однора$
зова грошова сума, що не перевищує 100 тис. євро;
фінансування з фіксованою ставкою, що визначається
шляхом застосування відсотка до однієї або декількох
визначених категорій витрат.
Правила, які регулюють діяльність відповідного
ЄСІФ, можуть обмежувати форми грантів або поворот$
ної допомоги, виходячи із специфіки окремих проєктів.
Всі операції, які здійснюються в рамках реалізації
проєкту, що фінансується ЄСІФ, повинні бути докумен$
тально підтвердженими (товарними накладними, або
бухгалтерськими документами, що мають рівнозначну
доказову цінність, або загальноприйнятою практикою
розрахунків витрат). Така доказова база є підставою
освоєння коштів, отриманих від ЄСІФ.
Варто також відзначити, що ЄСІФ надають фінан$
сову допомогу на умовах співфінансування. Питома вага
коштів ЄСІФ у загальній сумі проєкту залежить від спе$
цифіки діяльності відповідного фонду, сфери реалізації
проєкту, а також категорії, до якої віднесено регіон.
Наприклад, максимальна частка коштів ЄФРР у за$
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гальній сумі проєктів коливається в межах 50—85%, за$
лежно від категорії регіону (слабо розвинуті (ВВП на
душу населення яких становить менше 75% від середнь$
ого ВВП ЄС$27), перехідні (ВВП на душу населення яких
становить 75—90% від середнього ВВП ЄС$27), більш
розвинуті в напрямі політики згуртованості і розвитку
сільських районів (ВВП на душу населення яких — по$
над 90% від середнього ВВП ЄС$27); ЄФМРГ — 75%;
ЄСФРСР — 53—85%. Однак за певних умов (специфіка
проєкту або регіону) верхня межа участі ЄСІФ може
бути збільшена.
На досягнення усіх стратегічних цілей "Європа 2020"
(розумний розвиток, сталий розвиток, всеохоплюючий
розвиток) у 2014—2020 роках заплановано освоїти че$
рез фінансування регіональних та міжрегіональних
програм та проєктів 643,3 млрд євро, з яких 71,7% (або
461,2 млрд євро) становлять кошти ЄСІФ, а решту —
кошти країн та регіонів — членів ЄС, а також приват$
них інвесторів. Із загального обсягу запланованих
коштів чверть зарезервована на реалізацію національ$
них на регіональних стратегій смарт$спеціалізації. Уп$
родовж 2014—2019 років регіонами ЄС в ключі реалі$
зації стратегій смарт$спеціалізації було освоєно 82,6%
із загального (ЄСІФ та інших джерел) обсягу коштів,
запланованих на фінансування тематичних напрямів
стратегічної цілі "розумний розвиток" (або 134,5 млрд
євро зі 162,8 млрд євро запланованих). Однак, на кінець
2019 року лише 47,7% освоєних коштів були докумен$
тально підтвердженими і прийнятими Європейською
комісією, яка здійснює керівництво ЄСІФ, до зараху$
вання.
Частка коштів, які виділялися Європейським фон$
дом регіонального розвитку, Європейським сільсько$
господарським фондом з розвитку сільських районів,
Європейським фондом морського і рибного господар$
ства на фінансування цілей смарт$спеціалізації, в загаль$
ному обсязі фінансування ними усіх тематичних на$
прямів стратегії "Європа 2020" становить від майже тре$
тини (31,6%) в ЄСФРСР до майже половини (47,0%) — в
ЄФМРГ (рис. 1).
У розрізі тематичних напрямів фінансової підтрим$
ки стратегій та програм смарт$спеціалізації регіонів ЄС
кошти ЄСІФ скеровувались не однаково, що зумовлено
специфікою напрямів їх діяльності. Так, половина
коштів ЄФРР на підтримку стратегій смарт$спеціалізації
призначена для фінансування наукових досліджень та
інновацій (50,0% або 37,6 млрд євро), трохи більше тре$
тини — на підвищення конкурентоспроможності мало$
го і середнього бізнесу (35,1% або 26,5 млрд євро), а реш$
та — на розширення доступу до ІКТ (14,9% або 11,2
млрд євро). У той же час практично усі кошти ЄСФРСР
(89,7% або 28,3 млрд євро із 31,5 млрд євро) і усі кошти
ЄФМРГ (100,0% або 2,7 млрд євро), які призначені для
підтримки стратегій та програм смарт$спеціалізації, ске$
ровувались для посилення конкурентоспроможності
малого і середнього підприємництва (у сільському та
рибному господарстві відповідно) (рис. 2).
Варто відзначити, що співфінансування одного з
ключових елементів смарт$спеціалізації — досліджень та
інновацій — за рахунок коштів ЄСІФ відбувається пе$
реважно, починаючи з етапу їх впровадження та поши$
рення у практичну діяльність. Базові ж наукові дослід$
ження і розробки (на етапі до початку впровадження у
практику) фінансуються, головним чином, за кошти на$
ціональних науково$дослідних програм, кошти науко$
вих установ та освітніх закладів, а також за підтримки
інших програм з фінансування науки та інновацій (на$
приклад, Горизонт 2020) [11].
За обсягом фінансової підтримки регіонів ЄС усіма
п'ятьма ЄСІФ тематичні напрями смарт$спеціалізації
займали провідні позиції. Так, ТН$3 — "підвищення кон$
курентоспроможності малого і середнього бізнесу" зай$
мав 1 місце з$посеред 14 тематичних напрямів (11 тема$
тичних напрямів стратегії "Європа 2020", а також до$
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Найбільший обсяг коштів від європейських
структурних на інвестиційних фондів на впро$
45
вадження стратегій смарт$спеціалізації у
37,8
2014—2019 роках серед 27 країн$членів ЄС
40
200
було виділено Польщі (19,3 млрд євро), Італії
31,6
(14,1 млрд євро) та Іспанії (13,1 млрд євро). Ці
35
75,3
обсяги коштів відповідали середній частці
30
150
співфінансування ЄСІФ у загальному обсязі
коштів на реалізацію пріоритетів стратегій
25
смарт$спеціалізації вказаних країн, яка стано$
вила 79%, 50% і 67% відповідно. Відмінність в
20
100
частках співфінансування зумовлена розвине$
31,5
15
ністю регіонів, в яких реалізувались проєкти,
123,7
та специфікою самих проєктів.
50
10
Однак в Європейській комісії вказують на
68,3
те,
що
порівнювати країни за обсягом отрима$
5
2,7
ного фінансування від ЄСІФ — не зовсім адек$
3,0
0
0
ватно, оскільки [12]:
ЄФРР
ЄСФРСР
ЄФМРГ
— форма та інтенсивність підтримки мо$
жуть сильно відрізнятися залежно від регіону
Обсяг запланованих коштів на фінансування стратегій та програм смартчи країни (наприклад, у межах Польщі наявні
спеціалізації регіонів ЄС, млрд євро
слабо розвинуті і більш розвинуті регіони, що
Обсяг запланованих коштів на фінансування інших тематичних напрямів, в обумовлює диференціацію обсягів фінансової
підтримка ЄФРР. Подібна ситуація має місце і
т.ч. і міжтериторіальну співпрацю, млрд євро
в інших країнах$членах ЄС, однак кількість та$
Частка коштів на фінансування смарт-спеціалізації в загальному обсязі
ких регіонів може суттєво відрізнятися між
запланованих за усіма тематичними напрямами коштів, %
країнами);
— у деяких країнах грантове фінансуван$
Рис. 1. Обсяги коштів європейських структурних та інвестиційних
ня може сягати 80% і більше загального обся$
фондів на фінансування смарт>спеціалізації регіонів ЄС
гу фінансування, у той час як в інших країнах
у 2014—2020 роках
пропонується лише позикове фінансування,
Джерело: складено автором за даними Європейської комісії про вико виходячи з можливостей залучення інших дже$
ристання коштів Європейських структурних та інвестиційних фондів [8].
рел фінансування;
—
національне
або регіональне економічне середо$
даткова підтримка найбільш віддалених та малонаселе$
них регіонів, підтримка припинених програм ЄСФРСР, вище, в якому реалізуються проєкти, можуть сильно
які фінансувались у 2007—2013 роках, технічна допо$ відрізнятися між собою, що зумовлює відмінність у ви$
мога), ТН$1 — "посилення досліджень, технологічного тратах на послуги та матеріали, необхідні для реалізації
розвитку та інновацій" — 6 місце (і це при тому, що його проєкту, залежно від регіону чи країни і т. п.
Індикатором, який дозволяє оцінити ефективність
фінансування забезпечував головним чином лише
фінансової
підтримки європейськими структурними та
ЄФРР), ТН$2 — "розширення доступу до інформацій$
інвестиційними
фондами пріоритетів стратегій смарт$
но$комунікаційних технологій" — 10 місце. Якщо ж вра$
хувати співфінансування з інших джерел (від національ$ спеціалізації регіонів, є відсоток досягнення результа$
них та регіональних урядів, приватних інвесторів), то ту цілей, на які виділялись кошти. Аналіз показав, що
ТН$1 у загальному заліку за обсягами фінансування зай$ до 2020 року рівень реалізації лише окремих цілей те$
мав 4 позицію з$поміж усіх тематичних напрямів (по$ матичних напрямів смарт$спеціалізації сягав 50% і
зиції двох інших тематичних напрямів смарт розвитку — більше від закладених у планах показників. Серед них
можна виділити: підтримка стартапів (58% від заплано$
незмінні).
ваної кількості); охоплення населення покраще$
ними медичними послугами (52%); підтримка
100%
7,1
фермерів щодо участі в групах виробників
3,2
(56%); підтримка молодих фермерів через роз$
80%
робку плану розвитку бізнесу чи здійснення
50,0
інвестиції (60%). За окремими цілями простежу$
валось багатократне перевищення очікуваних
60%
результатів, наприклад, зміна в обсягах перших
100,0
89,7
продажів невиробничих організацій (2,5 рази —
14,9
40%
у грошовому вираженні, 21,7 разів — у фізич$
них одиницях). Проте більшість поставлених
цілей було зреалізувано менше, ніж на 50% від
20%
35,1
запланованого обсягу (табл. 1). Це може бути
свідченням невисокої ефективності викорис$
0%
тання коштів ЄСІФ, які скеровувались на реа$
ЄФРР
ЄСФРСР
ЄФМРГ
лізацію стратегій смарт$спеціалізації регіонів
ТН-1. Посилення досліджень, технологічного розвитку та інновацій
ЄС. Навіть якщо врахувати часовий лаг, доволі
примарною виглядає перспектива досягнути до
ТН-2. Розширення доступу до інформаційно-комунікаційних
2023 року хоча б 75% виконання запланованих
технологій (ІКТ), їх використання та властивостей
показників за більшістю цілями, закладеними у
ТН-3. Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього
стратегіях та програмах смарт$спеціалізації ре$
бізнесу
гіонів ЄС. Підтвердженням такої гіпотези є, на$
Рис. 2. Структура фінансової підтримки смарт>спеціалізації
приклад, Польща, яка отримала найбільший
регіонів ЄС європейськими структурними та інвестиційними
обсяг фінансування на реалізацію цілей стра$
фондами, %
тегій смарт$спеціалізації своїх регіонів, але за
Джерело: складено автором за даними Європейської комісії про вико рівнем досягнення багатьох з них не дотягує до
ристання коштів Європейських структурних та інвестиційних фондів [8]. середньоєвропейського значення.
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Відповідно до проєкту Таблиця 1. Рівень досягнення деяких цілей стратегій та програм смарт>спеціалізації,
які отримували фінансову підтримку європейських структурних та інвестиційних
"Державної стратегії регіо$
фондів, у % до планових показників
нального розвитку на період
до 2027 року" основою со$
Одиниці
Відсоток
ціально$економічного роз$
виміру
реалізації (до
Плановий
Ціль
витку регіонів України має
показник
планового
планового
стати їх смарт$спеціаліза$
показника
показника)
ція [14]. Аналіз європейсько$ Збільшити обсяги перших продажів невиробничих організацій 253523
тонн
21,7 рази
го досвіду впровадження Збільшити обсяги перших продажів невиробничих організацій 453,5
тис. євро
2,5 рази
смарт$спеціалізації регіонів Підтримка молодих фермерів через розробку плану розвитку 177709
молоді
60
показав, що для цього по$ бізнесу чи здійснення інвестиції (кількість)
фермери
трібні чималі кошти. Однак Підтримка стартапів
159927
підприємств 58
регіони України, на відміну Підтримка фермерів щодо участі в групах виробників
56483
фермери
56
від регіонів країн$членів ЄС, Забезпечити покращені медичні послуги населенню
53373126
осіб
52
не зможуть отримати фінан$ Дослідження, інновації: збільшити кількість підприємств, які 27813
підприємств 42
сову підтримку від євро$ підтримують впровадження нової продукції на ринку
пейських структурних та Дослідження, інновації: збільшити кількість дослідників, що 92388
еквівалент
40
повної
інвестиційних фондів на реа$ працюють в установах з покращеною дослідницькою
зайнятості
лізацію цілей смарт$спеціа$ інфраструктурою
25295
фермери
38
лізації, оскільки останні Підтримка фермерських господарств у напрямі співпраці з
фінансують лише регіони$ місцевими ринками і / або в межах коротких ланцюжків
поставок
члени ЄС.
підприємств 33
Проєктом "Державної Дослідження, інновації: збільшити кількість підприємств, що 59374
стратег ії регі ональног о співпрацюють з науково-дослідними установами
10095498
домогосподар 30
р о зв и т к у н а пе р і о д д о Забезпечити домогосподарствам доступ до швидкісних
ств
2027 року" визначено, що широкосмугових електронних мереж (кількість)
Забезпечити
надання
консультаційної
підтримки
фермерам
1192680
фермери
28
одним із основних джерел
27183
еквівалент
24
фінансових ресурсів під$ Підтримка робочих місць в галузі рибальства
повної
тримки розвитку регіонів
зайнятості
повинен стати Державний Дослідження, інновації: збільшити кількість підприємств, які 62235
підприємств 23
фонд регіонального роз$ виготовляють нові продукти
витку (ДФРР), не менше Підтримка процесів співпраці
14049
процеси
21
третини коштів якого (при$ Збільшити обсяги виробництва у галузі рибальства
209062
тонн
20
близно 3,5 млрд грн у рік) Дослідження, інновації: збільшити кількість нових дослідників 28609
еквівалент
19
спрямовуватимуть ся на в установах, які отримують підтримку
повної
про грами регіо нального
зайнятості
розвитку. Проте ми вва$ Збільшити частку сільського населення, що потенційно
13,2
відсотки
17
жаємо, що доцільно відійти отримає користь від нових або покращених ІКТ-послуг або
від практики надання без$ інфраструктури, через доступ до широкосмугових ІКТ
поворотного фінансування, Дослідження, інновації: збільшити обсяг приватних інвестиції 14,1
млрд євро
15
яку застосовував ДФРР у для підтримки інноваційних та науково-дослідних проєктів
попередніх роках, підтри$ Створити нові робочі місця в секторі аквакультури
3505
еквівалент
14
муючи проєкти регіональ$
повної
зайнятості
ного розвитку. Для підви$
щення ефективності вико$
Джерело: складено автором за даними Європейської комісії про використання коштів Євро
ристання коштів та відпо$
пейських
структурних та інвестиційних фондів [13].
відальності за реалізацію
проєктів варто зосередити увагу на застосуванні
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MONETARY POLICY IN THE GLOBAL CRISIS OF 2020

У статті проаналізовано вплив інструментарію монетарної політики на розвиток макроекономічних
процесів. Розкрито напрями зміни вектору економічного розвитку внаслідок впливу грошовоXкредитX
них інструментів. З'ясовано, що розвиток національної економіки значною мірою обумовлюється ролX
лю центрального банку країни у цих процесах. Розкрито досвід окремих країн світу у стимулюванні
економічної динаміки на основі використання монетарних важелів.
Розглянуто можливості зміни монетарної політики у напрямі її підпорядкування ширшому спектX
рові завдань з позицій реалізації антикризових заходів. Аналізується досвід монетарного регулювання
центральних банків країн світу у контексті розширення кола їх цілей. Визначено необхідність застосуX
вання комплексного підходу до формування цілей монетарної політики як головної складової антикриX
зового регулювання. Обгрунтовано шляхи використання в Україні світового досвіду стимулювальної
монетарної політики в умовах розгортання глобальної фінансовоXекономічної кризи 2020 р.
The article analyzes the impact of monetary policy tools on the development of macroeconomic processes.
The directions of change of the vector of economic development due to the influence of monetary instruments
are revealed. It was found that the development of the national economy is largely due to the role of the country's
central bank in these processes. An analysis of the factors that negatively affect the effectiveness of the prospects
of Ukraine's economy on the trajectory of sustainable economic development has been made. Directions for
improving monetary policy in Ukraine have been identified. Prospects for using the potential of monetary
instruments in Ukraine are analyzed. The experience of individual countries in stimulating economic dynamics
based on the use of monetary levers is revealed. The international experience of monetary policy as a factor of
ensuring sustainable economic growth is generalized.
Emphasis is placed on the importance of improving the monetary policy of the state in the direction of
ensuring the stable development of the national economy. Emphasis is placed on the stabilization of the monetary
sphere. Measures to improve monetary policy are presented on the example of central banks around the world.
Possibilities of change of monetary policy in the direction of its subordination to a wider range of tasks from the
standpoint of implementation of antiXcrisis measures are considered. The experience of monetary regulation of
central banks of the world in the context of expanding the range of their goals is analyzed. The necessity of
application of the complex approach to formation of the purposes of monetary policy as the main component of
antiXcrisis regulation is defined.
It is proved that the role of the central bank's monetary policy in stimulating economic growth is to create
certain monetary preconditions, the key of which is macroeconomic stability and stability of the banking system.
The ways of using the world experience of stimulating monetary policy in the conditions of unfolding of the
global financial and economic crisis of 2020 in Ukraine are substantiated. The directions of further improvement
of monetary policy in Ukraine are offered.
Ключові слова: монетарна політика, антикризове регулювання, центральний банк, економічне зростання.
Key words: monetary policy, anticrisis regulation, central bank, economic growth.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток світової економіки визначається суттєвою
трансформацією ролі й функцій центральних банків у
системі регулювання економічних відносин у відповідь
на фінансові дисбаланси. Трендом стає посилення ролі
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центральних банків у збалансуванні фінансових систем.
Водночас помітно розширюються й ускладнюються зав$
дання центральних банків у системі регулювання еко$
номіки, зростає їхнє значення в управлінні монетиза$
цією та стимулюванні економічного зростання. Вони
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поєднують виконання функцій із реалізації економіч$
ної політики у монетарній сфері та антикризового
управління. Така трансформація пріоритетів у ролі й
функціях центральних банків потребує уточнення їхніх
повноважень, розроблення й застосування нових
підходів, методів та інструментів регулювання еконо$
міки на основі адекватної монетарної політики. Ук$
раїнські дослідники В. Міщенко та І. Льон обгрунтову$
ють думку про те, що наукові розвідки мають сприяти
подоланню проблем монетарного регулювання, що по$
в'язані з удосконаленням інституційного виміру діяль$
ності центральних банків як інститутів провадження
економічної політики держави в грошово$кредитній
сфері, а також щодо застосування інструментарію сти$
мулювання економічної динаміки [1].

Крім того, в арсеналі центрального банку перебува$
ють також й операції на ринку цінних паперів. Його сти$
мулювальна політика передбачає придбання цінних па$
перів у комерційних банків, що веде до зростання ресур$
сної бази останніх і дає змогу збільшити обсяги кредит$
них операцій, пожвавлюючи економічну активність (рис.
2). Процес здійснення операцій на відкритому ринку та
їхній вплив на грошову пропозицію відбувається за пев$
ною логічною схемою. У період кризи заходи монетар$
ної політики спрямовуються на стимулювання інвестицій
у національну економіку на основі збільшення грошової
маси і створення сприятливіших умов кредитування. У
такі періоди центральний банк купує цінні папери у
банків, підвищуючи їхні кредитні можливості. Однак за
необхідності стримування надмірних темпів економічно$
го зростання центральний банк здійснює продаж цінних
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ паперів, обмежуючи цим кредитні можливості банків і
Широкий спектр проблем монетарної політики гли$ грошову масу в обігу. Обсяг цінних паперів, які перебу$
боко проаналізовано у працях таких вчених: І. Богдан, вають у розпорядженні центрального банку, безпосеред$
В. Бортніков, А. Гриценко, Б. Данилишин, О. Дзюблюк, ньо пов'язаний з кредитними можливостями банків.
В. Козюк, Т. Кричевська, В. Міщенко, К. Райнгарт,
Операції на відкритому ринку не є інструментами
К. Рогофф, Н. Шульга та ін. Водночас питання модифі$ глибокої дії і їхній вплив є більш відчутним у коротко$
кації монетарної політики в умовах викликів початку строковому періоді. Це дозволяє центральному банку
2020 р. потребують подальшого аналізу.
проводити їх щоденно. Основними особливостями опе$
рацій на відкритому ринку є прогнозованість їхніх
МЕТА СТАТТІ
наслідків, автономність центрального банку при їх
Метою статті є розкриття новітніх тенденцій фор$ здійсненні, гнучкість та можливості швидкої зміни на$
мування напрямів монетарного стимулювання розвит$ пряму їх проведення, оперативність наслідків та висока
ку національної економіки за умов глобалізації.
точність досягнення поставлених цілей. Операції цент$
рального банку на відкритому ринку є більш опосеред$
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
кованим важелем впливу на кредитну активність комер$
Здійснення стимулювальної монетарної політики ційних банків і потребують високого рівня розвитку
передбачає розширення центральним банком можливо$ ринку державних цінних паперів.
стей комерційних банків щодо рефінансування. Йдеть$
Член Ради НБУ професор В. Козюк відстоює пози$
ся про сприяння зростанню обсягів кредитних операцій цію, відповідно до якої важливе значення у системі еко$
банків, пожвавлення ділової активності і стимулюван$ номічних відносин відіграє якість інституцій, що вира$
ня економічного зростання. Політика облікової ставки жається індексом верховенства права. Вчений стверд$
у першу чергу спрямована на зміну попиту на гроші че$ жує, що верховенство права обумовлює гарантії прав
рез вплив на ринкову ставку, що виступає ціною гро$ кредиторів [6]. До того ж саме від верховенства права
шей. Підвищення облікової ставки зумовлює зменшен$ залежить й спроможність національного банківського
ня попиту на цінні папери і зниження їхнього курсу, регулятора здійснювати ефективний нагляд за фінан$
внаслідок зростання ефективності депозитних операцій. совими установами. Верховенство права є визначальним
У разі зниження облікової ставки привабливість депо$ чинником надійного функціонування правової системи
зитів у банках зменшується, обумовлює спрямування країни, а тому низька якість інституцій не стимулює
вільних ресурсів на фондовий ринок і підвищення курсу ефективного фінансового розвитку [7].
цінних паперів. Механізм впливу облікової ставки на
Починаючи з березня 2020 р., світ зіткнувся з сис$
економіку наведено на рисунку 1.
темною кризою, зазнавши впливу шоків скорочення
попиту, погіршення умов зовнішнього фінансуван$
ня і падіння цін на сировинні ресурси. За прогно$
Спрямування політики облікової ставки
зами МВФ, реальний ВВП країн з ринками, що
формуються, зменшиться у 2020 р. на 1%, а ВВП
При проведенні стимулювальної
При проведенні обмежувальної
України — на 7,7%. Така ситуація вимагає від
монетарної політики
монетарної політики
органів макроекономічного регулювання України
застосування виважених монетарних стимулів, які
Зниження облікової ставки
Підвищення облікової ставки
б утримали економіку від стрімкого падіння [8].
Купівля$продаж центральним банком держав$
них цінних паперів на відкритому ринку є грошо$
Збільшення обсягів кредитування
Зниження попиту банків на кредити
банків з боку центрального банку
центрального банку
во$кредитними операціями, до яких вдаються
більшість центральних банків. Згідно зі статтею 25
Зростання ресурсних можливостей
Обмеження кредитних можливостей
закону про Національний банк, основним еконо$
банків
банків
мічним засобом і методом монетарної політики є
регулювання обсягу грошової маси на основі виз$
Зменшення процентної ставки за
Зростання ставок за банківськими
начення та регулювання норм обов'язкових ре$
кредитними операціями
кредитами
зервів та операції з цінними паперами на відкри$
тому ринку. У період загрози стрімкого економі$
Зростання попиту на банківські
Зменшення попиту на кредити з боку
чного падіння центральні банки багатьох країн
кредити з боку агентів ринку
економічних агентів
вдалися до істотного розширення програм вику$
пу активів із застосуванням державних цінних па$
Розширення кредитних операцій і
Зменшення обсягів кредитування
перів. Великомасштабні програми викупу активів
та обмеження зростання грошової
збільшення грошової маси в обігу
маси
із включенням державних цінних паперів оголо$
сили Європейський центральний банк, Федераль$
Рис. 1. Механізм впливу облікової ставки центрального банку
на резервна система США, центральні банки
на економічні процеси
Англії, Канади, Угорщини, Румунії, Хорватії, Ту$
Джерело: [2—4].
реччини, Польщі та цілого ряду інших країн.
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Операції центрального банку на ринку цінних паперів
При здійсненні стимулювальної
монетарної політики

При здійсненні обмежувальної
монетарної політики

Збільшення портфеля цінних паперів
центрального банку

Зменшення портфеля цінних паперів
центрального банку

Збільшення коштів на
кореспондентських рахунках банків

Зменшення коштів на
кореспондентських рахунках банків

Зростання кредитних ресурсів банків

Зменшення кредитних ресурсів банків

Розширення обсягів кредитних
операцій банків

Обмеження можливостей
кредитування економіки

Активізація підприємницької
діяльності

Зниження рівня ризиків

Рис. 2. Механізм впливу операцій на ринку цінних паперів на економічні процеси
Джерело: [3—5].

Очевидно, що інфляційні наслідки має випуск в обіг
лише надлишкових грошей, емісія яких не має належ$
ного товарного забезпечення. Механізмом передаван$
ня інфляційних імпульсів за таких умов стає стрімке на$
рощування попиту домашніх господарств. Однак здеб$
ільшого інфляція в Україні має структурне походжен$
ня, а українській економіці притаманні суттєві струк$
турні диспропорції. За умов високого рівня монополі$
зації економіки, значної енергомісткості виробництва,
переходу до ринкового ціноутворення на окремі това$
ри та послуги інфляційні процеси проявляються зде$
більшого через зростання витрат виробництва, але не є
наслідком емісійної діяльності Національного банку
України [8].
На думку голови Ради НБУ академіка Б. Данилиши$
на, якраз вказані фактори, посилені структурним шо$
ком пандемії, і будуть визначальними чинниками
інфляції в Україні у коротко$ і середньостроковій пер$
спективі. Йдеться про те, що попит, спричинений пев$
ним чином участю Національного банку у фінансуванні
дефіциту бюджету, відіграє ледь не останню роль серед
причин інфляції. При цьому основними причинами є як$
раз структурні дисбаланси економіки та низький рівень
життя, що значною мірою породжують високу
схильність домашніх господарств до споживання. Ви$
сока схильність до споживання в Україні та немож$
ливість знижувати рівень споживчих витрат інструмен$
тами макроекономічної політики не дозволяють очіку$
вати на зростання заощаджень у відповідь на зміни
відсоткової ставки. Низький рівень монетизації націо$
нальної економіки є одним з факторів її низького дина$
мізму та вкрай незначних темпів зростання. Рівень на$
повнення економіки грошима з боку Національного бан$
ку, що відображається відношенням монетарної бази до
ВВП, є вкрай низьким порівняно з іншими країнами зі
схожими соціально$економічними умовами [9].
В Україні серед інфляційних чинників переважають
структурні складові. При цьому Національний банк про$
тягом останніх років дотримувався жорсткої монетар$
ної політики. Про це свідчить й рівень монетизації еко$
номіки, що скоротився у нашій країні на 10 відсоткових
пунктів — з 46,2% до ВВП у 2016 р. до 36,1% у 2019 р.
Так, зокрема, в Україні відношення грошової бази до
ВВП наприкінці 2019 р. становило 11% і було вдвічі ниж$
чим, ніж у Грузії, і у 2,5 разу нижчим, ніж у Болгарії та
Хорватії. Якщо ж провести аналіз відношення монетар$
ної бази до ВВП, то можна дійти висновку про те, що в
Україні вказаний показник у 2015$2019 рр. зменшився з
20% до 11%. При цьому у Болгарії він зріс з 23% до 29%,
а у Грузії — з 15% до 19% ВВП. Рівень монетизації еко$
номіки України, що вимірюється показником відношен$
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ня грошового агрегату М3 до ВВП, серед вказаних країн
у 2019 р. був найнижчим і сягав 36% ВВП. Натомість
вказаний показник сягав 85% ВВП у Болгарії, 74% — у
Хорватії та 68% — у Польщі (табл. 1). За умов жорстко$
го грошового дефіциту і низького рівня монетизації еко$
номіки емісія Національного банку сприяла б насичен$
ню попиту на гроші без помітних інфляційних наслідків
за умови недопущення спрямування гривневої маси на
валютний ринок. Водночас державне фінансування ка$
пітальних видатків і програм соціальної підтримки осіб
з найнижчими доходами підтримали б як споживчий
попит, так і сукупну пропозицію [9].
Падіння економіки та зростання державних позик
загострять у найближчому майбутньому проблему бор$
гової стійкості країни. Проте використання стандарт$
них рішень для вирішення цієї проблеми не має бути
базовим сценарієм. Зосередженість Національного бан$
ку на досягненні інфляційної цілі будь$якою ціною знач$
ною мірою обумовили втрати темпів економічного зро$
стання в Україні у 2016—2019 рр. Наприклад, Централь$
ний банк Туреччини підтримує експортерів за допомо$
гою цільового рефінансування, центральні банки Хор$
ватії та Ізраїлю розпочали активні операції на відкри$
тому ринку для підтримки ліквідності державних цінних
паперів. Як зазначає колишній президент Європейсько$
го центрального банку Маріо Драгі, банки мають підтри$
мувати підприємницький сектор, який активно працює
та зберігає робочі місця. Щодо урядів, то вони можуть
надавати підтримку капіталізації банків шляхом пропо$
зиції державних гарантій за кредитами компаніям, а цен$
тральний банк покликаний створити умови для підтрим$
ки такої урядової політики [9].
Національний банк та уряд спроможні не допусти$
ти падіння країни у боргову кризу, ще не встигнувши
подолати наслідків епідемії. Якраз центральний банк
країни забезпечує грошовий обіг в економіці, а тому не
може залишатися осторонь урядових зусиль. Саме у
цьому полягав зміст рішення Ради Національного бан$
ку від 31 березня 2020 р. щодо активізації участі НБУ в
операціях із державними цінними паперами. Водночас
державні інституції повинні об'єднати зусилля, спрямо$
вані на досягнення суспільних цілей. Стаття 6 закону про
Національний банк вказує, що він у межах своїх повно$
важень якраз і покликаний сприяти фінансовій стабіль$
ності (у тому числі й стабільності банківської системи)
[9].
В умовах діючої кризи одним із головних завдань є
забезпечення фінансової стабільності. На відміну від
цінової стабільності, яка визначається цільовим значен$
ням зміни індексу споживчих цін, або курсової стабіль$
ності як прив'язування національної валюти до однієї

Економiка та держава № 6/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Відношення монетарної бази та М3 до ВВП
у 2014—2019 рр. у деяких країнах світу, %

Монетарна база

М3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019

Країни
Болгарія

23

27

30

29

29

29

85

Хорватія

10

20

21

24

26

27

74

Грузія

15

15

17

17

18

19

51

Угорщина

21

27

23

18

17

18

60

Moлдова

24

23

23

20

21

22

44

Польща

10

11

12

12

13

13

68

Румунія

10

10

10

11

10

11

40

Туреччина

14

14

15

14

13

14

54

Україна

20

17

15

13

12

11

36

Джерело: [9].

із світових валют або їх кошика, фінансова стабільність
не має кількісного номінального індикатора [10]. Світова
криза 2007—2009 рр. довела, що цінова стабільність, яка
була основним завданням переважної більшості цент$
ральних банків, не є запорукою фінансової стабільності,
а доволі часто може суперечити досягненню цінової ста$
більності [11—13]. Слід зауважити, що центральні бан$
ки самостійно не можуть повною мірою забезпечувати
фінансову стабільність, а тому це завдання має бути
спільним для центрального банку, уряду та інших дер$
жавних інституцій. Ці фактори можуть відрізнятися як
за своїм пороговим значенням, так і за швидкістю впли$
ву на загальний стан фінансової стабільності. Майже всі
ці фактори є взаємопов'язаними, а тому можуть впли$
вати один на одного. Так, зокрема, дефіцит поточного
рахунку може викликати підвищений попит на інозем$
ну валюту та відплив депозитів із банківської системи.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про
те, що в Україні існує ціла низка макрофінансових про$
блем, пов'язаних з розвитком ситуації у реальному сек$
торі економіки та бюджетній сфері. Широке коло та$
ких проблем посилюється світовою кризою, пов'яза$
ною із швидким поширенням COVID$19. Фінансова си$
стема перебуває в умовах цілого ряду ризиків. Водно$
час виважена монетарна політика, а також узгоджені
дій Національного банку України, уряду та інших
органів державної влади покликані не допустити вкрай
негативного сценарію розвитку економіки. За цих умов
вкрай важливою є співпраця з міжнародними фінан$
совими інституціями та урядами, які спроможні впли$
нути на перебіг макроекономічних процесів в Україні.
Проблеми вдосконалення монетарної політики, яка
змушена реагувати на досі невідомі ризики, повинні й
далі перебувати у числі найважливіших напрямів нау$
кових досліджень.
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PECULIARITIES OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE FUNCTIONING IN CONDITIONS
OF THE CURRENT DIGITAL TRANSFORMATION

Збереження стабільності функціонування страхових компаній, особливо в періоди кризи та еконоX
мічної нестабільності, вимагає розвитку нових каналів продажів страхових продуктів.
Статтю присвячено дослідженню використання цифрових і інтернетXтехнологій в страховій галузі,
які надають нові можливості в страхуванні як для страхувальників, так і для страховиків.
Актуальність зазначеної теми обумовлена тим, що в останнє десятиліття інформаційні технології акX
тивно ввійшли в усі сфери життєдіяльності людини, а використання ІнтернетXресурсів здійснюється пракX
тично кожним суб'єктом підприємницької діяльності, що сприяє збільшенню кількості угод шляхом
здійснення їх онлайн.
Проведено аналіз обсягу страхових премій, зібраних страховими компаніями за допомогою мережі
Інтернет та розглянуто перспективи подальшого розвитку страхування в контексті широкого викорисX
тання цифрових і інтернетXтехнологій.
The spread and improvement of digital technologies affects the development of industrial relations, economic
structure and education, defines new requirements for communications, information systems and services. In
modern conditions, the dynamic development of markets and areas of activity is hardly possible without
sophisticated platforms, technologies, institutional and infrastructural environment.
The process of the economy digitalization greatly influences the activities of insurers, that are the main
participants in the insurance market.
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The introduction of digital technologies in insurance is one of the main trends that is currently actively invested
around the world. Insurance in Ukraine is not an exception. Despite the fact that the Ukrainian insurance is
relatively young and lags behind in comparison with the Western one, it is hoped and expected that foreign
experience in the use of digital technologies will have a positive impact on the domestic insurance market.
Modern digital technologies are not just a set of tools. They have enabled truly profound business
transformation.
On the one hand, it is changes in the internal business processes of the insurer, that help to increase the
efficiency and, consequently, the profitability of the business.
On the other hand, digital technologies help to carry out external transformation, to improve customer
interaction experience from the choice of insurance product to the settlement of insurance cases.
Introduction of digital technologies in insurance at different levels is beneficial not only to insurers but also
to policyholders. Digitization of information about insurance cases and collection of data about the insured in a
single database allows you to get a complete picture of each case, apply insurance rates individually for each
person and make forecasts about the possible consequences of insurance risks.
Thus, we can talk about positive aspects of digital technology in insurance, both for the insurer and for the
insured, the key of which is optimization of the cost of the insurance policy. However, along with the emergence
of new ways of interaction, there are and there will be new ways of fraud. They will be more detrimental to both
parties unless they are prevented in time. Another important aspect of the development of Ukraine's financial
economy is measures to teach financial literacy of the population, including the work with digital technologies.
The technological revolution in the field of finance is aimed not only at increase of the population financial
literacy, but also at the formation of new algorithms and technologies for training future insurers in the era of
mobile devices.
Ключові слова: цифровізація, цифрові технології, електронний договір, страхові компанії, інтернетстра
хування, страхові премії, страховий ринок.
Key words: digitalization, digital technologies, econtract, insurance companies, online insurance, insurance
premiums, insurance market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання неможливі без ви$
користання цифрових технологій, а їх розвиток набу$
ває все більшого значення й призводить до значних змін
у світовій економіці. Саме завдяки таким інноваціям
відбулося скорочення та спрощення виробничих циклів.
Також нові технології забезпечили розширення аналі$
тики й зробили більш доступною її обробку, що дозво$
лило перейти від стандартизації до індивідуальних про$
позицій та унікального досвіду. Останнім часом прак$
тично всі компанії у різних галузях стикаються з необ$
хідністю трансформацій, оскільки нові технології, інно$
вації та моделі споживчої поведінки кардинальним чи$
ном змінюють колишні, стійкі бізнес$моделі. Процес
інформатизації економіки значно впливає і на діяльність
страховиків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженнями окремих питань стосовно розвитку
Інтернет$страхування займалося й продовжує займати$
ся ряд вчених, як$от: В. Базилевич, О. Гаманкова, О. За$
лєтов, Р. Пікус, В. Нечипоренко, Р. Косія, М. Мюлер$
Рейхарт, К. Кйонсан та інші. Попри багатогранність на$
укових досліджень стосовно цифровізації страхового
ринку, існує безліч питань, які потребують подальшого
дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі цифровізації в ре$
алізації страхових послуг та її вплив на діяльність стра$
ховиків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За всю свою історію страхування зазнало кілька
фундаментальних технологічних інновацій, зокрема
впровадження актуарних розрахунків, що стало осно$
вою сучасної страхової справи; використання праці
страхових агентів, що стало основою масового страху$

www.economy.in.ua

вання; застосування комп'ютерів та інформаційних тех$
нологій, спростили реалізацію багатьох бізнес$процесів
у страхуванні та інше.
У реаліях сьогодення для збереження стабільного
функціонування страхових компаній, гостро стоїть пи$
тання щодо розвитку нових та удосконаленню існую$
чих каналів продажів страхових продуктів. Серйозною
допомогою в розширенні страхового ринку сьогодні є
використання потенціалу інформаційно$комп'ютерних
технологій та інформаційних мереж.
Необхідно зазначити, що в цьому напряму важли$
вим є цифрова трансформація, яка передбачає впровад$
ження сучасних технологій у бізнес$проєктах суб'єктів
господарювання. Даний підхід полягає в наступному:
— використання сучасного обладнання та програм$
ного забезпечення;
— фундаментальні зміни щодо управління;
— підвищення ефективності корпоративної культу$
ри та зовнішніх комунікацій.
У результаті вищезазначених дій спостерігається
підвищення продуктивності праці кожного співробітни$
ка, як наслідок, збільшується рівень задоволеності
клієнтів, а страхова компанія отримує репутацію про$
гресивної та сучасної організації.
В епоху цифрової трансформації на зміну тради$
ційним офісним компаніям приходять компанії$плат$
форми, формуються підходи до побудови бізнес$про$
цесів. Мобільні технології, соціальні мережі, хмарні сер$
віси, інтегровані пристрої, великі дані та різні аналітичні
інструменти впливають на потенціал людського капіта$
лу. Компанії використовують цифрові інновації для кар$
динального перегляду функціонування та своїх конку$
рентних переваг, зростання продуктивності праці, ко$
ристі для клієнта, збільшення прибутку. Безліч компаній
виступають з інноваційними ініціативами. Проте біль$
шість з них не здатні реалізувати таку необхідну транс$
формацію, що потребує сучасний бізнес. Страхові ком$
панії зацікавлені в базових інноваціях цифрової еконо$
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Таблиця 1. ТОП>10 компаній директ>страхування
за 2018—2019 рр.

Премії за
прямим
№
Назва компанії
страхуванням
п/п
2018 р.,
тис. грн
1
ARX
1891427
2
Уніка
2029161
3
ТАС СГ
1323921,7
4
Арсенал страхування 1884690
5
PZU Україна
1434381,3
6
Інго Україна
1162431,4
7
Альфа страхування
808789
8
Універсальна
822826,1
9
Вусо
632640,8
10
Аска
961844
Джерело: побудовано за даними [10;

Премії за
прямим
страхуванням
2019 р.,
тис. грн
2298621
2142588
1736081,3
1716392
1703751,1
1451676,2
977516,8
946699,6
941245,5
908267
11].

Темп
росту,
%
121,53
105,59
131,13
91,07
118,78
124,88
120,86
115,05
148,78
94,43

міки. З метою спрощення процесів і механізмів вони
активно користуються такими технологіями, як автома$
тизація, чат$боти, хмарна обробка даних, технології з
елементами штучного інтелекту.
Радикальна зміна технологій, в першу чергу в області
Інтернету, цифрових, мобільних і соціальних платформ,
призводить до значних змін в перевагах клієнтів, їх мо$
делях поведінки та прийнятті рішень. Завдяки стрімко$
му розвитку цифрових технологій в останнє десятиліття
споживачі опинилися в більш вигідному становищі, бо
навчилися користуватись значними обсягами інфор$
мації, самостійно знаходити необхідні дані тощо. Тому
все більше потенційних клієнтів отримали змогу прид$
бати страхові поліси на сайтах страхових компаній.
Існує повсякденне уявлення про інтернет$страху$
вання як про продаж страхових полісів через Інтернет.
Але, на наш погляд, інтернет$страхування є системою
економічних відносин, що включають сукупність форм
і методів взаємодії страхувальника, страховика та інших
професійних учасників страхового ринку, спрямованих
на задоволення потреб страхувальника в страховому
захисті за допомогою мережі Інтернет.
Перенесення частини організаційних моментів стра$
хового бізнесу в Інтернет$простір надає потенційним і
реальним клієнтам страхової компанії нові можливості,
а саме:
— залишаючись вдома скласти загальне уявлення
про страховий ринок, страховика та його послуги;
— використовуючи страховий калькулятор само$
стійно розрахувати тарифи;
— отримати онлайн консультації з різних питань
страхування;

— оцінити ризик стосовно потенційного об'єкта
страхування;
— надати заявку на укладання страхового догово$
ру, укласти договір та сплатити страховий внесок;
— оповістити страхову компанію про настання стра$
хового випадку та ін.
Від розвитку ринку інтернет$страхування виграють
як страхувальники, так і страховики. Як показує світо$
ва практика, в результаті введення продажів полісів че$
рез Інтернет страховики можуть знизити свої витрати
приблизно на 9—12% [6, c. 46]. Такий ефект досягаєть$
ся за рахунок зниження трансакційних витрат внаслі$
док спрощення процедури страхування, економії від ви$
нагороди агента, брокера або посередника, що призве$
де до зниження ціни продукту, підвищення прибутку та
збільшенню конкурентоспроможності страховика.
Проаналізувавши європейський страховий ринок,
можна виділити такі підходи щодо реалізації страхових
продуктів:
— традиційний персональний або індивідуальний
підхід, який включає повний комплекс послуг преміум
брендів. Тут увага приділяється "якості" топ$менедж$
менту, справедливим тарифам і якісному обслуговуванні
клієнтів, завдяки чому і досягається максимальний
ефект;
— прямі продажі, що базуються на невисокій та
справедливій ціні, враховують побажання таких
клієнтів, для яких ціна продукту є вирішальним факто$
ром. Такий підхід включає пропозицію стандартизова$
них продуктів, а також швидкий й зручний спосіб отри$
мання послуги (найчастіше самостійно), що надається
через інтернет або телефон.
Обидва підходи мають потенціал розвитку, особли$
во прямі продажі в "low$cost" сегменті, які демонстру$
ють високі темпи зростання в усіх секторах економіки.
У сучасному світі майже всі страхові компанії пред$
ставлені в мережі інтернет надають весь спектр послуг,
необхідний для покупки й обслуговування страхового
полісу, однак у різних країнах існують певні відмінності
щодо структури продажів. Так, у Німеччині полісів зі
страхування життя набагато більше, ніж з ризикового
страхування, а в Нідерландах, навпаки, переважна час$
тина страхових послуг здійснюється в сегменті страху$
вання здоров'я. Слід зазначити, що в багатьох розвину$
тих країнах в Інтернеті представлено велику кількість
страхових брокерів, які пропонують клієнту можливі
варіанти компаній та їхніх продуктів.
За останні роки український страховий ринок та,
зокрема, інтернет$страхування набрав певних обертів.
На це вплинуло прийняття Законів "Про електронну
комерцію" та "Про електронні довірчі послуги", що

Рис. 1. ТОП>10 компаній, які здійснюють пряме страхування
Джерело: [10; 11].
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спряло зручному укладанню страхових полісів [7; 8].
Таблиця 2. ТОП>10 страхових компаній
за кількістю укладених полісів ОСЦПВ
Найбільш поширеною платформою для реалізації пря$
за 2018—2019 рр.
мого страхування є офіційні сайти страхових компаній,
які використовують всі страхові організації. Для
Кількість
здійснення онлайн$продажів розробляються мобільні
Страхова
№
Назва компанії
електронних
додатки
премія, грн
п/п
полісів, шт.
Саме використання сучасних технологій — це пи$
1
PZU Україна
212167
184143154
тання успіху та перемоги в найгострішій конкурентній
Княжа Вієнна
190481
116578820
2
боротьбі. Вже сьогодні перевагу отримує та компанія,
Іншуранс Груп
яка пропонує різним категоріям споживачів таке:
3
Вусо
183680
132256096
— орієнтований на клієнтів набір послуг;
4
Уніка
65488
64001885
— оптимальний час реалізації цих послуг;
5
Ю.Ес.Ай
59891
46796736
— максимально зручна форма укладання полісу та
Українська
56766
58277803
6
найбільш доступна його ціна.
страхова група
За останні роки ряд страхових компаній на украї$
7
УПСК
51074
20324670
нському ринку ("ARX", "Уніка", "ТАС СГ", "PZU Украї$
8
ТАС
50240
32411760
на", "ВУСО" та ін.) у зв'язку з пошуком нових малозат$
9
Провідна
49264
30240190
ратних каналів збуту своїх продуктів удосконалили свій
10
АРКС
47505
55481227
продаж у режимі on$line (табл. 1 та рис. 1).
За результатами дослідження, страхові послуги та
Джерело: побудовано за даними [10; 11].
сервіси все активніше мігрують в інтернет.
Основними видами страхових продуктів, що
200000000
250000
продаються онлайн, є: автострахування
180000000
(ОСЦПВ, КАСКО, "Зелена карта"); туристич$
160000000
200000
не страхування; страхування майна; добро$
140000000
вільне медичне страхування тощо.
120000000
150000
Сьогодні лідерами інтернет$продажів є
100000000
поліси ОСЦПВ. Така новація з'явилася зав$
80000000
100000
дяки Розпорядженню Національної комісії
60000000
фінанасових послуг від 31.08.2017 №3631,
40000000
50000
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Ук$
20000000
раїни 27.09.2017 за №1197/31065 "Про зат$
0
0
вердження Змін до Положення про особли$
вості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно$правової відповідаль$
ності власників наземних транспортних за$
собів" 9 .
Згідно зі статистикою Моторного (транс$
Кількість е-полісів, шт.
Страхова премія, грн.
портного) страхового бюро України
Рис. 2. Провідні страхові компанії за кількістю укладених електронних
(МТСБУ) за період роботи системи "електрон$
договорів ОСЦПВ та сумами премій за період 2018—2019 рр.
ний поліс" (з лютого 2018 р.) по грудень 2019 р.
страховиками ОСЦПВ укладено понад 1,3 млн шт. елек$ страхувальників, які оцінили позитивні моменти, пов'я$
тронних договорів та отримано понад 1,03 млрд грн зані з купівлею електронних полісів.
страхових премій. Більша частина укладених електрон$
Необхідно зауважити, що суттєвою перешкодою
них договорів за цей період припадає на 2019 р. — по$ широкому поширенню інтернет$страхування в Україні
над 1,2 млн, а сума страхових платежів за такими дого$ є досить недовірливе ставлення більшості громадян до
ворами склала 929,7 млн грн. А завдяки активній роз'$ фінансових інститутів в цілому і до страховиків зокре$
яснювальній роботі, яку проводять страхові компанії та ма. У багатьох клієнтів страхування, переважно стар$
МТСБУ, кількість електронних договорів, щомісячно шого покоління, сформувалося стійке уявлення про
зростає, і на кінець квітня 2020 р. налічує 2,17 млн елек$ обережне ставлення до страхових компаній. Це пов'я$
тронних договорів, загальний обсяг премій яких стано$ зано з негативним досвідом спілкування з недоброчес$
вить 1,7 млрд грн. Тільки у квітні власники авто придба$ ними страховиками, що призвело до недовіри партнерів
ли 250 тисяч електронних полісів, що є своєрідним ре$ до всього страхового ринку.
кордом і за подальшими прогнозами й надалі ця
Також, попри відносну технологічну готовність
кількість буде тільки зростати [5].
страхових компаній продавати онлайн, українці поки що
Серед страхових компаній, за кількістю укла$
дених електронних договорів ОСЦПВ за 2018—
Провідна АРКС
5%
PZU Україна
2019 роки переважні позиції займають: "PZU Ук$
ТАС
5%
22%
раїна", "Княжа Вієнна Іншуранс Груп", "ВУСО",
5%
"Уніка", "Ю.Ес.Ай", "Українська страхова група",
УПСК
"УПСК", "ТАС", "Провідна", "АРКС" та ін. (табл.
5%
2, рис. 2, 3).
На підставі проведеного аналізу можна зазна$ Українська
чити, що запровадження та розвиток електронних страхова група
договорів ОСЦПВ набирає значні оберти, доказом
6%
чого є високі темпи приросту обсягів надходжень,
отриманих від продажу страхових полісів онлайн.
Княжа Вієнна
Ю.Ес.Ай
Це зумовлюється прийняттям відповідних законо$
Іншуранс Груп
6%
давчих актів, що дозволяє здійснювати відповідну
20%
Уніка
діяльність онлайн.
Вусо
7%
За іншими видами страхування цифри дещо
19%
скромніші, але позитивна динаміка спостерігаєть$
ся, механізм інтернет$страхування запущений та
Рис. 3. ТОП>10 страховиків за структурою електронних
працює. З кожним роком виявляється збільшення
договорів ОСЦПВ, 2018—2019 рр.
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не готові купувати таким способом страхові послуги ще
й тому, що мало поінформовані про доступність цієї по$
слуги.
У зв'язку з цим, гостро постає питання щодо мо$
більності сучасного страхового ринку та компаній, які
на ньому працюють. Тому запорукою стабільного роз$
витку страхової діяльності в Україні є:
— швидке реагування на нові умови, на запити
клієнтів;
— здатність адаптуватися, накопичувати позитивний
досвід, аналізувати та виправляти негативні моменти;
— гармонійно розвиватися, знаходити баланс між
акумулюванням нових знань та їх практичним застосу$
ванням.
Задоволення потреб страхувальників, очікування
яких значно змінилися в зв'язку з цифровізацією еко$
номіки, і є головною метою діяльності страхових ком$
паній. Тому ми вважаємо, що сучасним споживачам
страхових послуг потрібно таке:
— простота використання, цілодобовий і швидкий
доступ;
— чітка й зрозуміла інформація про страхову по$
слугу. Для страховика це означає підвищення прибутку
в короткостроковому періоді, оскільки скорочуються
трансакційні витрати при просуванні товару в структурі
вартості;
— впровадження інноваційних страхових продуктів, що
є корисним для довгострокового періоду страхування.
Успішні страховики все активніше проникають у нові
області, створюючи нові можливості для реалізації стра$
хових послуг на взаємовигідних угодах між ними та
клієнтами.
Таким чином, можна зазначити, що український
страховий ринок знаходиться в процесі переходу на
якісно новий етап розвитку, який відповідає загально$
світовим тенденціям, а подальше вдосконалення норма$
тивно$правової бази стосовно страхових послуг пози$
тивно вплине на створення повноцінного інтернет$стра$
хування.
ВИСНОВКИ
Отже, розвиток онлайн$страхування сприяє вихо$
ду страхового ринку на якісно новий етап свого розвит$
ку. Епоха онлайн дозволяє страховикам і страхуваль$
никам використовувати інформаційні технології повною
мірою. Позитивний результат при цьому отримують
обидва суб'єкти страхових відносин. Для страхувальни$
ка можливість здійснення онлайн$операцій в галузі
страхування, в першу чергу, надає зручність, дозволя$
ючи виконувати необхідні процедури, не виходячи з
дому. Для страховика основна вигода реалізації прямо$
го страхування полягає в збільшенні обсягів продажів
та, як результат, у збільшенні обсягів фінансових над$
ходжень від укладання страхових полісів. Також мож$
на відмітити, що для ефективного функціонування сфе$
ри онлайн$продажів страхових продуктів необхідні зу$
силля не тільки суб'єктів страхового ринку, а й держа$
ви, яка завдяки застосуванню законодавчих і правових
актів регулюватиме здійснення страхових операцій в
мережі Інтернет.
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

The period of reform of the system of public financial control in Ukraine is becoming permanent. Another
change in the name of the subject of state financial control instead of the State Audit Office of Ukraine now has
another name, namely the Department of Financial Control. The current system of state financial control provides
that previous and current financial control over the filling of the budget is carried out by the Ministry of Finance
of Ukraine, state tax authorities, customs authorities, and budget expenditures are controlled by the Accounting
Chamber of the Verkhovna Rada, the State Treasury and Financial Control. Therefore, further development and
reform of the system of public financial control in the context of filling the budget of Ukraine is unresolved. It is
these aspects that determined the relevance of the research topic and determined its purpose. The main purpose
of this work is a theoretical justification and practical recommendations for further development of public financial
control in the context of filling the budget of Ukraine. The article considers topical issues related to the
development of public financial control in the context of filling the budget of Ukraine. The theoretical bases of
the concept of "development" are considered, the geographical development of the state financial control in the
world is defined. Given these characteristics of development, the authors consider it appropriate to outline the
socioXeconomic processes that preceded the emergence of public financial control in Ukraine, presenting the
stages of formation and development of public financial control in Ukraine. It is determined that the second and
third periods became a significant period of development of state financial control in Ukraine. A detailed overview
of the evolution of control is presented in the study. The authors also find that the transformation of the tasks of
the Financial Control Department as a body of state financial control indicates a change in priorities in control
activities and a change in the ideology of control. The authors emphasize in the study that in modern conditions
the role of internal public financial control as a tool to improve the system of internal control of an institution or
organization in accordance with the needs arising in the process of their operation is growing. However, the
issues of improving the conceptual apparatus of public financial control, substantiation of target characteristics,
mechanism, methods of assessing the level and quality of its development in the context of filling the budget of
Ukraine remain insufficiently resolved.
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Період реформи системи державного фінансового контролю в Україні набуває постійного характеру.
Ще одна зміна назви суб'єкта державного фінансового контролю замість Державної аудиторської служX
би України має тепер іншу назву, а саме Управління фінансового контролю. Існуюча система державного
фінансового контролю передбачає, що попередній та поточний фінансовий контроль за наповненням
бюджету здійснюється Міністерством фінансів України, державними податковими органами, митними
органами, а витрачання бюджетних коштів контролюється Рахунковою палатою Верховної Ради Рада
України, органи Державного казначейства та Управління фінансового контролю. Тому подальший розX
виток та реформування системи державного фінансового контролю в контексті наповнення бюджету
України є невирішеним. Саме ці аспекти визначили актуальність теми дослідження та визначили її приX
значення. Основна мета даної роботи — теоретичне обгрунтування та практичні рекомендації щодо поX
дальшого розвитку державного фінансового контролю в контексті наповнення бюджету України. У статті
розглядаються актуальні питання, пов'язані з розвитком державного фінансового контролю в контексті
наповнення бюджету України. Розглянуто теоретичні основи поняття "розвиток", визначено географічX
ний розвиток державного фінансового контролю у світі. Враховуючи ці характеристики розвитку, автоX
ри вважають за доцільне окреслити соціальноXекономічні процеси, що передували появі державного
фінансового контролю в Україні, подавши етапи становлення та розвитку державного фінансового конX
тролю в Україні. Визначено, що другий та третій періоди стали значним періодом розвитку державного
фінансового контролю в Україні. Детальний огляд еволюції контролю представлений у дослідженні.
Автори також виявляють, що трансформація завдань Управління фінансового контролю як органу дерX
жавного фінансового контролю говорить про зміну пріоритетів у контрольній діяльності та зміну ідеоX
логії контролю. Автори підкреслюють у дослідженні, що в сучасних умовах роль внутрішнього державX
ного фінансового контролю як інструменту, який дозволяє вдосконалити систему внутрішнього контроX
лю установи чи організації відповідно до потреб, що виникають у процесі їх функціонування зростає.
Однак питання вдосконалення концептуального апарату державного фінансового контролю, обгрунтуX
вання цільових характеристик, механізму, методів оцінки рівня та якості його розвитку в контексті наX
повнення бюджету України залишаються недостатньо вирішеними.

лю.

Key words: development, budget, state financial control, public finances, control system.
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FORMULATION OF THE PROBLEM
The period of reform of the state financial control
system in Ukraine is becoming permanent. Another change
in the name of the subject of the state financial control
instead of the State Audit Office of Ukraine now has a
different name, namely the Office of Financial Control. The
existing system of state financial control stipulates that the
preliminary and current financial control over the budget
filling is exercised by the Ministry of Finance of Ukraine,
state tax authorities, customs authorities, and spending of
budget funds is controlled by the Accounting Chamber of
the Verkhovna Rada of Ukraine, bodies of the State
Treasury and the Office of Financial Control. Therefore, the
further development and reform of the system of state
financial control in the context of filling the budget of
Ukraine is unresolved.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
Many problems of scientists and practitioners have been
devoted recently to the problematic issues of the
development of the state financial control system. Thus, the
prerequisites for development, theoretical foundations,
issues of standardization, methodology, typology of state
financial control in general are covered in the works of such
foreign and domestic scientists as R. Adams, A. Arens,

108

O.I. Baranovsky, I.V. Basantsov, V.V. Burtsev, A. Visser,
V.F. Pikhotsky, L.V. Sukhareva, V.V. Filippova, A.V. Khmel$
kov, I.Yu. Chumakov, N.V. Shevchenko and many others.
However, the issues of improvement of the conceptual
apparatus of state financial control, substantiation of target
characteristics, mechanism, methods of assessing the level
and quality of its development in the context of filling the
budget of Ukraine remain insufficiently addressed.
FORMULATING THE GOALS OF THE ARTICLE
The main purpose of this work is the theoretical
substantiation and practical recommendations on the
further development of state financial control in the context
of filling the budget of Ukraine.
PRESENTING MAIN MATERIAL
The history of the emergence and development of the
system of state financial control is connected with the system
of filling the state budget and the socio$economic structure
of the country. Therefore, to reveal the evolution of the
development of public financial control it is necessary to
trace the processes that have formed in the economy of the
country at each stage of its development. But above all, in
the opinion of the authors it is advisable to decide on the
very concept of "development" and the characteristics that
reveal it.
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Development of state financial control in foreign countries

France

1056

In France, the barons annually publicly read the accounts
of the managers of their possessions before the
controllers

England

1130

The oldest known document that mentions control is the
archives of the Treasury of England and Scotland. The
first legislative act regulating the activity of controllers,
issued in 1285. King of England Edward 1

Europe

From
the V-IX
centuries

USA

From
VI-IX
centuries

Many high-profile bankruptcy cases have taken place
that have led to significant demand for the services of a
professional accountant expert

The financial crisis has necessitated the adoption of a
number of legislative acts to regulate business activity in
the direction of preventing bankruptcy of enterprises

Fig. 1. Geographic development of public financial control in the world

It is worth noting that development is one of the
fundamental philosophical and scientific concepts. It is
worth noting that in modern science there are many different
definitions of it. Thus, in the Dictionary of the Russian
Language SI Burn "development" is defined as "the process
of regular change, the transition from one state to another,
more perfect; the transition from the old qualitative state
to the new, from the simple to the difficult, from the lower
to the higher. "
In addition, today the term development is used in
various fields of knowledge. In development economics most
often understand the process of regular changes, the
transition from one state to another, more perfect; the
transition from the old quality state to the new, from the
simple to the difficult, from the lower to the higher.
Formation of state financial control is a long process.
The most widespread "control" as a professional term was
acquired in France due to certain historical backgrounds.
Control (fr. Contrоle, here contrerоle — double list) —
check, record, monitor anything. The geographical
development of the audit in the world is shown in Fig. 1.
Given these characteristics of development, the authors
consider it appropriate to outline the socio$economic
processes that preceded the emergence of public financial
control in Ukraine.
At the same time, according to the authors, the
evolution of state control in Ukraine should first of all be
considered from the moment of its formation. In this sense,
it should be noted that the history of state financial control
is inextricably linked to the history of statehood of Ukraine.
However, the most significant period for the
development of public financial control in Ukraine was the
second and third periods. A detailed review of the evolution
of control is presented in Table 1.
The last event, which according to the authors,
completed the stage of becoming a state financial control
and state financial control in Ukraine was the revision of
the said law from 02.12.2012, when its name was changed
from "On the State Audit Service in Ukraine" to "On basic
principles of the state financial control ". In addition, this
edition specified the tasks of the state financial control body.
According to the authors, special attention should be paid
to the fourth and fifth periods of formation and development
of public financial control in Ukraine.
Yes, the fifth peri od is the beginning of the
development of the state fi nancial audit of the
implementation of budget programs. This period continues
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and this time. At the same time, it should be noted that the
changes that have taken place in the control of public
finances in recent years are due to the European
integration policy of Ukraine and the main requirement
of the European community — "ensuring transparent and
effective management of public finances".
It should be noted that the transformation of the tasks
of the Office of Financial Control as a body of state financial
control speaks of shifting priorities in control activities and
changing the ideology of control (Fig. 2).
It was during this period that the Concept of
Development of Public Internal Financial Control was
finalized and its term extended until 2017. It should be noted
that this Concept was intended to "improve the performance
of public sector bodies through the transition from an
administrative to a managerial culture, promote the rational
use of public resources and strengthen financial discipline;
to receive reasonable information about the activities of
public sector bodies. " By 2017, an appropriate plan of
measures on regulatory, methodological and information$
technical support, training, organizational and structural
changes of individual entities of the public sector of the
economy has been developed. According to the author, in
2017, all things being equal, the fourth period of
development of the state financial audit of the execution of
budget programs should come to a logical end. And starting
from 2018, we will have to talk about the fifth period — its
sustainable development.
Innovation is the basis for profound changes in the
reproduction process. New trends in the economy affect not
only tangible but also intangible objects. Changes in the
processing of information and knowledge have led to the
fact that social wealth is created today mainly through
information and intellectual resources. Therefore, the terms
"knowledge society", "innovation economy", "information
society" have become widely used today. These concepts
are combined in the term "knowledge economy" and denote
a new socio$economic process, which on the one hand
preceded the advent of the state financial audit of the
implementation of budget programs, and on the other
became the basis for its sustainable development,
embodying the type of economy in which knowledge plays
leading, and their production is a source of economic
growth.
However, it should be noted that, as rightly notes
Slobodian YB in the development of the knowledge
economy the leading role is played by the state, which
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Table 1. The evolution of control in Ukraine

Period
1
January 3
1866
Since March 1917

January
1924
November 1926
1932 - 1933
October
1937
From 1937 to 1956
December
1965
May
1991
1993
1993
August 27
2000
December 09
2010
April 23
2011
October 28, 2015
December 17
2016
February 08, 2017
May 10, 2018
December 11, 2019

Characteristic
2
Control functions throughout Russia were performed by the Office of State Control,
which worked under the Ministry of Finance
The respective control chambers of state control functioned, and such a structure existed
in Ukraine prior to the establishment of Soviet power. The State Controller of
Emergency Rights and Powers was established on April 2, 1918 as a control
department, which was later transformed into the Secretariat of State Control. Later, the
People's Commissariat of State Control of the USSR was formed in Kharkiv
Special body of documentary and subsequent financial control declared the Financial
Control Department (FCU) of the USSR
USSR Financial and Control Department reorganized into State Financial Control and
its local authorities
The financial and control department of the USSR has become a financial and
budgetary inspection
Special Control and Audit Departments are starting to form within the People's
Commissar of the USSR
Financial control in Ukraine was carried out by the Control and Audit Department of
the People's Commissariat, later the Ministry of Finance of the USSR. In 1956, the
Audit Department was established within the Ministry of Finance of Ukraine
Bodies of party-state control were transformed into bodies of popular control
Adopted the Law on the USSR Control Chamber, which received the status of the
highest body of financial and economic control
The Law of Ukraine "On the State Control and Audit Service in Ukraine" was adopted
The Law of Ukraine “On the Fundamental Principles of Exercising State Financial
Control in Ukraine” was issued
Presidential Decree No. 1031 “On Measures to Improve the Effectiveness of the
Control and Audit Work” Issued as the Central Executive Body of Ukraine
In accordance with Presidential Decree No. 1085/2010 “On Optimization of the System
of Central Executive Bodies”, the Main Control and Audit Department of Ukraine was
reorganized into the State Financial Inspectorate of Ukraine
The State Financial Inspection of Ukraine was established from the Main Audit
Department of Ukraine
State Audit Service of Ukraine established by the Government resolution on the basis of
the State Financial Inspection
The Cabinet of Ministers has issued an order to create the "Concept of Development of
Public Internal Financial Control for the Period up to 2017"
Strategy for reforming the public finance management system for 2017-2020
The Cabinet of Ministers issued an order "On Approving the Concept of Implementing
Public Policy in the Field of Reforming the Public Financial Control System by 2020"
The Government has set up a Financial Control Office in place of the State Audit
Office. The Cabinet of Ministers has created the Office of Financial Control, which will
appear on the basis of the State Audit Office, which inherits its property and functions,
the State Audit Office will also be reduced by 30%

should create an appropriate legal, tax and organizational$
economic environment, as well as promote changes in the
public consciousness, attitudes of citizens to education and
knowledge, and popularization of the latter. Therefore,
there is a need for mechanisms that would ensure the
sustainability of the institutional environment, develop
institutions that stabilize and regulate it.
Identify and prosecute
violations to prevent
similar occurrences
in the future

It should be noted that only with the help of effective
state control the higher rule of law can guarantee the
protection of the financial interests of society, strengthen
its confidence in the state power, ensure the achievement
of the common goal of the government and society — the
welfare of citizens and stability of state power. In today's
economic conditions, such control is exercised through a

Ensuring the
efficiency of use
of state resources,
their conservation

Financial Control Office will protect citizens and honest
business from financial
fraud, so that Ukraine is
predictable and reliable
in public finances.
These are the goals
of the government's
activity program.

Fig. 2. Transformation of tasks of the state financial control body
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state financial audit of the implementation of budget
programs.
At the same time, it should be noted that the reform of
the system of state financial control (hereinafter referred
to as DFC) involves the revision of such a list of entities as
the Office of Financial Control and the Accounting Chamber
of Ukraine.
Thus, in accordance with the Budget Code of Ukraine,
control over the use of funds of the State Budget of Ukraine
on behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine shall be
exercised by the Accounting Chamber, and the Office of
Financial Control will be considered internal control and
will be reorganized into separate components depending on
the requirements of the Concept of Development of Public
Internal Financial Control.
In this context, the role of internal public financial
control is increasing as a tool to improve the internal control
system of an institution or organization according to the
needs that arise in the course of their functioning.
In order to determine the state and outline the
tendencies of the development of state internal financial
control, it is necessary to study the general state of socio$
economic development of the state, on which the work of
the controlling bodies largely depends.
In order to determine the status and outline trends of
internal audit development, it is advisable to trace the results
of the audit and audit work of the Office of Financial Control
of Ukraine and to determine their relationship with the
implementation of internal audit in the institution.
Establishing a modern system of public financial control
requires taking into account the traditions of the country in
the sphere of public administration, state and administrative$
territorial structure and the process of its improvement, in
accordance with the general principles and priorities of
financial (in particular in the budgetary process) and property
policy, as well as in the process of reforms that are held in this
area. The process of reforming the system of public financial
control requires some time and effort of all its participants.
This should take into account both objective and
subjective risk factors that may hinder the process.
At the same time, obstacles or delays in initiating the
reform of the public financial control system, driven by risk
factors, can lead to intensification of corruption, abuse and
financial irregularities and, most importantly, loss of public
confidence in the public internal financial control system.
In view of the above, and taking into account the principle
of the efficiency of the budget system, public financial
control should be developed in combination with the
implementation of administrative and territorial$
administrative reform on a democratic basis.
Among the main ways to improve public financial
control in Ukraine are:
1) improvement of the system of state financial control,
which will provide: — identification of all components of
the control system with an exhaustive list of central
executive bodies, which are authorized to exercise financial
control in a certain sphere, objects and types of financial
control; — establishment of effective functioning of internal
financial control in the system of ministries, other central
executive bodies and improvement of their interaction with
the subjects of state financial control.
2) development of legal framework of activity of subjects
of state financial control;
3) improvement of scientific, information, technical and
personnel support, which will contribute to: —
implementation of good domestic and foreign experience
in the field of financial control in the practical activity of
subjects of state financial control; — development and
realization of modern information$technical projects,
organization on their basis of operative exchange of
information between subjects of state financial control; 145
— to meet the needs of the subjects of the state financial
control and control and audit units for training and
professional development of personnel.
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Public financial control system — a structural
construction of public financial control, which consists of a
set of subjects and objects of public financial control, types,
forms, methods and methods of exercising public financial
control aimed at achieving its goal.
The subject of state financial control is the body, its
subdivision or their officials, who are empowered by law to
exercise public financial control and make management
decisions to prosecute financial and financial offenders,
including budgetary ones, under administrative and financial
responsibility. In their activities, entities of public financial
control face a number of problems regarding the effective
organization of financial control. Thus, one of the important
problems can be considered as duplication of control and
audit activities between the bodies entrusted with the
exercise of control functions.
To address this group of problems, it is advisable to
undertake a number of measures, including: — first, to
clearly regulate the functions, rights and responsibilities of
financial authorities when agreeing cost estimates and
staffing, amending them; — secondly, to introduce new and
improve the current standards for the planning of
expenditures and the use of budgetary funds and tangible
assets; — thirdly, to determine the subject and amount of
financial control that should be exercised by the main
spending units, departments of departmental control,
financial bodies and bodies of the State Treasury, to establish
the responsibility of officials for non$performance or
improper performance of these functions.
There is also the problem of lack of systematic control,
ie compliance of the previous, current and subsequent
controls. Today, financial control by the bodies of the Office
of Financial Control and its territorial bodies is punitive and
educational, but it is not preventive in preventing violations
of budgetary discipline and preventing abuse in the financial
and budgetary sphere.
In view of this, one of the ways to improve the financial
control is to increase the effectiveness of the current control
by the Treasury bodies in coordination with the executive
authorities and the state tax administration. The
effectiveness of preventive rather than follow$up is difficult
to overestimate. It would be advisable to involve the bodies
of the Office of Financial Control in the exercise of ex$ante
control at the stage of forming the estimates of revenues
and expenditures of budgetary institutions, or to authorize
the financial authorities and bodies of the State Treasury to
carry out, in addition to the current, preliminary control
over the formation of financial resources of budgetary
institutions and organizations.
In the exercise of its control functions, the bodies of
the Financial Control Office face the problem of the lack of
a unified information control system, that is, access to the
databases of other financial supervisory authorities.
In order to establish effective control over all areas of
spending of budgetary funds from expenditures for the
maintenance of institutions and organizations to their
expenditure for social important purposes, it is imperative
to establish a systematic exchange of information between
all financial and regulatory bodies that ensure the
implementation of the budget. That is, a single information
base is needed.
In order to solve this problem, it is advisable to
computerize the financial control system in Ukraine with
access to local and global information transmission
networks, which will save time and not disturb these
authorities with constant written requests.
The current conditions of economic development of the
state require the implementation of new directions and
methods of exercising control functions, one of which is the
work of analyzing the efficiency of the use of budgetary funds
to identify the main factors that lead to inefficient use of
financial resources. The level of analytical work at the
grassroots level of the State Financial Inspectorate remains
low, as a result of which the causes of violations are not
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fully identified and, accordingly, no remedial measures are
taken.
This would identify the root causes of the violations and
prevent them in the future. In the further analysis of the
lower levels of the Office of Financial Control, it is advisable
to use the superior and group and summarize them at the
level of the State Financial Inspectorate of Ukraine.
Also important are personnel issues of the bodies of the
State Financial Inspectorate, where in connection with the
economy of budgetary funds, there is an incompleteness of
the Inspectorate apparatus, inadequate material incentives
for the employees of the institution, which leads to an
excessive overload of inspectors, increase staff turnover.
Prospects for improving financial control depend on its
quality at all stages and timely response of financial
authorities, principal creditors and authorities to the results
of further control, ie the revealed facts of misuse and
inefficient use of budget funds by taking measures to
compensate for illegal expenses, financing and adapting to
the regulatory acts governing the budget process.
In order to improve the regulatory framework of public
financial control, it is advisable to:
1. To develop and approve the program of legislative
activity on improvement of the budget legislation in the
sphere of the state financial control, having defined in it
specific terms of development and adoption of laws, other
legislative acts, to set the terms of its implementation and
constant control over the implementation;
2. Adopt the Law of Ukraine "On State Financial
Control", which would standardize all the major components
of this very important process for the life of the state, clearly
distinguish between the bodies of parliamentary and
governmental financial control, identify the range of entities
of state financial control, hierarchy of bodies that exercise
it, the forms of their organization and interaction, etc.;
3. Adopt the Law of Ukraine "On State Control over
Compliance with Budget Legislation and Responsibility for
Budget Offenses", which should regulate relations in the
sphere of state control over compliance with budget
legislation, determine the bodies called to exercise such
control, their powers, the list of budget violations depending
on stages of the budget process;
4. To adopt in the new wording, taking into account the
accumulated experience of work of the Accounting
Chamber and other organizations, the Law of Ukraine "On
the Accounting Chamber", aimed at establishing effective
control over the formation and use of state financial,
material and other resources, state property (property
assets) in Ukraine and the state's liabilities) and achieving
its compliance with the Lima Declaration of Guidelines for
Financial Control;
5. To hold parliamentary hearings to discuss topical and
general problems of organization of effective state financial
control in Ukraine and to determine the directions and terms
of their resolution;
6. Submit a proposal to the Ministry of Finance of
Ukraine on the necessity of introducing the Procedure of
bringing to budget institutions, executors of different state
passport programs (or other documents), which would
clearly define the end result and other conditions for efficient
use of budget funds;
7. To develop a methodology for evaluating the
effectiveness of control activities and to ensure its use in
practical work.
Adoption of the bill "On Financial Control in Ukraine"
would complete the creation of the legal basis for the
functioning of an integrated system of financial control in
Ukraine, would contribute in general to the strengthening
of state power, local self$government and stability of the
financial system, the establishment of an effective system of
state control and the growth of the state's role in regulating
socio$economic development of the state.
At the same time, a number of additional functions
should be legally assigned to the Accounting Chamber:
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1. financial monitoring (as part of the fight against
money laundering);
2. audit of the pre$sale of strategically significant large
state$owned objects;
3. Opinion on the right of the Government of Ukraine
to allocate funds from the state budget to non$governmental
commercial organizations for the account of transfer of their
shares in the state ownership;
4. to check the effectiveness of internal financial control,
control over all management activities, control over the
spending of the state funds in international organizations;
5. methodological guidance, including participation in
the implementation of international standards in the practice
of public financial control;
6. introduction of methods of carrying out control
measures and criteria of generalization of their results on
the basis of audit standards;
7. ensuring the international exchange of ideas and
experience within the professional community of state
auditors, control over measures that may have financial
consequences.
It is important to give the Accounting Chamber the
functions of: assessing risks and threats to Ukraine's financial
and economic security; preliminary analysis and subsequent
control over state programs for ensuring financial and
economic security of Ukraine.
In recent years, there has been a debate on the scale of
financial control in our country, so it makes sense to generalize
the experience of exercising control in foreign countries. Thus,
it can be concluded that today the sphere of public financial
control in Ukraine needs continuous improvement and reform
in order to ensure sustainable development. This is necessary
because a single law that regulates the system of public financial
control cannot fully cover all the features of conducting public
financial control and regulate the spending of public finances
in a timely and effective manner. This slows down the allocation
of public funds and reduces the performance of the state budget.
The use of positive European experience can not only be an
important factor in improving the domestic financial control
system, but also bring our country closer to the European
community.
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"GREEN" ENERGY IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY

У статті проаналізовано причини стрімкого розвитку "зеленої" енергетики в Україні та її впливу на
енергетичну галузь, економіку країни та національну безпеку вцілому. Серед основних причин автори
виділяють інвестиційну привабливість у вигляді "зеленого" тарифу, який є одним із найвищих у Європі
та світі. Автори доводять необхідність реструктуризації "зелених" тарифів, оскільки щорічно зростають
виплати "зеленим" інвесторам. Крім того, через зростання "зеленої" генерації та функціонуючої схеми
оптового ринку електроенергії в Україні скорочується традиційна генерація (гідроX та атомна), що в свою
чергу може призвести до зростання цін на електроенергію для споживачів. Автори зазначають, що низка
заборгованостей учасників оптового ринку електроенергії (НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго",
ДП "Гарантований покупець", НЕК "Укренерго") один перед одним ставить під загрозу стабільну безпечX
ну роботу Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та виконання гравців ринку електроенергії
своїх зобов'язань перед державою, працівниками, кредиторами (у т.ч. державними банками) та контраX
гентами. В статті обгрунтовано необхідність резервів маневреної потужності. Автори відмічають, що розX
виток "зеленої" енергетики відбувається без урахування реальних потреб ОЕС України у додаткових геX
неруючих потужностях, що може призвести до дестабілізації функціонування енергосистеми країни й
аварійних ситуацій. Автори наголошують на необхідності проведення більш жорсткої політики в енергеX
тичній сфері стосовно гравців на ринку відновлюваної енергетики.
The article analyzes the reasons for the rapid development of "green" the energy in Ukraine and its impact on
the energy sector, the economy, and national security in general. Among the main reasons, the authors highlight
investment attractiveness in the form of a "green" tariff, which is one of the highest in Europe and the world. The
authors argue the need for restructuring "green" tariffs, as payments to "green" investors increase every year.
Also, due to the growth of the "green" generation and functioning scheme wholesale electricity market in Ukraine
is shrinking traditional generation (hydroX and nuclear) which, in turn, can lead to higher prices for electricity
for consumers. The authors note that some debts participants of the wholesale electricity market (NNEGC
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"Energoatom", PJSC "Ukrhydroenergo", SE "Guaranteed Buyer", NEC "Ukrenergo") one one threatens the stable
and secure operation of the United energy system (UES) of Ukraine and the performance of market players the
electricity of its obligations to the state, employees, creditors (including stateXowned banks) and counterparties.
The article is a reasonably necessary structure of shunting power reserves. The authors note that the development
of "green" energy occurs without taking into account the real needs of the UES of Ukraine in additional generating
capacities, which can lead to destabilization of functioning energy systems of the country and the possibility of
emergencies. The authors note the need for stricter energy policies for players in the renewable energy market:
speed up the launch "Green" auctions; find a compromise solution to the problem of "green" tariffs with renewable
energy investors; allow Ukrenergo to limit the production of electricity SES and WPP without compensation
"green" producers of the cost of unused energy; introduce and strengthen responsibility for the creation of
renewable energy producers imbalances in the UES; introduce economic methods of incentives not only for
generating companies but also for manufacturers of industrial storage systems energy; set a "green" capacity
limit for tender projects power plants.
Ключові слова: виробництво електроенергії, відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, "зе
лений" тариф, оптовий ринок електроенергії.
Key words: Power generation, Renewable Energy sources, Renewable Energy, "green" tariff, wholesale electricity
market.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок ХХІ ст. характеризується розвитком висо$
ких технологій та прийняттям важливих рішень стосов$
но розв'язання екологічних проблем планети. Наразі
відбувається формування оновленої спільної кліматич$
ної та енергетичної світової політики, про що свідчать
прийняття низки важливих документів: підписання Па$
ризької угоди у 2015 р., у рамках якої були окреслені
нові міжнародні зобов'язання держав у посиленні кліма$
тичної політики щодо регулювання заходів зі зменшен$
ня викидів діоксиду вуглецю з 2020 р.; розроблена
Міжнародним Агентством з відновлюваної енергетики
(IRENA) Дорожня Карта для досягнення подвоєння ча$
стки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у світовому
споживанні енергії на період 2010—2030 рр.: з 18% у за$
гальному кінцевому енергоспоживанні (2010 р.) до 36%
(2030 р.) [1]; висунуті ЄС, яка досягла 35% виробництва
чистої енергії [2], політичні ініціативи стати першим у
світі кліматично нейтральним блоком до 2050 р. (так
звана Європейська зелена угода (The European Green
Deal), в рамках якої передбачається скорочення викидів
парникових газів до 2030 р. до мінімум на 50% та до 55%
порівняно з рівнями 1990 р.) [3].
Враховуючи закріплений в Конституції України стра$
тегічний курс до повноцінного членства нашої держави в

Європейському Союзі, міжнародні зобов'язання Украї$
ни, а також об'єктивні потреби у постійному вдоскона$
ленні стратегічного планування в енергетичній сфері,
Радою національної безпеки і оборони України прийня$
то рішення щодо необхідності забезпечення перегляду
Енергетичної стратегії України, у зв'язку з чим було роз$
роблено Концепцію "зеленого" енергетичного переходу
України до 2050 р., яка передбачає перехід економіки
України від використання викопних видів палива до
кліматично нейтральної в довгостроковій перспективі;
основними індикаторами виконання Концепції є [4]:
— енергоефективність;
— збільшення частки чистих видів палива до 70% до
2050 р.;
— зменшення частки видобувних галузей в економіці
та відповідно повне заміщення вугільних ТЕС до 2050 р.;
— інтеграція енергетичних ринків України з євро$
пейськими.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність пришвидшення темпів росту відновлю$
ваної енергетики, методи стимулювання її розвитку, не$
обхідність залучення інвестицій в цей сектор економі$
ки, потенціал України для використання "зеленої"
енергії, європейський досвід, який можна використати

Рис. 1. Динаміка та план розвитку відновлюваної енергетики в Україні
Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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Таблиця 1. Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Тип генерації
АЕС
ТЕС, ТЕЦ
ГЕС, ГАЕС
ВДЕ
Блок-станції
та ін. джерела

2013 р.
43,1
44,7
7,3
0,6

2014 р.
48,5
41,3
5,0
0,9

4,3

4,3

Виробництво електроенергії, %
2015 р. 2016 р. 2017 р.
55,6
52,3
55,1
35,2
39,7
35,9
4,3
6,0
6,8
1,0
1,0
1,2
3,9

1,0

1,0

2018 р.
53,0
36,9
7,5
1,7

2019 р.
53,9
36,2
5,1
3,6

0,9

1,1

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

лена "Енергетична стратегія України на пері$
од до 2035 року "Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність" передбачає досягнен$
ня виробництва енергії з відновлюваних джерел
до 25% у загальному первинному постачанні
енергії. А у відповідному Плані дій з відновлю$
ваної енергетики (Розпорядження КМУ від 1
жовтня 2014 р. № 902$р "Про Національний план
дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року") частка ВДЕ у структурі генерації елект$
роенергії в країні має складати 11% (рис. 1).
2019 рік в Україні — прогресивний за темпа$
ми росту відновлюваної енергетики (табл. 1), се$
ред яких провідну роль відіграють сонячна та
вітрова генерації (рис. 2).
Така позитивна динаміка пояснюється інве$
стиційною привабливістю у вигляді "зеленого"
тарифу, механізм дії якого детально було розг$
Рис. 2. Структура виробництва електроенергії в Україні об'єктами
лянуто в роботі [5]. В Україні одні з найвищих
відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом,
"зелених" тарифів не лише в Європі, а й у світі: до
%
Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та 2030 року вони фіксуються на рівні 10—15 євро$
центів за 1 кВт год (наразі в ЄС вартість "зеле$
захисту довкілля України.
ної" енергії на аукціонах знижується до 4—5 євро$
в Україні відображено в роботах таких науковців: центів за кВт год) для всіх об'єктів відновлюваної енер$
Т. Бортнок, І. Гайдаєнко, Г. Гелетуха, Т. Желєзна, А. Пра$ гетики, які були не лише введені в експлуатацію, а й
хівник, В. Масло, Є. Борщук, А. Долінський, В. Чудовсь$ встигли отримати дозволи на будівництво нових про$
ка, Б. Савенко, І. Клопов, Г. Півняк, Ф. Шкрабець та інш. ектів до 31 грудня 2019 р.
У більшості праць фахівці підтримують практику вико$
Саме через це "зелена" енергетика України є досить
ристання, "зеленого" тарифу.
привабливою для інвестування. Підтвердженням цьому є
оприлюднений щорічний звіт (листопад 2019 р.) з розвит$
МЕТА СТАТТІ
ку відновлюваної енергетики за підсумками 2018 р. агент$
Метою статті є дослідження стрімкого розвитку "зе$ ства Bloomberg New Energy Finance: за рівнем вкладених
леної" енергетики та його вплив на енергетичну галузь, протягом року інвестицій Україна посіла 10$те місце
економіку країни та національну безпеку вцілому.
($2,1 млрд), і за рівнем привабливості інвестицій — 8$ме.
Загальна сума інвестицій за останні п'ять років у розвиток
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
"зеленої" енергетики України складає $4,8 млрд [6].
ДОСЛІДЖЕННЯ
Зростання генерації електроенергії з відновлюваних
Схвалена Урядом (Розпорядження Кабінету джерел за останній рік спричинило серйозну економіч$
Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605$р) онов$ ну проблему для країни.

Рис. 3. Тарифи на види генерації електроенергії в Україні
Джерело: складено авторами за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

www.economy.in.ua

115

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
"Зелені" тарифи значно перевищують тарифи на тра$
диційні види генерації: ТЕС, АЕС та ГЕС (рис. 3). У зв'яз$
ку з цим виплати "зеленим" інвесторам зростають з кож$
ним роком: 2018 р. — 14 млрд грн; 2019 р. — 28 млрд грн;
у 2020$му очікується 42 млрд грн, що складе близько 20%
від обороту енергоринку при 6—7%$вій частці ВДЕ в за$
гальному виробництві електроенергії в країні (тобто ви$
роблять 6%, а зароблять 20%).
З 1 липня 2019 р. в електроенергетичному комплексі
країні відбулися історичні зміни — запрацював оптовий
електроенергії. За колишньої моделі виробники "зеле$
ної" енергії продавали її оптовому покупцеві ДП "Енер$
горинок". Останній закуповував її за "зеленим" тари$
фом, а за значно нижчими тарифами закуповував елек$
троенергію традиційної генерації (АЕС, великі ГЕС/
ГАЕС, ТЕС і ТЕЦ). І вже за "усередненим" тарифом
електроенергія продавалася енергопостачальним ком$
паніям, які, в свою чергу, реалізували їх споживачам;
ціни встановлювала Національна комісія з регулюван$
ня ринку електроенергії та комунальних послуг
(НКРЕКП).
Натомість, відповідно до норм закону "Про ринок
електричної енергії", ухваленого у 2017 році, запрацю$
вала нова модель — модель вільного ринку та біржової
торгівлі електроенергією — ринок на добу наперед та
внутрішньодобовий ринок. Проте, через неготовність
низки елементів до нових умов, повного переходу не
відбулося. Для запуску ринку було створено два нових
державних підприємства: ДП "Оператор ринку", який
виконує роль біржі, організовуючи торгівлю електрое$
нергією на електронних майданчиках та ДП "Гаранто$
ваний покупець", створений на базі того ж ДП "Енерго$
ринок", який має забезпечувати покупку всієї "зеленої"
електроенергії, а також виконувати важливу роль для
забезпечення ціни населення на колишньому рівні.
До запуску оптового ринку електроенергії компен$
сація "зелених" тарифів розподілялася по всім тарифам
для непобутових споживачів (юридичних осіб). Врахо$
вуючи це і те, що відсоток виробленої електроенергії з
відновлюваних джерел був мізерним, ця стаття витрат
не відчувалася так гостро. Після запуску оптового рин$
ку електроенергії, виплата "зелених" тарифів була вклю$
чена в тариф на передачу електроенергії системним опе$
ратором НЕК "Укренерго". Таким чином, за чисту й "де$
шеву" енергію сплачували всі споживачі — по 22,6 коп.
в кожному кВт год. У серпні 2019 р. "ярмо" компенсації
"зеленого" тарифу було перенаправлено на державні
генеруючі компанії НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Ук$
ргідроенерго", де посередником виступає ДП "Гаранто$
ваний покупець". Так, у 2019 році ДП "Гарантований
покупець" викуповував 95% виробітку НАЕК "Енергоа$
том" та 35% ПрАТ "Укргідроенерго" за фіксованим та$
рифом і перепродував на ринку "на добу наперед", щоби
забезпечувати низькі тарифи для населення й виплачу$
вати високі "зелені" тарифи. В результаті такої схеми
відбувається викривлення ринку — електроенергія АЕС
та ГЕС закуповується за низькими тарифами й перепро$
дується на ринку "на добу наперед". Як наслідок — де$
шева електроенергія майже не потрапляє на ринок на$
пряму [7], а компенсація "зелених" тарифів здійснюєть$
ся за рахунок всіх споживачів шляхом зростання цін на
товари і послуги. Математичні підрахунки дуже прості:
якби "Енергоатом", який виробляє 54% електроенергії
в країні, міг би продавати не 90% своєї електроенергії
за пільговими тарифами, а менше, то на ринок потрапи$
ло би більше дешевого ресурсу.
Недалекоглядна енергетична політика призвела до
низки заборгованостей: ДП "Гарантований покупець" за
перший квартал 2020 р. заборгував Енергоатому близь$
ко 3 млрд грн, а виробникам з ВДЕ — 3,5 млрд грн; борг
НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантованим покупцем"
сягнув 5,7 млрд грн Це в свою чергу ставить під загрозу
стабільну безпечну роботу об'єднаної енергетичної си$
стеми (ОЕС) України та виконання гравців ринку елек$
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троенергії своїх зобов'язань перед державою, праців$
никами, кредиторами (у т.ч. державними банками) та
контрагентами [8].
Однією з найважливіших характеристик відновлю$
ваної енергетики є нестабільність її функціонування —
залежність від погодних та сезонних коливань і, як на$
слідок, низький коефіцієнт використання встановленої
потужності: 25% для ВЕС та ще нижче — для СЕС.
Оскільки електроенергія споживається нерівномірно, то
для перекриття пікових навантажень (з 7$ї по 10—11$ї
ранку і з 18$ї по 21$ї години вечора) в енергосистему
повинна надходити електроенергія від, так званих, ма$
неврених потужностей (гідро— або, набагато частіше,
теплоелектростанції). Стрімке зростання частки віднов$
люваної енергетики з непрогнозованим графіком вироб$
ництва несе ризики розбалансування надійності ОЕС
України. Тому в таких умовах вкрай необхідна струк$
тура резервів маневреної потужності, дефіцит яких ще
до початку будівництва зелених електростанцій стано$
вив близько 10%.
НЕК "Укренерго" оцінювало, що 4,7—4,8 млн кВт —
це межа, яку енергосистема може прийняти без істот$
них ризиків, проте технічних умов на будівництво "зе$
лених" електростанцій вже видано в півтора рази більше,
яких вона зовсім не потрібує.
Неконтрольоване виробництво енергії з відновлю$
ваних джерел, її стрімке зростання збіглося з падінням
енергоспоживання в країні. Для балансування ОЕС НЕК
"Укренерго" доводиться скорочувати потужність усіх
видів генерацій, включаючи і великі ВЕС, навіть незва$
жаючи на зобов'язання компенсації "зеленим" вироб$
никам вартості невикористаної енергії у повному обсязі,
розмір яких може складати 3—3,5 млрд грн/рік. Якщо в
країні не будуть запускатися маневрені потужності, то
ці компенсації лише збільшуватимуться.
Не менш важливим є і територіальний розподіл вста$
новлених потужностей СЕС та ВЕС по території Украї$
ни. За даними Міністерства енергетики та захисту дов$
кілля України, понад 60% їх розміщені в п'яти півден$
них областях України — Одеській, Миколаївській, Хер$
сонській, Дніпропетровській, Запорізькій (табл. 2). А за
даними НЕК "Укренерго", 61% технічних умов на при$
єднання нових станцій на ВДЕ видані у тих самих п'яти
областях. Світовий досвід експлуатації потужних про$
ектів показує, що менш потужні електростанції, розта$
шовані на певній відстані одна від одної виграють в ефек$
тивності. Причиною є ті ж погодні умови: мережа роз$
поділених станцій значно стійкіша до масштабних і не$
сприятливих природніх умов.
Одним із варіантів виходу з кризової ситуації в
енергетичному секторі країни є перехід від моделі "зе$
леного" тарифу до "зелених" аукціонів, що було зак$
ріплено на законодавчому рівні (закон України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо забез$
печення конкурентних умов виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел енергії" ("Закон про
аукціони"), який набрав чинності 22 травня 2019 року).
Перевага аукціонів перед "зеленими" тарифами поля$
гає в тому, що цінова конкуренція між різними ВДЕ$
проєктами дозволяє знизити ціну на "чисту" енергію
і забезпечити більш прогнозований її розвиток та
можливість ефективної інтеграції нових потужностей
ВДЕ і операційної безпеки ОЕС України. Перший аук$
ціон повинен був відбутися до 1 квітня, проте не
відбувся.
Поступова відмова від викопних видів палива та пе$
рехід на відновлювані джерела енергії є вимогою сучас$
ного світу. Наразі Міністерство енергетики та захисту
довкілля, аналізуючи та розуміючи світові тенденції,
напрацьовує рішення на державному рівні для того, щоб
бути готовим до майбутніх викликів. На цей момент роз$
робляється план "зеленого" енергетичного переходу до
2050 року. Окреме місце в стратегії енергетичного роз$
витку будуть займати ВДЕ.
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Таблиця 2. Територіальний розподіл встановлених
потужностей СЕС та ВЕС по території України

Область
Херсонська
Запорізька
Миколаївська
Дніпропетровська
Інші області – 2%

%
16
16
12
12

Область
Одеська
Вінницька
Львівська
Хмельницька

%
9
7
6
5

Область
Кіровоградська
Івано-Франківська
Київська
Закарпатська

%
4
4
3
3

Джерело: складено авторами за даними Міністерства енер
гетики та захисту довкілля України.

Враховуючи світові тенденції різкого падіння вартості
сонячних панелей та іншого обладнання для будівництва
ВДЕ у світі українське експертне середовище, народні де$
путати наполягали на терміновому зменшенні "зеленого"
тарифу з 1 липня 2019 року. Проте, вбачаючи перспективу
судових позовів інвесторів "зеленої" генерації в європейсь$
ких судах (мільярди доларів виплат з бюджету), було зап$
ропоновано "добровільну реструктуризацію" "зелених" та$
рифів. Наразі Міністерство енергетики та захисту довкіл$
ля, розуміючи складність ситуації та відповідальність пе$
ред населенням і бізнесом щодо забезпечення економічно$
обгрунтованої ціни на ринку електричної енергії, а також
перед інвесторами у відновлювану енергетику, намагаєть$
ся знайти компромісне вирішення проблеми.
ВИСНОВКИ
Таким чином, з огляду на викладене можна стверд$
жувати, що неконтрольований розвиток відновлюваної
енергетики несе загрозу енергетичній безпеці, від якої
залежить економічний розвиток країни. Наразі будівниц$
тво установок чистої генерації енергії здійснюється вик$
лючно з позиції комерційної привабливості, а не з позиції
економічного розвитку країни, екологічності та інтересів
споживача. Стрімкий розвиток "зеленої" енергетики
відбувається без урахування реальних потреб ОЕС Ук$
раїни у додаткових генеруючих потужностях, що може
призвести до дестабілізації функціонування енергосис$
теми країни й можливості аварійних ситуацій. Через зро$
стання "зеленої" генерації та функціонуючої схеми оп$
тового ринку в Україні скорочується виробництво більш
дешевої електроенергії (гідро$ і атомної), що, в свою чер$
гу, може призвести до зростання цін на електроенергію
для споживачів. І, нарешті, дефіцит коштів на рахунках
ДП "Гарантований покупець" і збільшення фінансового
навантаження на НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідро$
енерго" і НЕК "Укренерго". Тому, на нашу думку, необ$
хідно проводити більш жорстку політику в енергетичній
сфері стосовно гравців на ринку ВЕ:
— прискорити запуск "зелених" аукціонів;
— знайти компромісне вирішення щодо проблеми "зе$
лених" тарифів з інвесторами відновлюваної енергетики;
— дозволити НЕК "Укренерго" обмежувати вироб$
ництво електроенергії СЕС і ВЕС без компенсації "зе$
леним" виробникам вартості невикористаної енергії;
— ввести та посилити відповідальність за створення
виробниками відновлюваної енергетики дисбалансів в
ОЕС;
— запровадити економічні методи стимулювання не
лише для генеруючих компаній, а й для виробників про$
мислових систем накопичення енергії;
— встановити для тендерних проектів ліміт потуж$
ностей "зелених" електростанцій.
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ELECTRONIC AUDIT AS ONE OF THE TAX TOOLS FOR OVERCOMING THE NEGATIVE
CONSEQUENCES AND THREATS FOR THE UKRAINIAN ECONOMY CAUSED BY THE COVIDX19
PANDEMIC

Пандемія коронавірусної хвороби є істотним викликом для всього людства адже спричинила безпреX
цедентні проблеми у багатьох сферах світової економіки. Відповідно усі країни вживають заходів щодо
подолання негативних наслідків та загроз для національних господарств, серед яких визначальне місце
належить фіскальній політиці.
У статті досліджено потенціал електронного аудиту як одного із комплексу податкових інструментів
нейтралізації впливу CovidX19 на економіку України.
Зокрема констатовано, що протидія кризовим явищам, спричиненим карантином, не може бути ефекX
тивною в достатній мірі, якщо протиепідемічні заходи матимуть лише стимулюючий характер. ВажлиX
вою складовою боротьби із наслідками пандемії є використання, задовольняючих вимогам сучасності,
способів контролю за дотриманням податкового законодавства, наприклад аудиту електронних даних
суб'єктів господарювання.
Визначено, що сутність еXаудиту полягає у застосовуванні спеціального формату електронної звітності
(Standard Audit File for Tax (SAFXT)), який забезпечує безперешкодне отримання відомостей для провеX
дення ефективної податкової перевірки. Переваги SAFXT порівняно із іншими формами контролю в часX
тині скорочення часу та підвищення точності виявлення фактів ухилення від сплати податків визнаютьX
ся країнами Європейського Союзу і не тільки. Нині SAFXT використовується Австрією, Королівством
Люксембург, Литвою, Нідерландами, Польщею, Португалією та Сінгапуром.
Проаналізовано нормативноXправове забезпечення функціонування інституту електронного аудиту
в Україні, а також стан розроблення даної категорії та відповідних складників: стандарту електронних
даних, алгоритмів перевірки, спеціалізованого програмного забезпечення тощо.
Насамкінець, запропоновано ряд заходів щодо повноцінного впровадження еXаудиту у вітчизняну
систему перевірки та контролю діяльності платників податків.
The corona virus pandemic is a significant challenge for the entire humanity because it has caused
unprecedented problems & uncertainty in global economy. The affected countries are taking measures to overcome
the negative consequences and threats of national economies, among which the decisive place belongs to fiscal
policy.
The article is researched the potential of electronic audit as one of a set of tax instruments to neutralize the
impact of CovidX19 on the economy of Ukraine.
In particular, it is stated that counteraction to crisis phenomena caused by quarantine could not be sufficiently
effective if antiXepidemic measures are only stimulating. An important component of the fight against the effects
of a pandemic is the use of modern methods of monitoring compliance with tax laws, such as the audit of electronic
data of economic entities.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
It is determined that the essence of eXaudit is the use of a special electronic reporting format (Standard Audit
File for Tax (SAFXT)), which provides unimpeded receipt of information for effective tax audit. SAFXT is designed
to provide auditors with access to credentials in an easyXto read format. The file data is easily exported
electronically from the accounting software system, which allows it to carry out control activities without going
to the taxpayer. Also, due to the standardization of the format and structure, the tax audit file is convenient for
both fiscal servants and external and internal auditors.
The advantages of SAFXT compared to other forms of control in terms of reducing time and improving the
accuracy of detection of tax evasion are recognized by the countries of the European Union and beyond. SAFXT is
currently used by Austria, Luxembourg, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal and Singapore.
The normative and legal support of the functioning of the institute of electronic audit in Ukraine and the
state of development of this category and the relevant components: the standard of electronic data, verification
algorithms, specialized software, etc. are analyzed.
Finally, a number of measures are proposed for the full implementation of eXaudit in the domestic system of
inspection and control of taxpayers.
Ключові слова: еаудит, податковий аудит, електронний формат, стандартний податковий аудиторсь
кий файл, інформаційні системи.
Key words: Eaudit, tax audit, electronic format, Standard Audit File for Tax, information systems.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пандемія Covid$19 зумовила необхідність розроб$
ляти у короткі терміни пакети комплексних рішень, що
мають на меті подолання потрясінь у сфері охорони здо$
ров'я, підтримку економіки, відновлення довіри до
ринків та стримування ризиків фінансової стабільності.
У цьому процесі ключове місце належить податковій
системі України, яка в умовах дестабілізації функціо$
нування багатьох сегментів національної економіки по$
винна забезпечити баланс інтересів держави (у частині
надходжень до бюджету), суспільства (щодо збережен$
ня соціальної стабільності) та бізнесу (збереження та
подальший розвиток господарської діяльності). Проти$
пандемічна податкова політика має сприяти стабілізації
конкретних секторів економіки та національного гос$
подарства загалом, забезпечувати підтримку постраж$
далих домогосподарств та бізнесу, мінімізувати вплив
карантинних заходів, що зумовлює актуальність та важ$
ливість пошуку шляхів її удосконалення.

інструмент інспектування даних — електронний аудит
(або е$аудит).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання подолання негативних наслідків та загроз
для економіки України, спричинених поширенням ко$
ронавірусної хвороби, наразі мало висвітлені у спеціа$
лізованій літературі. Науковий доробок, присвячений
вказаній проблематиці, складається із тез доповідей
учасників ІІІ Науково$практичного круглого столу
"Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід
та практика України" [1], автори яких пропонують ряд
податкових заходів направлених на нейтралізацію впли$
ву пандемії Covid$19. Зокрема Брехов С.С. та Шавло І.А.
вбачають одним із антикризових інструментів створен$
ня більш гнучкої системи адміністрування ПДВ, Фед$
чук С.І. рекомендує відновити спеціальний режим опо$
даткування технологічних парків, а Кравченко І.С. —
запровадити акцизний податок на солодкі безалкоголь$
ні напої. Становлять інтерес пропозиції Сушкової О.Є.
щодо запровадження диференційованої шкали ставок
податку на прибуток підприємств, а також напрями
підтримки суб'єктів господарювання у сфері електрон$
ної комерції, представлені Борейко Н.М. та Параницею Н.В.
Водночас поза увагою вчених залишилися засоби
податкової перевірки та контролю, здатні відповідати
вимогам сучасності, а саме: не залежати від карантин$
них обмежень діяльності господарюючих суб'єктів, по$
требувати мінімум ресурсів на їх проведення, не впли$
вати на процес господарювання платників податків і за$
безпечувати ефективну протидію ухиленню від сплати
податків. Задовольняє заданим параметрам — новітній

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
На сьогодні всі держави вжили ряд заходів, скеро$
ваних на пом'якшення раптового падіння економічної
активності фірм та домогосподарств, а також на збере$
ження виробничого потенціалу. Дії урядів фокусують$
ся на підтримці ліквідності та платоспроможності гос$
подарюючих суб'єктів, приведенні у відповідність наяв$
ного навантаження можливостям функціонування в
умовах скорочення ресурсів, а також забезпеченні адап$
тивності та гнучкого реагування на зростаючу невизна$
ченість [2]. Інші заходи включають в себе зменшення або
відстрочку податків, пільгові позики, субсидії на ви$
плату зарплат працівникам, одноразові і / або регулярні
допомоги громадянам.
Проте варто зазначити, що боротьба із викликами
та загрозами, спричиненими поширенням коронавіру$
су, не може бути ефективною в достатній мірі, якщо про$
тиепідемічні заходи матимуть лише стимулюючий харак$
тер. Важливою складовою нейтралізації наслідків пан$
демії є створення нових або удосконалення існуючих
способів контролю за дотриманням податкового зако$
нодавства. Це міркування актуалізується безпрецеден$
тним в сучасній історії наданням різноманітних пільг та
преференцій і гіпотетичною можливістю їх неналежно$
го використання недобросовісними суб'єктами подат$
кових правовідносин.
Наразі основним інструментом виявлення порушень
у фіскальній сфері є податкова перевірка. Проте вжиті
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
СТАТТІ
Метою статті є вивчення можливостей та переваг е$
аудиту в реаліях пандемічної економіки та розроблен$
ня пропозицій щодо його впровадження в національну
систему податкових перевірок. Це обумовлює такі зав$
дання: дослідити потенціал електронного аудиту як од$
ного із інструментів подолання негативних наслідків та
загроз для економіки України, спричинених пандемією
Covid$19; охарактеризувати сучасний стан розвитку е$
аудиту в нашій державі; вивчити наявне нормативно$
правове забезпечення, що регулює впровадження елек$
тронного аудиту; запропонувати заходи щодо впровад$
ження аудиту електронних даних в практику конт$
рольно$перевірочної роботи вітчизняних податкових, і
не тільки, органів.
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Таблиця 1. Структура податкового аудиторського файлу (SAF>T UA)*

№
Назва
п/п
розділу/підрозділу
1
ЗАГОЛОВОК
2
ДОВІДНИКИ

Характеристика

Загальна інформація про файл та суб’єкта господарювання, який його подає
Відомості про рахунки бухгалтерського обліку, які застосовуються суб’єктом
господарювання, його власників, контрагентів, продукцію тощо
2.1 Облікова політика
Опис принципів, методів і процедур, що використовуються платником для ведення
бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
2.2 Сальдова відомість
Перелік рахунків типового Плану рахунків, які використовуються платником податків, а
також залишків на цих рахунках
2.3 Контрагенти
Інформація про постачальників та покупців, юридичних та фізичних осіб
2.4 Податкова таблиця
Деталі, пов’язані з нарахуванням та стягненням конкретного податку
2.5 Таблиця одиниць
Опис усіх видів одиниць вимірювання, що застосовуються господарюючим суб’єктом, від
вимірювання
імені якого подано податковий аудиторський файл
2.6 Довідник операцій
Опис усіх видів й типів господарських операцій та процесів
2.7 Продукція
Інформація про результати трудової діяльності або виробничих процесів, що мають корисні
властивості і призначені для використання споживачем
2.8 Запаси
Інформація про матеріальні цінності (відмінні від основної продукції), що очікують вступу у
процес виробничого або особистого споживання
2.9 Власники
Інформація про власника (власників) суб’єкта господарювання
2.10 Необоротні активи
Дані про матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать установі і забезпечують її
функціонування та термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше
одного року
3
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ Інформація про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період
3.1 Баланс (Звіт про
Дані про активи суб’єкта господарювання, його зобов’язання і власний капітал на певну дату
фінансовий стан)
3.2 Звіт про фінансові
Дані про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід суб’єкта господарювання
результати
за звітний період
3.3 Звіт про рух грошових
Дані про надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
коштів
3.4 Звіт про власний капітал
Дані про зміни у складі власного капіталу суб’єкта господарювання протягом звітного
періоду
3.5 Примітки до фінансової
Сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей
фінансової звітності
звітності
4
ЖУРНАЛ
Дані за всіма господарськими операціями та за всіма рахунками бухгалтерського обліку, що
БУХГАЛТЕРСЬКИХ
застосовує суб’єкт господарювання
ЗАПИСІВ
5
ПЕРВИННІ
Електронні документи щодо продажів, закупівель, здійснених платежів, операцій з запасами
ДОКУМЕНТИ
та необоротними активами
5.1 Рахунки-фактури з
Інформація про деталі кожної реалізаційної операції, зокрема: дата та підстави здійснення,
продажів
вартість, контрагенти тощо
5.2 Рахунки-фактури з
Інформація щодо операцій із закупівлі товарів, робіт, послуг, зокрема: дата та підстави
закупівель
здійснення, вартість, контрагенти тощо
5.3 Платежі
Відомості щодо витрат суб’єкта господарювання
5.4 Операції з запасами
Дані щодо фактичних обсягів використання матеріальних цінностей, їх вартості, а також у разі
реалізації – хто реальний покупець
5.5 Операції з необоротними Інформація щодо змісту операцій з необоротними активами
активами
5.6 Податкові накладні
Реєстр документів, які складаються платником податку на додану вартість відповідно до
вимог Податкового кодексу України
5.7 Акцизні накладні
Список документів, призначених для контролю сплати акцизу з пального
5.8 Робочі документи
Інформація про деталі господарських операцій, для яких не встановлені форми первинних
бухгалтера
документів
6
ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ
Інформація щодо різниць, які виникають між оцінкою і критеріями визнання доходів,
витрат, активів, зобов'язань за НП(С)БО або МСФЗ, та доходами і витратами, визначеними
згідно з Податковим кодексом України
Джерело: [8].

Урядом України обмежувальні заходи, пов'язані із бо$
ротьбою із Covid$19, не тільки суттєво вплинули на ро$
боту бізнесу, державних установ й організацій, а й прак$
тично унеможливили проведення документальних та
фактичних перевірок.
Вирішити проблему доступу до інформації про
фінансово$майновий стан платника податків та здійс$
нені ним господарські операції можливо через впровад$
ження у роботу податкових органів аудиту електрон$
них даних, визначальною рисою якого є застосування
цифрових методів аналізу інформації, що міститься в
бухгалтерських та первинних документах, з метою пе$
ревірки правильності розрахунку податкових зобов'я$
зань.
Суть механізму е$аудиту полягає у використанні
спеціального формату електронної звітності, який за$
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безпечує безперешкодне отримання відомостей для про$
ведення ефективної податкової перевірки і мінімізує
будь$які додаткові запити інформації. Прикладом та$
кого стандарту електронних даних є Standard Audit File
for Tax (SAF$T).
SAF$T розроблено Організацією економічного
співробітництва та розвитку у 2005 році [3]. Пізніше файл
було модифіковано. І нині він використовується багать$
ма країнами Європейського Союзу, зокрема Австрією,
Королівством Люксембург, Литвою, Нідерландами,
Польщею та Португалією, які визнають його переваги по$
рівняно із іншими формами контролю в частині скоро$
чення часу проведення перевірок та підвищення точності
виявлення фактів ухилення від сплати податків.
Доведена міжнародною спільнотою ефективність е$
аудиту зумовила початок його запровадження в Україні.
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Так, підпунктом 4 пункту 2 розділу I "Плану заходів з
реалізації Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017—2020 роки" [4] задек$
ларовано впровадження е$аудиту із застосуванням
відповідного програмного забезпечення. Також мож$
ливість електронної перевірки даних платника податків
передбачено підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 По$
даткового кодексу України [5].
Іншими нормативними актами, що мають важливе
значення для введення електронного аудиту в практи$
ку контрольно$перевірочної роботи податкових
органів є Закони України "Про електронні документи
та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851$
IV [6] та "Про електронний цифровий підпис" від
23.05.2003 № 852$ІV [7], якими визначено сутність та
правовий статус електронних документів й підписів
відповідно.
Також вітчизняними науковцями розроблено
проєкт структури української версії стандарту елект$
ронних даних. SAF$T UA складається з семи розділів,
призначених для відображення, експортованих з вихі$
дної системи бухгалтерського обліку, точних даних та
інших відомостей, необхідних для здійснення електрон$
ної перевірки із застосуванням спеціалізованого про$
грамного забезпечення (табл. 1) [8].
Крім того, в українській науковій літературі запро$
поновано порядок здійснення е$аудиту на основі подат$
кового аудиторського файлу, що включає в себе пере$
вірку цілісності та коректності даних SAF$T UA нада$
них платником податків в електронному вигляді; конт$
роль за дотриманням платником податків законодавства
про бухгалтерський облік та фінансову звітність, а та$
кож особливих положень податкового законодавства;
аналіз виявлених розбіжностей та встановлення ризиків
[9].
ВИСНОВКИ
Загалом розвиток вітчизняної системи перевірки
та контролю діяльності платників податків відпові$
дає новітнім світовим тенденціям: на державному
рівні затверджуються програми щодо впроваджен$
ня е$аудиту, здійснюються наукові дослідження на
дану тематику та публікуються відповідні розробки.
Водночас для повноцінного старту функціонування
інституту електронного аудиту даних в Україні не$
обхідно:
1) нормативно закріпити дефініцію е$аудиту, струк$
туру вітчизняної версії податкового аудиторського
файлу (SAF$T UA), порядок проведення електронного
аудиту, відповідні права та обов'язки платників податків
й контролюючих органів;
2) розробити детальний поетапний план запровад$
ження електронного аудиту;
3) створити спеціалізоване програмне забезпечен$
ня для аналізу та перевірки електронних даних суб'єктів
господарювання або обрати один із популярних GAS$
засобів.
Насамкінець можна стверджувати, що впроваджен$
ня е$аудиту має потенціал стати інструментом, який не
тільки нейтралізує обмеження накладені пандемією на
здійснення податкових перевірок, а й забезпечить змен$
шення кількості ресурсів, що витрачаються при їх про$
веденні, та підвищить ефективність боротьби із шахрай$
ством та ухиленням від сплати податків.
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CURRENT ISSUES OF DETERMINING THE MATERIALITY IN AUDIT

У статті визначено сутність поняття "суттєвість" та порядок його застосування в процесі виконання аудиту. ОбX
грунтовано, що суттєвість при виконанні завдань з аудиту застосовується аудитором під час планування, проведенні
аудиту та формуванні думки в звіті аудитора. Досліджено особливості розрахунку суттєвості на рівні фінансової
звітності, встановлено підходи до визначення її рівня, взаємозв'язок кількісних і якісних релевантних чинників. ВизX
начено особливості нормативного регулювання механізму розрахунку суттєвості для виконання аудиторських проX
цедур, встановлено взаємозв'язок між оцінкою аудиторського ризику та обчисленням відносного показника суттєX
вості для виконання аудиторських процедур. Досліджено методичне забезпечення розрахунку суми, нижче за яку
викривлення є, вочевидь, незначними, а також порядок перегляду показників суттєвості в ході аудиту.
The article shows the essence of the concept of "materiality" and the procedure for its application in the audit process.
Materiality as a definition in an audit should be considered as the maximum allowable size of curvature of the amount,
classification, presentation and disclosure in the financial statements of an enterprise, as well as a relevant criterion for
determining the volume of audit procedures and expression of opinion of an independent auditor. It is wellXfound that the
materiality in the performance of audit tasks by the auditor is used in planning, conducting an audit and forming an opinion
in the auditor's report. The features of the calculation of materiality at the level of financial statements, as well as at the level of
specific classes of operations, account balances and information disclosure were examined. The test scores and relative values
of indicators of materiality in the audit in Ukraine as well as the methods for determining its level were given; the relationship
of its quantitative and qualitative relevant factors were established. A list of business risks associated with the nature of the
industry and the type of activity of the enterprise, its affiliation with enterprises of public interest, which must be taken into
account when calculating materiality at the level of financial statements as a whole was systemized. The features of the
regulatory framework for calculation of materiality for implementation of audit procedures were defined; the relationship
between the assessment of audit risk and the calculation of the relative indicator of materiality for the implementation of audit
procedures was established. Considering the correlation between audit risk and materiality for performing audit procedures,
it is proved that the higher the audit risk, the lower should be the relative significance of materiality for performing audit
procedures. The methodological support for calculating the amount below, which the curvature is obviously insignificant, as
well as the procedure for revising materiality indicators during an audit were studied.
Ключові слова: аудит, суттєвість, викривлення, рівень суттєвості, фінансова звітність, аудиторські
процедури.
Key words: audit, materiality, curvature, materiality level, financial statements, audit procedures.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практичне застосування концепції суттєвості в
аудиті на сьогодні залишається актуальним питанням,
що потребує подальшого вивчення та обгрунтування.
Реформування законодавчого базису здійснення ауди$
торської діяльності в Україні, внесення змін до ключо$
вих нормативних документів з питань бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в Україні, зумовлюють
необхідність перегляду та оновлення методичних засад
визначення суттєвості. Наявність лише узагальнених
рекомендацій розрахунку рівня суттєвості в аудиті
фінансової звітності призводить до виникнення числен$
них дискусій щодо розробки методичних підходів до
розрахунку показників суттєвості. Важлива роль сут$
тєвості в аудиті підтверджується тим, що саме від пра$
вильності та обгрунтованості визначених показників
суттєвості на рівні фінансової звітності, а також на рівні
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конкретних класів операцій, залишків рахунків, залежа$
тиме планування аудиту, розробка та визначення обся$
гу аудиторських процедур, які в подальшому вплинуть
на висловлення думки незалежним аудитором.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемним питанням розвитку методичних
підходів до визначення суттєвості в аудиті присвятили
наукові праці такі вчені та дослідники: В.Г. Барановська
[3], Н.І. Дорош [4], В.В. Ємець [3], С.Й. Згурська [5],
Т.О. Каменська [7], О.А. Петрик [2], О.Ю. Редько [10]
та інші вітчизняні та зарубіжні науковці. Не применшу$
ючи значення наукових напрацювань авторів, більш де$
тального та глибокого дослідження вимагають теоре$
тичні положення обгрунтування змісту та особливос$
тей встановлення суттєвості в аудиті.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування економічного змісту
поняття "суттєвість", дослідження актуальних питань
розрахунку показників суттєвості в аудиті.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Окреме трактування дефініції "суттєвість" у МСА
320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту"
не наведено, хоча в п. 2 цього стандарту зазначається,
що під суттєвістю в концептуальних основах фінансо$
вого звітування найчастіше зазначений термін визна$
чається як "…викривлення, включаючи пропуски, вва$
жаються суттєвими, якщо обгрунтовано очікується, що
вони, окремо або в сукупності, можуть вплинути на еко$
номічні рішення користувачів, що приймаються на
основі фінансової звітності" [8, с. 363]. Відповідно до
НП(С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
"суттєва інформація — інформація, відсутність якої
може вплинути на рішення користувачів фінансової
звітності" [9]. Зважаючи на представлені трактування
поняття "суттєвість", цю дефініцію в аудиті слід розг$
лядати як гранично допустимий розмір викривлення
суми, класифікації, подання або розкриття інформації
у фінансовій звітності суб'єкта господарювання, а та$
кож як релевантний критерій визначення обсягу ауди$
торських процедур та висловлення думки незалежного
аудитора.
Трактування поняття "суттєвість" засвідчує той
факт, що аудитор повинен розуміти інформаційні по$
треби користувачів фінансової звітності та обставини
за яких така інформація використовується для того, щоб
правильно визначити рівень суттєвості в аудиті. Врахо$
вуючи різноплановість інформаційних запитів користу$
вачів, диференціацію їх категорій, аудитор застосову$
ючи концепцію суттєвості та професійне судження з
урахуванням різних чинників, повинен визначити конк$
ретне граничне значення викривлення фінансової
звітності, за наявності якого користувачі фінансової
звітності будуть неспроможні ухвалити правильні
рішення. Існування дуалістичності інформаційних по$
треб різних категорій користувачів фінансової звітності
та їх значна диференціація, призводять до необхідності
врахування ряду якісних та кількісних чинників при
формуванні професійного судження аудитором у про$
цесі розробки алгоритму розрахунку абсолютного та
відносного значення показника суттєвості.
Відповідно до МСА 320 "Суттєвість при плануванні
та проведенні аудиту" концепція суттєвості аудитором
застосовується при:
1) плануванні аудиту (на основі визначення викрив$
лень, які будуть вважатися суттєвими, розробляються
процедури оцінки ризиків та встановлюється обсяг по$
дальших аудиторських процедур, розраховується
суттєвість для виконання аудиторських процедур);
2) проведенні аудиту (здійснюється оцінка впливу
ідентифікованих викривлень на аудит та визначається
за наявності невиправлених викривлень їх вплив на по$
казники фінансової звітності);
3) формуванні думки в звіті аудитора.
Чіткий алгоритм розрахунку показника суттєвості
в МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні
аудиту" не врегульований і механізм його обчислення
повністю базується на професійному судженні аудито$
ра. У зв'язку з цим розробка відповідного методичного
забезпечення розрахунку суттєвості при плануванні та
проведенні аудиту повинна бути обгрунтована та де$
тально описана в робочих документах аудитора. Роз$
глянемо детальніше порядок визначення рівня суттє$
вості в аудиті фінансової звітності.
Розрахунок суттєвості на рівні фінансової звітності.
Параграфом А 4 МСА 320 "Суттєвість при плануванні
та проведенні аудиту" передбачено, що при початково$
му визначенні суттєвості на рівні фінансової звітності в
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Таблиця 1. Контрольні показники та відносні значення
показників суттєвості в аудиті в Україні

№
з/п
1
2
3
4
5

Контрольний показник
Дохід від реалізації товарів,
робіт, послуг
Прибуток до оподаткування
Загальна вартість активів
Власний капітал
Витрати

Відносне
значення
показника (%)
0,5 – 2
3 – 10
0,5 – 2
1–5
0,5 – 2

цілому застосовується певний відсоток від контрольно$
го показника. Проте чіткої кількісної деталізації за$
значених відсотків, крім прикладу застосування 5 % від
прибутку до оподаткування та 1 % від сукупних доходів
або сукупних витрат неприбуткової організації, в стан$
дарті не наведено. Аналіз практичного досвіду розра$
хунку відсотку від контрольного показника засвідчує,
що суб'єктами аудиторської діяльності найчастіше ви$
користовуються наступні контрольні показники та
відповідне їх відсоткове значення (табл. 1).
Застосування виду контрольного показника в зару$
біжних країнах тотожно Україні є предметом профе$
сійного судження аудитора. В міжнародній практиці за$
стосовуються схожі діапазони відносних значень показ$
ників суттєвості (табл. 2).
Наведене абсолютне значення суттєвості на рівні
фінансової звітності повинно базуватися на обов'язко$
вому врахуванні потенційних ризиків діяльності суб'єкта
господарювання. Погоджуємось з В.Г. Барановською,
В.В. Ємець, що "різновидами ризиків можуть бути ри$
зики бізнесу; ризики менеджменту; ризики системи
внутрішнього контролю; ризики системи бухгалтерсь$
кого обліку та звітності; зовнішні фіскальні ризики
тощо. Слід зауважити, що така оцінка суттєвості повин$
на передувати прийняттю аудитором завдання до вико$
нання. На нашу думку, безпосередньо аудиторський
ризик, зокрема, невиявлення суттєвих невідповідностей,
на даному етапі не повинен бути предметом уваги ауди$
тора" [3, с. 96].
Під час розрахунку суттєвості на рівні фінансової
звітності повинні враховуватися ризики бізнесу, які
можуть бути пов'язані з характером галузі та видом
діяльності підприємства, його приналежності до
підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Ризиками галузі або виду діяльності підприємства,
які слід врахувати при розрахунку суттєвості на рівні
фінансової звітності є:
— залучення посередників в процесі здійснення гос$
подарської діяльності;
— значні обсяги операцій з пов'язаними сторонами;
— значні обсяги нетипових господарських операцій;
— наявність монополізму в певній галузі ринку;
— зосередженість уваги на конкретному аспекті
бізнесу суб'єкта господарювання, що окремо розкри$
вається у фінансовій звітності.
Під час розрахунку суттєвості на рівні фінансової
звітності підприємств, що становлять суспільний інте$
рес (підприємства — емітенти цінних паперів, цінні па$
пери яких допущені до торгів на фондових біржах або
щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропози$
цію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші
фінансові установи (крім інших фінансових установ та
недержавних пенсійних фондів, що належать до мікро$
підприємств та малих підприємств) та великі підприєм$
ства) слід враховувати великі обсяги діяльності цих
суб'єктів господарювання, значний громадський інтерес
до їх діяльності, соціальний вплив на суспільні очіку$
вання в результаті недотримання вимог та можливий
вплив викривлень на рішення користувачів. Такі чинни$
ки засвідчують необхідність встановлення відносного
значення суттєвості для підприємств, що становлять
суспільний інтерес у межах 1,5—2 %. Нецільове вико$
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ристання коштів, перевищення витрат над встановлени$
ми лімітами, факти, що мають ознаки шахрайства в
діяльності підприємств, що становлять суспільний інте$
рес будуть суттєвими незалежно від суми.
Крім ризиків, аудитору при розрахунку суттєвості
на рівні фінансової звітності, а також для окремих класів
операцій, залишків рахунків або розкриття інформації,
слід врахувати якісні та кількісні релевантні чинники,
які впливають на розрахунок показників суттєвості.
Зокрема, К.В. Сахневич, В.М. Чубай стверджують, що
"аудитор повинен оцінити якісні характеристики ви$
кривлень, навіть якщо їх розмір не перевищує рівня сут$
тєвості для всієї фінансової звітності, адже можуть існу$
вати обставини, внаслідок яких аудитор оцінить такі вик$
ривлення як суттєві. Такими обставинами можуть бути:
— недотримання вимог нормативних актів та регу$
ляторних органів щодо певних операцій, статей фінан$
сової звітності;
— викривлення стосуються боргових зобов'язань
суб'єкта господарювання;
— недотримання облікової політики;
— викривлення стосуються показників, за якими
аналізують фінансовий стан підприємства;
— існування операцій з пов'язаними сторонами
тощо" [11, с. 229—230].
Барановська В.Г., Ємець В.В. зазначають, що "сьо$
годні в Україні слід користуватися меморандумом "Кри$
терії для визначення суттєвості", прийнятим FASB ще у
1975 році. В цьому документі, який до речі орієнтова$
ний на фінансовий облік, було наведено перелік
кількісних та якісних чинників, які можуть допомогти
під час визначення суттєвості, а саме:
1. Вирішальні чинники (домінуючі): фіксована сума
у доларах; відсоток від продажу; відсоток від валового
прибутку; відсоток від чистого прибутку; відсоток від
вартості активів; відсоток від зобов'язань; частка акціо$
нера в статутному капіталу; відсоток у вигляді відношен$
ня до субрахунку (наприклад, машини та обладнання);
відсоток, застосований для узагальнюючого рахунку
(наприклад, основні засоби).
2. Змінні (модифікуючі) чинники:
а) Зовнішні чинники: навколишнє середовище; по$
літичні, національні та світові; галузь промисловості; по$
зиціювання на ринку; бізнес$практика, ділові навички
та традиції; нормативні вимоги; податок на прибуток;
б) характеристики фірми: досвід та ступінь розви$
нутості на ринку; структура капіталізації; сезонність;
конкурентоздатність; географічна дисперсія операцій;
інтегрований характер операцій; різноманітність поста$
чальників та покупців; імідж фірми; зацікавленість влас$
ників; громадська довіра; ліквідність; платоспро$
можність; тенденція прибутковості; перспективи роз$
витку; організаційна структура тощо;
в) характеристика подій, як елемент судження: на$
дання переваги миттєвим вигодам перед майбутніми;
надання переваги одноразовій вигоді перед безперерв$
ністю; операції з пов'язаними особами; схильність до
порушення умов договору; схильність до порушення
чинного законодавства; можливість впливу керівницт$
ва на отримання доходу; вплив на характер та резуль$
тати судження; впевненість в реалізації активів та
ліквідації пасивів;
г) характеристика системи бухгалтерського обліку
та відповідність обліковій політиці: відповідність прий$
нятим принципам бухгалтерського обліку; відхилення
від загальноприйнятої практики виробництва; подальші
події; ступінь розкриття облікової політики; відпо$
відність обліковій політиці тощо" [3, c. 97].
Необхідність врахування якісних чинників при роз$
рахунку суттєвості, їх належне обгрунтування в робо$
чих документах аудитора, є запорукою правильного
обчислення та встановлення діапазону суттєвості як на
рівні фінансової звітності, так і на рівні певного класу
операцій, залишків рахунків або розкриття інформації.
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Таблиця 2. Критерії (показники) загальної суттєвості
в зарубіжних країнах

Країна

Контрольний показник

Велика
Британія

Прибуток до оподаткування
Доходи
Загальна вартість активів
Чисті активи
США
Прибуток до оподаткування
Загальна вартість активів або
сума доходів (сума вища з
двох)
Інші країни Чистий прибуток
Загальна вартість активів
Власний капітал

Відносне
значення
показника
(%)
5
0,5-1
1–2
2
5-10
1
5-10
0,5-1
1-2

Джерело: [1, с. 120].

Зазначене обгрунтування чинників і їх вплив на показ$
ники суттєвості слід обов'язково зазначити в робочих
документах аудитора, що стосуються визначення рівня
суттєвості.
Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських
процедур. Після розрахунку суттєвості на рівні фінан$
сової звітності, аудитор оцінює аудиторський ризик та
здійснює визначення суттєвості для виконання ауди$
торських процедур.
МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні
аудиту" в параграфі А 13 зазначено, що "суттєвість для
виконання аудиторських процедур (яка за визначенням
становить одну чи кілька величин) призначена для того,
щоб зменшити до прийнятно низького рівня ймовірність
того, що сукупність невиправлених і невиявлених вик$
ривлень фінансової звітності перевищить суттєвість на
рівні фінансової звітності в цілому. Крім того, суттєвість
для виконання аудиторських процедур, що належить до
рівня суттєвості, визначеного для окремого класу опе$
рацій, залишків рахунків або розкриття інформації, при$
значена для того, щоб зменшити до прийнятно низько$
го рівня ймовірність того, що сукупність невиправлених
і невиявлених викривлень для певного класу операцій,
залишків рахунків або розкриття інформації переви$
щить рівень суттєвості для цього певного класу опе$
рацій, залишків рахунків або розкриття інформації. Ви$
значення суттєвості для виконання аудиторських про$
цедур не є суто механічним розрахунком, а передбачає
застосування професійного судження. Воно залежить
від розуміння аудитором суб'єкта господарювання, до$
повненого під час виконання процедур оцінки ризиків,
характеру й розміру викривлень, ідентифікованих під
час попередніх завдань з аудиту, та відповідно від очі$
кування аудитора щодо викривлень у поточному пе$
ріоді" [8, с. 371].
Слушною є думка С.Й. Згурської, що "визначаючи
суттєвість виконання, установлюється числовий рівень,
що допомагає партнерам з аудиту виконати достатньо
аудиторських процедур для обгрунтування аудиторсь$
кої думки. Цей показник визначає, що, якщо аудитори
застосували б загальну суттєвість, визначену на етапі
планування та проведення аудиторських процедур, про$
тягом усього аудиту, вони б надмірно ризикували,
оскільки не були б виявлені помилки" [5].
Саханевич К.В., Чубай В.М. стверджують, що "ви$
значити суттєвість неможливо без попереднього вста$
новлення рівня аудиторського ризику. Однак у новому
викладі МСА 320 взагалі упущено обернену залежність
між цими поняттями, методи зниження рівня аудиторсь$
кого ризику через необхідне зниження рівня суттєвості
тощо. Натомість, вказано на пряму залежність ауди$
торського ризику від ризику суттєвих викривлень та
ризику невиявлення" [11, с. 230].
Виходячи із зазначеного, слід звернути вагу, що при
розрахунку суттєвості для виконання аудиторських
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процедур аудитор має врахувати оцінку аудиторського
ризику та очікування щодо ймовірних викривлень у
звітному періоді. Враховуючи кореляцію між аудиторсь$
ким ризиком та суттєвістю для виконання аудиторсь$
ких процедур, слід звернути увагу, що чим вищий ауди$
торський ризик, тим нижчим має бути відносне значен$
ня суттєвості для виконання аудиторських процедур.
На взаємозв'язку ризику суттєвого викривлення
та показника суттєвості виконання акцентує увагу й
С.Й. Згурська, яка зазначає, що "чим вище оцінено ри$
зик суттєвого викривлення, то більше аудитору необхі$
дно знизити відсоток. Зазвичай відсотки коливаються
від 75 (низький ризик) до 50% (високий ризик)" [5]. Тому
у внутрішніх положеннях аудиторської фірми щодо
розрахунку суттєвості доцільно чітко визначити
кількісну залежність між розміром аудиторського ри$
зику та діапазоном відносного значення суттєвості ви$
конання аудиторських процедур.
Розрахунок суми, нижче за яку викривлення є воче$
видь незначними. Під час розрахунку суттєвості ауди$
тор також має визначити суму незначних викривлень.
Незначними викривленнями в цьому випадку є викрив$
лення, кількісне вираження якого має менший розмір,
аніж встановлений рівень суттєвості та можуть не на$
копичуватися, оскільки, на думку аудитора, накопичен$
ня таких сум суттєво не впливає на фінансову звітність.
"На практиці аудитори, як правило, розглядають
суму на основі діапазону до 5% від загальної суттєвості.
Знаходження викривлень в межах діапазону або чи
може бути виправдана сума понад діапазон залежить від
професійного судження аудиторів. Наприклад, якщо під
час минулого аудиту суб'єкта господарювання було ви$
явлено велику кількість викривлень у сумі, наближеній
до нижньої межі діапазону, то аудиторам доречно в
поточному році зменшити ризик того, що незначні вик$
ривлення (які не були б зафіксовані, якби поріг воче$
видь незначних викривлень був встановлений занадто
високим), можуть дістатися рівня, про який слід повідо$
мити керівництву та особам, що наділені найвищими
повноваженнями" [6, с. 10].
У ході аудиту суттєвість на рівні фінансової звітності
в цілому, а також для окремих класів операцій залишків
рахунків або розкриття інформації може переглядати$
ся в результаті виявлення певних обставин або отриман$
ня нової інформації під час аудиту, зміни розуміння
аудитором суб'єкта господарювання за результатами
здійснення подальших аудиторських процедур. такі
зміни з їх детальним обгрунтуванням також повинні
бути належним чином відображені в робочих докумен$
тах аудитора.
ВИСНОВКИ
Дослідження актуальних проблемних питань та особ$
ливостей застосування концепції суттєвості в аудиті доз$
волило встановити її пріоритетне значення в частині як$
існого надання аудиторських послуг та правильного фор$
мулювання думки незалежного аудитора. Питання роз$
рахунку порогових значень суттєвості на рівні фінансо$
вої звітності та для виконання аудиторських процедур
на сьогодні базується на професійному судженні ауди$
тора, під час формування якого обов'язково слід врахо$
вувати значну кількість релевантних чинників. За резуль$
татами дослідження наведено перелік кількісних та які$
сних чинників, ризиків, які аудитор повинен врахувати
при розрахунку суттєвості. Комплексний розгляд зазна$
чених чинників, врахування взаємозв'язку аудиторсько$
го ризику та відносного значення показника суттєвості
для виконання аудиторських процедур, дозволить забез$
печити об'єктивне обгрунтування та доказову базу для
визначення рівня суттєвості під час проведення аудиту.
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SWOTXАНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ
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SWOTXANALYSIS OF THE TERRITORY AS A PREREQUISITE FOR THE A STRATEGIC VISION
FORMATION OF ITS ECONOMIC DEVELOPMENT

Статтю присвячено визначенню та обгрунтуванню SWOTXаналізу території як передумови формування
стратегічного бачення економічного розвитку. Проаналізовано сутність понять "економічне зростання"
та "економічний розвиток", виявлено їх відмінності. Доведено необхідність застосування SWOTXаналізу
для знаходження та прийняття обгрунтованих рішень у рамках регіонального розвитку. Виявлено наX
явність можливості поєднати важливі внутрішні якісні характеристики регіону (сильні і слабкі сторони)
з результатами досліджень зовнішніх умов (можливості та загрози). Запропоновано схему визначення
ключових проблем економічного розвитку територій України. Обгрунтовано, що важливими процесами
в рамках проведеного SWOTXаналізу є виявлення переваг, викликів та можливих ризиків. Доведено, що
застосування SWOTXаналізу сприятиме коректному формуванню стратегічного бачення економічного
розвитку територій та дозволить визначити найбільш вірогідні сценарії їх розвитку.
The article is devoted to the definition and substantiation of SWOTXanalysis of the territory as a prerequisite
for the strategic vision formation of the economic development. The essence of the concepts "economic growth"
and "economic development" is analyzed, their differences are revealed. It is determined that economic growth
is understood as a quantitative increase and qualitative improvement of a social product and factors of its
production. And the essence of economic development involves continuous changes in economic processes to
achieve the goal in terms of existing resources rational use. It is determined that an important prerequisite for
effective economic development of the territory is its strategic planning, which not only minimizes the risk of
irrational management decisions, but also contributes to a thorough vision of development promising areas. The
conceptual aspects of the territories economic development strategic vision are singled out: effective economic
environment, which is based on the centers of economic growth; territories balanced economic development;
smart public administration that uses methods of project approach and risk management; accelerated
digitalization of the economic sphere; stable infrastructure, which is formed in accordance with the economic
and geographical location of the territories and provides for the nature rational use. It is proved that the basis for
the strategic vision formation of the territory economic development is the results of SWOTXanalysis and the
results of assessing the territory development potential on the analytical research basis. It is possible to combine
important internal qualitative characteristics of the region (strengths and weaknesses) with the results of
researching external conditions (opportunities and threats). A scheme for identifying key issues of Ukraine
economic development is suggested. Its feature is a combination of identifying strengths and weaknesses,
opportunities and threats with the process of identifying benefits, challenges and possible risks. It is proved that
the application of SWOTXanalysis will contribute to the correct strategic vision formation of the territories
economic development and will determine the most likely scenarios of their development.
Ключові слова: економічний розвиток, регіональний розвиток, стратегічний підхід, SWOTаналіз, пере
ваги, виклики, ризики.
Key words: economic development, regional development, strategic approach, SWOTanalysis, advantages,
challenges, risks.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції територіального розвитку харак$
теризуються масштабними економічними трансформа$
ціями, що чітко відображено у всіх сферах людської
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діяльності. Під впливом науково$технічного прогресу
поряд із позитивними тенденціями економічного роз$
витку світ постійно зіштовхується з глобальними про$
блемами та загрозами. Диспропорції в економічній сис$
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темі призводять до уповільнення темпів росту економі$
ки, а внаслідок загрозливої діяльності суб'єктів госпо$
дарювання — уможливлює високий ступінь забруднен$
ня навколишнього середовища, що в свою чергу призво$
дить до руйнування природних екосистем. У цьому кон$
тексті визначальним є коригування процесу розробки
стратегій сталого розвитку у довгостроковій перспек$
тиві шляхом визначення пріоритетності, точності, сис$
темності та цілісності в процесі формування стратегіч$
ного бачення територіального розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження процесу стратегіч$
ного вибору та особливостей формулювання стратегіч$
них та операційних цілей розвитку регіонів зробили такі
вчені$науковці: Д. Бейкер, Дж. Брайсон, О. Берданова,
В. Вакуленко, І. Валентюк, Д. Гріффін, В. Петросянц,
Н. Сментина, Р. Стейсі, А. Ткачук, А. Фіалковська,
С. Хайнс [1; 3; 5—10] та інші. Проблемами економіч$
ного розвитку територій займалися: О. Берданова, В. Ваку$
ленко, Г. Васильченко, А. Гончаров, Б. Гречаник Н. Грин$
чук, Д. Єндовицкий, О. Єргунова, М. Канадець, М. Мак$
симчук, Ю. Маленков, М. Портер, Н. Сироткина, Л. Слуц$
кин, Ю. Сурмін, О. Янковий [2; 4] та інші. Залишаються
недостатньо розкритими питання обгрунтування стра$
тегічного планування процесу економічного розвитку
територій та застосування важливих інструментів ана$
лізу та управління.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення передумов форму$
вання стратегічного бачення економічного розвитку
територій Для осягнення поставленої мети сформова$
но такі завдання: проаналізувати сутність понять "еко$
номічне зростання" та "економічний розвиток", вияви$
ти їх відмінності; визначити необхідність проведення
SWOT$аналізу території для формування стратегічно$
го бачення економічного розвитку територій; запропо$
нувати схему визначення ключових проблем економіч$
ного розвитку територій України.
ОПИС ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перш ніж перейти до питання формування страте$
гічного бачення економічного розвитку територій, слід
дослідити та визначити сутність поняття "економічний
розвиток" та його відмінність від дефініції "економічне
зростання". Детальне дослідження економічної літера$
тури підтвердило, що використання поняття "еконо$
мічне зростання" у науковому середовищі посилилося
після загальної економічної кризи 2008—2009 рр. У цей
період особливої актуальності набули питання прогно$
зування динаміки економічних показників, які відобра$
жали не тільки економічний потенціал регіону (або краї$
ни в цілому), але й ступінь реальної виробничо$еконо$
мічної активності тієї чи іншої господарської системи.
Тому, у загальному вигляді під економічним зростан$
ням розуміють кількісне збільшення і якісне вдоскона$
лення суспільного продукту і чинників його виробниц$
тва. Незважаючи на те, що дана категорія посідає ваго$
ме місце у відтворювальному процесі, найбільш узагаль$
нюючим параметром, який дозволяє визначити якість
управління суспільним відтворенням, а також проана$
лізувати стан економічної системи та її перспективи, за$
лишається категорія "економічний розвиток". З огляду
на важливість і значущість цієї категорії, слід зазначи$
ти, що економічний розвиток будь$якої країни світу
визначається досягнутим рівнем і якістю життя населен$
ня. Але в умовах сьогодення в практиці управління со$
ціально$економічним розвитком України рівень і якість
життя населення як стратегічна мета носить більш дек$
ларативний характер. Детально вивчаючи існуючий ка$
тегоріально$понятійний апарат дослідження економіч$
ного розвитку, слід акцентувати увагу, що зміст та
сутність розвитку передбачає безперервні зміни в еко$
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номічних процесах для досягнення сформованої мети в
умовах раціонального використання існуючих ресурсів.
Водночас важливою передумовою забезпечення ефек$
тивного економічного розвитку території є його стра$
тегічне планування, яке не тільки мінімізує ризик прий$
няття нераціональних управлінських рішень, але й
сприяє грунтовному баченню перспективних напрямів
розвитку території.
Слід зазначити, що стратегічне бачення економіч$
ного розвитку територій грунтується на комплексній
оцінці глобальних довгострокових трендів, аналізі пріо$
ритетів розвитку регіонів і країни в цілому, визначенні
конкурентних переваг територіальних громад, оцінці
можливих ризиків, обмежень і можливостей. В кон$
тексті зазначеного, можна виокремити такі концепту$
альні аспекти стратегічного бачення економічного роз$
витку територій:
ефективне економічне середовище, яке базується на
центрах економічного зростання, що складають опор$
ний каркас економіки регіону, який в свою чергу фор$
мує конкурентні умови економічної діяльності;
збалансований економічний розвиток територій,
який забезпечується за допомогою мінімізації терито$
ріальних диспропорцій не тільки в економічних умовах
господарювання, але й в рівні і якості життя населення
та в навантаженні на навколишнє середовище;
розумне державне управління, що використовує
методи проєктного підходу та управління ризиками і ба$
зується на відкритості і доступності державних органів,
на високому рівні залучення інститутів громадянського
суспільства і жителів у вирішення актуальних питань
соціально$економічного розвитку регіонів;
прискорена цифровізація економічної сфери завдя$
ки: розвитку і поширенню "розумних" технологій; за$
стосуванню новітніх технологій обробки і зберігання
даних; створенню дата$центрів, розвитку технологій
бездротового зв'язку;
стабільна інфраструктура, яка формується відпо$
відно до економіко$географічного положення тери$
торій, та передбачає раціональне природокористуван$
ня завдяки якому забезпечується: гармонійний розви$
ток промислово$інфраструктурного комплексу; збере$
ження унікальної екосистеми регіону; формування ком$
фортного та безпечного навколишнього середовища; бе$
режливе використання природних ресурсів.
Необхідно акцентувати увагу, що при формуванні
стратегії розвитку території поряд з аналізом тенденцій
розвитку самого регіону, визначення його потенціалу і
рівня конкурентоспроможності в сучасних умовах не$
обхідно враховувати й оцінювати фактори зовнішнього
впливу, а також глобальні процеси, під впливом яких
відбувається трансформація всього навколишнього се$
редовища. Етап, який присвячено аналізу ситуації у
внутрішньому та зовнішньому середовищі, забезпечує
підгрунтя для визначення місії і стратегічного бачення
розвитку території, а також формулювання цілей в дов$
гостроковій перспективі. На сьогодні існує безліч різних
інструментів аналізу зовнішнього і внутрішнього сере$
довища регіону, серед яких слід виділити: дерево рішень;
мертва петля і спіраль удачі; вивчення профілю регіону;
матриця БКГ; матриця Мак$Кінсі; діаграма Парето;
аналіз документів; SWOT$аналіз, PEST$аналіз, STEP$
аналіз тощо.
Що стосується діагностики вже існуючих стратегій
регіонального розвитку, то виявлення кращих практик
і еталонних стратегій проводиться за допомогою таких
інструментів, як: традиційний аналіз документів (нор$
мативно$правових актів, законів, регіональних про$
грам), контент$аналіз стратегій розвитку регіонів краї$
ни (статистичні методи оцінки показників розвитку, ви$
явлення лідерів та атусайдерів, детальний аналіз змісту
стратегій), інтерв'ю та експертні оцінки.
Попри доволі значну кількість методів та інстру$
ментів, що застосовуються для аналізу у досліджуваній

127

Рис. 1. Визначення ключових проблем економічного розвитку територій України в контексті аналізу виявлених переваг,
викликів та можливих ризиків завдяки проведеному SWOT>аналізу
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сфері, найбільш широко використовуваним серед прак$
тиків залишається SWOT$аналіз, який є достатньо відо$
мим і популярним засобом вивчення зовнішнього і внут$
рішнього середовища регіону. Він передбачає аналітич$
не опрацювання сильних і слабких сторін, можливос$
тей і загроз регіонального середовища. Значимість
SWOT$аналізу полягає ще й в тому, що він є базою для
генерування альтернативних стратегій розвитку ре$
гіонів. За допомогою виявлення переваг, викликів та ри$
зиків даний вид аналізу дозволяє сформувати найбільш
сприятливу модель поведінки регіону при певних умо$
вах зовнішнього середовища.
Слід зазначити, що метод SWOT$аналізу викорис$
товується задля визначення якісних параметрів терито$
ріального розвитку шляхом оцінки внутрішніх і
зовнішніх чинників навколишнього середовища. Він доз$
воляє визначити сильні та слабкі сторони відповідної
території, а також виявити можливості та спрогнозу$
вати потенційні загрози. У свою чергу оцінка макросе$
редовища дозволяє розробити стратегії, які допомо$
жуть регіону перетворити потенційні загрози у можли$
вості.
Отже, основою для формування стратегічного ба$
чення економічного розвитку території є результати
SWOT$аналізу та результати оцінки потенціалу розвит$
ку території на базі аналітичних досліджень. SWOT$
аналіз територій нашої країни було здійснено в рамках
дослідження сучасного стану розвитку всіх областей з
урахуванням ключових тенденцій їх функціонування,
виокремлення актуальних проблемних питань у галузях
господарського комплексу та перешкод у економічно$
му розвитку регіонів, а також детального аналізу існу$
ючих стратегій розвитку областей за 2012—2018 роки,
а також проектів майбутніх стратегій розвитку. Слід
зазначити, що на основі SWOT$аналізу було виявлено
наступні зв'язки: можливості підтримують сильні сто$
рони, що дозволяє визначити порівняльні переваги те$
риторій країни; можливості зменшують слабкі сторо$
ни, дозволяє визначити виклики, які стоять перед регіо$
ном; загрози посилюють слабкі сторони, що дозволяє
визначити ризики, які можуть виникнути перед терито$
ріями. Саме ці взаємозв'язки дозволяють сформулюва$
ти порівняльні переваги, виклики й ризики та сприяють
виокремленню ключових проблем економічного розвит$
ку території (рис. 1).
У комплексі це є основою для стратегічного вибору
— формулювання стратегічних та операційних цілей
розвитку області на довгострокову перспективу. Отже,
сильними сторонами територій країни є помірний
клімат, рівнинний рельєф, наявність високо родючих
чорноземів, що є суттєвою ресурсною базою для роз$
витку диверсифікованого сільського господарства. У
свою чергу зростання попиту на продукти харчування
у світі і тенденції до споживання органічних продуктів
створює можливість для розвитку сільськогосподарсь$
ких підприємств, фермерських господарств та харчової
промисловості у сільських територіях країни. Отже,
основною перевагою більшості території України є на$
явність унікальних рекреаційних та природних ресурсів,
а також її економіко$географічне розташування, що дає
можливість транскордонного співробітництва, вихід
промислових та сільськогосподарських підприємств на
європейський ринок.
Важливою сильною стороною є успішна реалізація
реформи децентралізації влади та формування фінан$
сово$спроможних територіальних громад області.
Залучення іноземних та внутрішніх інвестицій шля$
хом створення сприятливого інвестиційного клімату та
активізація співробітництва з країнами$членами ЄС зав$
дяки реалізації проектів міжнародних організацій і за$
лученню міжнародної технічної допомоги сприятиме
підвищенню інноваційної активності підприємств та
розвитку високотехнологічних галузей. Прийняття нор$
мативно$правових актів, спрямованих на поліпшення
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інвестиційного та бізнес$клімату дозволить посилити
такі переваги як належність території до інвестиційно$
привабливих та економічно розвинутих регіонів Украї$
ни.
Слід зазначити, що найбільш суттєвим викликом для
економіки регіонів України є низький рівень інвестицій
у промисловість, який у поєднанні з високим рівнем
фізичного та морального зносу виробничих фондів, не$
достатньою інноваційною активністю підприємств може
призвести до деіндустріалізації та деградації економі$
ки територій. Головною передумовою нівелювання
впливу даного ризику є проведення послідовної держав$
ної політики щодо залучення іноземних інвесторів та
стимулювання внутрішніх. Сприяння притоку інвестицій
в економіку області, розвиток науково$освітнього
співробітництва з європейськими країнами та покра$
щення інвестиційного та бізнес$клімату дозволять упо$
вільнити відтік кращих кваліфікованих кадрів за кордон.
Завершення реформи децентралізації та здійснен$
ня державою послідовної політики енергоефективності
сприятимуть підвищенню спроможності територіальних
громад щодо забезпечення населення житлово$кому$
нальними послугами належної якості та відповідної вар$
тості. Підтримка малого та середнього бізнесу сприя$
тиме зменшенню процесів активізації міграції молоді та
працездатного населення за кордон. Зростання бюд$
жетної самостійності громад підтримає факт завершен$
ня реформи децентралізації, що у свою чергу знизить
територіальні диспропорції та розрив у якості життя
населення різних територій країни.
Головним ризиком для більшості територій зали$
шається зниження інвестування в економіку через по$
літичну нестабільність, загроза ескалації конфлікту на
сході країни та високий рівень корупції. З посиленням
впливу цього ризику можливе виникнення дефіциту зов$
нішнього інвестування через розгортання нової хвилі
світової кризи. Водночас посилення конкуренції на
світових ринках традиційного експорту разом з недо$
сконалою регуляторною політикою знижують експор$
тний потенціал економіки області, гальмують інвесту$
вання та пригнічують інноваційну активність під$
приємств, яка наразі є недостатньою і може й надалі
знижуватися через обмеження на трансфер технологій.
Загострення проблем працевлаштування та економічна
нестабільність посилюють міграційні настрої населен$
ня і, з одного боку, призводять до збільшення притоку
внутрішніх мігрантів, а з іншого — призводять до відто$
ку кращих кваліфікованих кадрів.
Негативні демографічні тенденції (скорочення на$
селення, висока трудова міграція за кордон, підвищен$
ня демографічного навантаження), а також активізація
міграції молоді та працездатного населення за кордон
створюють ризик для подальшого "старіння" населен$
ня та поглиблення невідповідності між пропозицією і
потребами регіонального ринку праці, зокрема, в час$
тині браку кадрів робітничих професій. Розширення
ареалів депресивності окремих територій формує ризи$
ки зростання рівня безробіття та погіршення якості
життя населення, посилення трудової міграції до тери$
торій з вищою економічною активністю.
Також процеси глобалізації та суспільних транс$
формацій підвищили пріоритетність збереження довкі$
лля, а отже, потребують вжиття термінових заходів.
Протягом тривалого часу економічний розвиток ре$
гіонів держави супроводжувався незбалансованою ек$
сплуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетн$
істю питань захисту довкілля, що, з одного боку, уне$
можливлювало досягнення збалансованого розвитку. У
цьому контексті суттєвим викликом сьогодення є зміна
клімату та погіршення екологічної ситуації на пере$
важній частині територій країни.
Слід зазначити, що на поточну підтримку депресив$
них територій витрачаються значні фінансові ресурси,
але це допомагає вирішувати тільки поточні проблеми.
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Слід розуміти, що за відсутності повноцінної економіч$
ної активності регіонів забезпечення збалансованого
розвитку в довгостроковій перспективі на цих терито$
ріях буде недосяжним завданням. Тому, незважаючи на
наявність проблеми економічного розвитку територій,
що перешкоджають його гармонійному розвитку, слід
пам'ятати, що українці живуть у спроможних громадах,
зокрема реально впливають на організацію свого жит$
тєвого простору. Регіональна політика дозволяє кож$
ному регіону та громаді ефективно використовувати свій
власний потенціал, переваги, ресурси та можливості на
користь розвитку та підвищення якості життя людини
та відповідно на користь розвитку всієї України — еко$
номічно стабільної, політично та соціально згуртованої
держави.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, у роботі визначено необхідність за$
стосування SWOT$аналізу як важливої передумови
формування стратегічного бачення економічного роз$
витку територій. Обгрунтовано, що завдяки аналізу
сильних і слабких сторін регіону стає можливим більш
глибоке висвітлення нарощування необхідних якостей
та коригування певних тенденції в процесі розвитку.
Дослідження зовнішніх чинників спрямоване на вияв$
лення можливостей та загроз, які можуть вплинути на
майбутній економічний розвиток території та водночас
спрогнозувати можливу реакцію регіону на ці виклики.
У цьому досліджені на основі SWOT$аналізу виявлено
стратегічно важливі логічні взаємозв'язки між сильни$
ми та слабими сторонами, а також загрозами та мож$
ливостями. Сформовані зв'язки дозволяють визначити
стратегії подальших дій, в основу яких можуть бути
покладені наступні чинники: порівняльні переваги, тоб$
то найбільш важливі сильні сторони регіону, які спира$
ються на зовнішні можливості та можуть надати істот$
ний поштовх для розвитку регіону; виклики, тобто ви$
користання зовнішніх сприятливих тенденцій для змен$
шення вразливості регіону та мінімізації негативних
наслідків існування його слабких сторін; ризики, тобто
врахування найбільш імовірних зовнішніх загроз, які
впливають на найбільш слабкі сторони регіону. Отже,
виявлені зв'язки є основою не тільки для формулюван$
ня стратегічних цілей економічного розвитку території
на довгострокову перспективу, але й розробки обгрун$
тованої стратегії досягнення сприятливого майбутньо$
го. Шляхом застосування SWOT$аналізу здійснюється
систематизація чинників, що дозволяє максимально
адаптуватися до вихідних умов територіального розвит$
ку з урахуванням зовнішніх чинників впливу.
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TAXATION OF SINGLE TAXPAYERS IN THE MODERN CONDITIONS OF TAX REFORM
IMPLEMENTATION

У статті досліджено оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження поX
даткової реформи. Проаналізовано основні зміни у спеціальному податковому режимі за результатами
прийняття у 2020 році ряду законодавчих актів, які необхідно враховувати у своїй діяльності суб'єктам
господарювання. Уточнено для усіх груп платників єдиного податку актуальні критерії відповідності для
права перебування суб'єктами господарювання на спрощеній системі оподаткування; ставки єдиного
податку; порядок визначення та склад доходів; звітні податкові періоди та строки сплати єдиного податX
ку; податки від яких звільнено від сплати платників податків у разі застосування спрощеної системи
оподаткування. Уточнено базу оподаткування єдиним податком для сільгоспвиробників.
Визначено суму податкового боргу, наявність якого протягом двох послідовних кварталів змусить
суб'єкта господарювання будьXякої групи платників єдиного податку перейти на загальну систему опоX
даткування.
The article explores the taxation of single tax payers in the modern conditions of tax reform. It is determined
that the single tax was introduced in 1998 in order to create favorable conditions for the development of small
business in Ukraine. The main changes in the special tax regime based on the results of the adoption in 2020 of a
number of legislative acts that need to be taken into account in the activities of business entities are analyzed.
The relevant eligibility criteria for the right of business entities to be on the simplified taxation system have been
clarified for all groups of single tax payers; single tax rates; the procedure for determining and composition of
income; reporting tax periods and terms of payment of the single tax; taxes from which taxpayers are exempt
from paying in the case of applying the simplified taxation system. The single tax base for agricultural producers
has been clarified. It is noted that from 01.07.2020, single tax payers pay land tax for plots that are leased (rent,
loan), as well as for plots on which real estate objects that are leased are located.
The amount of tax debt is determined, the presence of which for two consecutive quarters will force the
business entity of any group of single tax payers to switch to the general system of taxation.
Today, certain steps are being taken in Ukraine, including in the field of taxation, to develop and support
small business in Ukraine. To this end, changes have been made in the special tax regime, which in the future
will provide an opportunity to: increase the number of entrepreneurs in Ukraine; reduce the tax burden on small
businesses, which had to move to the general system of taxation in case of nonXcompliance with the previous
criterion "Annual income"; provide additional financial resources to local budgets of Ukraine; to become more
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responsible payers of the single tax in carrying out economic activities. In addition, the priority areas for the
country should be the tax stimulation of innovation activity of single taxpayers, the formation of a favorable
regulatory environment for them and the innovation and investment climate.
Ключові слова: єдиний податок, податкова реформа, спеціальний податковий режим, спрощена система
оподаткування, обліку та звітності.
Key words: single tax, tax reform, special tax regime, simplified system of taxation, accounting and reporting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впровадження податкових реформ в Україні відбу$
вається кожним роком та 2020 рік не є винятком. Так,
навесні 2020 року Верховною Радою було прийнято ряд
законодавчих актів, якими внесені зміни до податково$
го законодавства. Основні зміни стосуються не тільки
адміністрування податків, впровадження плану дій
BEPS, податку на доходи фізичних осіб, податку на при$
буток, а й платників єдиного податку.
Відповідні податкові новації з єдиного податку тор$
кнуться й 1488,3 тис. фізичних осіб$підприємців, що об$
рали спрощену систему оподаткування станом на
01.01.2020. За таких обставин важливість дослідження
питань щодо змін в особливостях оподаткування плат$
ників єдиного податку в сучасних умовах провадження
податкової реформи є актуальним, що має важливе як
теоретичне, так й практичне значення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання оподаткування платників єдиного подат$
ку як суб'єктів малого підприємництва досліджувалось
багатьма як зарубіжними, так й вітчизняними вченими.
Так, проблемам оподаткування малого підприємницт$
ва присвячені наступні праці зарубіжних вчених як: А.
Базо, М. Кассон, Д. Кірбі, А. Клемм, Дж. Рейд тощо.
Вагомий внесок у дослідження оподаткування платників
єдиного податку внесли такі вітчизняні вчені: М. Слат$
вінська — вчена розглядає практику застосування аль$
тернативних систем оподаткування малого бізнесу [1];
О. Молдован досліджує окремі аспекти оподаткування
малого підприємництва та надає рекомендації щодо ре$
формування спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності [2]; Л. Демиденко та В. Демиденко аналізу$
ють теоретичні положення та сучасну практику оподат$
кування малих підприємств, а також виділяють етапи
еволюції спрощеної системи оподаткування малого
підприємництва [3]; О.В. Безкровний досліджує сутність
спрощеної системи оподаткування та особливості її
розвитку в Україні, де акцентує увагу на ретроспективні
зміни методики справляння єдиного податку [4]; М. Вой$
наренко, Л. Ємчук розглядають практичні аспекти ефек$
тивності запровадження спрощеної системи оподатку$
вання суб'єктів малого бізнесу з метою виявлення впли$
ву спеціального режиму оподаткування на поповнення
дохідної частини бюджету та формування умов госпо$
дарювання суб'єктів малого бізнесу [5] та інші. Однак
науковий доробок потребує подальших досліджень у цій
сфері через зміни у податковому законодавстві у зв'яз$
ку з здійсненням податкової реформи в Україні.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є висвітлення змін в особливо$
стях оподаткування платників єдиного податку в сучас$
них умовах впровадження податкової реформи.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Єдиний податок було запроваджено у 1998 р. Ука$
зом Президента України "Про спрощену систему опо$
даткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва" № 727/98 від 03.07.1998 року з метою
створення сприятливих умов розвитку малого підприє$
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мництва в Україні. У результаті припинення його дії
спеціальні режими оподаткування для малого бізнесу
були прописані у Главі 1 Розділу ХIV Податкового ко$
дексу України [6].
За роки існування спрощеної системи оподаткуван$
ня, обліку та звітності неодноразово вносились зміни, а
саме: до критеріїв перебування на спеціальному режимі
оподаткування; ставок єдиного податку; об'єктів опо$
даткування єдиним податком; платників єдиного подат$
ку тощо. Здавалось, що після прийняття змін до Подат$
кового кодексу України у грудні 2014 року запанувала
стабільність у спеціальному податковому режимі, про$
те у січня 2020 р. у результаті провадження податкових
реформ в Україні до механізму оподаткування єдиним
податком суб'єктів господарювання вносяться знов
суттєві зміни.
По$перше, відповідно до Закону України від
30.03.2020 №540$IX "Про внесення змін до деяких за$
конодавчих актів України, спрямованих на забезпечен$
ня додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID$
19)" [7] та Закону України від 16.01.2020 № 466$IX "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення тех$
нічних та логічних неузгодженостей" [8] у податково$
му законодавстві для платників єдиного податку
змінюється критерій відповідності для права перебуван$
ня суб'єктами господарювання на спрощеній системі
оподаткування: "Обсяг доходу за календарний рік".
Критерій "Кількість найманих працівників", ставки
єдиного податку, види діяльності для суб'єктів госпо$
дарювання залишились без змін. Діючі групи та критерії
відповідності права перебування суб'єктами господарю$
вання на спрощеній системі оподаткування після прий$
няття змін до Податкового кодексу України наведемо
у таблиці 1.
Збільшений ліміт обсягу річного доходу платники
єдиного податку можуть застосовувати вже з 02.04.2020 р.
Проте ліміт для застосування реєстраторів розрахун$
кових операцій (РРО) залишився без змін та складає як
і раніше 1000000 грн.
На нашу думку, зміна критерію "Обсяг річного до$
ходу" у бік збільшення позитивно вплине на зростання
кількості суб'єктів господарювання, які обирають спро$
щену систему обліку та звітності, що надасть змогу по$
повнити додатковими фінансовими ресурсами місцеві
бюджети.
У результаті здійснення податкової реформи 2020
року порядок визначення та склад доходів для платників
єдиного податку саме першої — третьої груп залишив$
ся без змін, що наведемо у таблиці 2.
Втім, для платників 4 групи єдиного податку була
уточнена база оподаткування. Відтепер нормативна гро$
шова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного ста$
ном на 1 січня базового податкового (звітного) року
визначається відповідно до порядку, встановленого По$
датковим кодексом України для справляння плати за
землю. Відповідне нововведення стосується й грошової
оцінки земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ).
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Таблиця 1. Групи та критерії відповідності для права перебування суб'єктами господарювання на спрощеній системі
оподаткування після прийняття змін до Податкового кодексу України
Група платників єдиного податку

Обсяг річного
доходу,
з 02.04.2020

Дозволена кількість
працівників

Ставка єдиного податку
Звичайна

Підвищена

1 група:
фізособи - підприємці, які здійснюють
виключно роздрібний продаж товарів
з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з
надання побутових послуг населенню

Не використовують
працю найманих осіб

Не перевищує
1000000 грн

10 % від прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб

15% - для фізосібпідприємців у випадках,
визначених
п. 293.4 ПКУ

2 група:
фізособи - підприємці, які
здійснюють господарську діяльність
з надання послуг, у тому числі
побутових, платникам єдиного
податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного
господарства

Одночасно не
перевищує 10 осіб

Не перевищує
5000000 грн

До 20 % від мінімальної
зарплати

15% - для фізосібпідприємців у випадках,
визначених
п. 293.4 ПКУ

3 група:
фізособи - підприємці та юридичні
особи - суб'єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми

Без обмежень

Не перевищує
7 000 000 грн

а) 3% від доходу у разі
сплати ПДВ;

Для юросіб у випадках,
визначених п. 293.5 ПКУ
- 6 % зі сплатою ПДВ;
- 10 % без сплати ПДВ

4 група:
сільсько-господарські
товаровиробники

Без обмежень

б) 5% від доходу без
сплати ПДВ
Частка с/г
товаровиробниц
тва за
попередній
податковий
(звітний) рік
дорівнює або
перевищує 75 %

- рілля, сіножаті та пасовища – розмір ставок
податку з одного гектара буде встановлено на
рівні - 0,95;
для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;
- для багаторічних насаджень (крім багаторічних
насаджень, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях) - 0,57;
- для багаторічних насаджень, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;
- для земель водного фонду ставка залишиться
на рівні - 2,43;
- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що
перебувають у власності сільськогосподарських
товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці
продукції рослинництва на закритому грунті,
або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди - 6,33

Джерело: складено автором за даними [6—8].

Крім того, окремо запроваджують базу оподатку$
вання якщо нормативна грошова оцінка земельної
ділянки не проведена. Отже, базою оподаткування по$
датком для платників єдиного податку четвертої групи
для сільськогосподарських товаровиробників є норма$
тивна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній
Республіці Крим або області (аб. 2 п. 292$1.2).
Що стосується податкових звітних періодів та
строків сплати єдиного податку для суб'єктів господа$
рювання у результаті провадження податкової рефор$
ми 2020 року, то їх не змінено, що наведемо у таблиці 3.
Для платників єдиного податку IV групи зміниться
тільки дата подання річної декларації: досі останнім
днем подання такої звітності було 19 лютого, а тепер її
потрібно подати не пізніше 20 лютого.
Для суб'єктів господарювання 3 та 4 груп єдино$
го податку, що є платниками податку на додану
вартість, встановили новий місячний податковий
(звітний) період з податку на додану вартість. Таким
чином, суб'єкти господарюванні, які сплачують єди$
ний податок за ставкою 3% та сільськогосподарські
товаровиробники IV групи єдиного податку, повинні
будуть подавати декларацію з ПДВ щомісяця. Хоча
до цього б ула мо жливість обрати кварталь ний
звітний період.
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Суб'єкти господарювання, що обрали спрощену сис$
тему оподаткування як і раніше звільнюються від сплати:
— податку на прибуток підприємств. Проте з
01.01.2021 р. якщо платник єдиного податку — юридич$
на особа або фізична особа$підприємець, що визнаєть$
ся контролюючою особою над контрольованими інозем$
ними компаніями відповідно до статті 39$2 Податково$
го кодексу України, то вони будуть здійснювати нара$
хування та сплату податку на прибуток підприємств у
порядку, розмірі та строки, встановлені розділом III По$
даткового кодексу України. Таким чином, встановили
обов'язок "єдинників" сплачувати податок на прибуток
з доходу таких нерезидентів (пп. 1 п. 297.1, п. 297.6 По$
даткового кодексу України). Крім того, запровадили
обов'язок подання річної декларації з податку на при$
буток для фізичних осіб$підприємців (незалежно від си$
стеми оподаткування) та юросіб$"єдинників", які вип$
лачують дохід юрособам$нерезидентам (п. 137.5 Подат$
кового кодексу України).
— податку на доходи фізичних осіб у частині доходів
(об'єкта оподаткування), що отримані в результаті гос$
подарської діяльності платника єдиного податку пер$
шої — четвертої групи (фізичної особи);
— податку на додану вартість з операцій з поста$
чання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких
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Таблиця 2. Склад доходів для платників єдиного податку та порядок їх визначення після прийняття змін
до Податкового кодексу України

Група платника єдиного
податку
Дохід, отриманий у грошовій
Фізичні особиформі (готівковій та
підприємці (1-3 групи)
безготівковій)
Юридичні особи (3 група)
Дохід, отриманий у
Фізичні особи-підприємці
матеріальній та нематеріальній (1-3 групи)
формах
Юридичні особи (3 група)
Вид доходів

Дохід, отриманий в іноземній
валюті

Фізичні особи-підприємці
(1-3 групи)
Юридичні особи (3 група)

Вартість безоплатно
отриманих протягом звітного
періоду товарів (робіт, послуг)

Фізичні особи-підприємці
(1-3 групи)
Юридичні особи (3 група)

Сума кредиторської
заборгованості, за якою минув
строк позовної давності

Дохід від продажу основних
засобів, строк експлуатації
яких більше 12 календарних
місяців
Дохід від продажу основних
засобів строк експлуатації
менше 12 календарних місяців

Норма ПКУ

Дата визнання доходів

п. 292.1
п. 292.6

Дата надходження грошових
коштів на банківський рахунок
(до каси)
п. 292.1
Дата підписання платником
пп. 292.6
єдиного податку акта
приймання-передачі безоплатно
отриманих товарів (робіт,
послуг)
п. 292.5
Перераховується у гривнях за
офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим
Національним банком України
на дату отримання такого
доходу
аб. 1. п. 292.3 Дата підписання платником
пп. 292.6
єдиного податку акта
приймання-передачі безоплатно
отриманих товарів (робіт,
послуг)
аб. 3. п. 292.3 Дата списання кредиторської
пп. 292.6
заборгованості, за якою минув
строк позовної давності

Фізичні особи-підприємці
3 група платники податку
на додану вартість
Юридичні особи 3 група
платники податку на
додану вартість
Юридичні особи (3 група)

п. 292.2

Юридичні особи (3 група)

п. 292.2

Дохід визначається як різниця
між сумою коштів, отриманою
від продажу таких основних
засобів, та їх залишковою
балансовою вартістю, що
склалася на день продажу.
Дата отримання суми коштів від
продажу основних засобів

Джерело: складено автором за даними [6].

розташоване на митній території України, крім подат$
ку на додану вартість, що сплачується фізичними осо$
бами та юридичними особами, які обрали 3% ставку єди$
ного податку, а також що сплачується платниками єди$
ного податку четвертої групи;
— рентної плати за спеціальне використання води
платниками єдиного податку четвертої групи.
Втім, що стосується податку на нерухоме майно в
частині земельного податку, то тепер з 1 липня 2020 р.
для платників єдиного податку перестає діяти звільнен$

ня від сплати земельного податку за ділянки, які нада$
ються в оренду (найм, позику), а також за ділянки, на
яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що нада$
ються в оренду.
Не сплачувати податок на нерухоме майно в частині
земельного податку дозволяється тільки за земельні
ділянки, що використовуються платниками єдиного по$
датку першої — третьої груп для провадження госпо$
дарської діяльності та платниками єдиного податку чет$
вертої групи для ведення сільськогосподарського то$

Таблиця 3. Звітний податковий період та строки подачі звітності суб'єктів господарювання, що обрали спрощену
систему оподаткування у 2020 р.

Для 1-2 гр. платників єдиного
податку

Для 3 гр. платників єдиного
податку

Для 4 гр. платників
єдиного податку

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Календарний рік

Календарний квартал

Календарний рік

СТРОКИ ПОДАЧІ ЗВІТНОСТІ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Протягом 60-ти календарних
днів після закінчення звітного
податкового періоду

Протягом 20-ти календарних днів
після закінчення звітного
податкового періоду

Протягом 60-ти
календарних днів після
закінчення звітного
податкового періоду

СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Шляхом здійснення
авансового внеску не пізніше
20 числа (включно) поточного
місяця

Протягом 10 календарних днів
після граничного строку подання
податкової декларації за
податковий (звітний) квартал

Щоквартально у розмірі:
1 квартал – 10%
2 квартал – 10%
3 квартал – 50 %
4 квартал – 30%

Джерело: складено автором за даними [6].
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варовиробництва. Таким чином, оновленим є вже пп. 4
п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України.
Що стосується порядку обрання або переходу на
спрощену систему оподаткування, то для платників
єдиного податку 3 групи продовжено термін для по$
дачі заяви про добровільну зміну ставки з 5% на 3%.
Раніше таку заяву необхідним було подати не пізніше
ніж за 15 календарних днів до початку календарного
кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка.
Так, відповідно до змін у спеціальному податковому
режимі, заяву можна вже подавати не пізніше ніж за
10 календарних днів до початку календарного кварта$
лу. Таким чином, оновленим є пп. "б" пп. 4 п. 293.8 ст.
293 Податкового кодексу України.
Крім того, уточнено термін подачі заяви платника$
ми єдиного податку третьої групи податкової адреси
суб'єкта господарювання або/та місця провадження
господарської діяльності. Раніше було передбачено по$
давати таку заяву разом з декларацією з єдиного по$
датку за звітний квартал, в якому відбулися зміни. На$
разі заяву необхідно подавати платниками єдиного по$
датку третьої групи не пізніше останнього дня кварта$
лу, в якому змінилась податкова адреса та/ або місце
провадження господарської діяльності. Таким чином,
оновлений п. 298.6 ст. 298 Податкового кодексу Украї$
ни.
Важливим для платників єдиного податку є та$
кож, те, що анулювання реєстрації єдиного податку
можливе у разі наявності податкового боргу, який
перевищує 1020 грн. Так, у результаті нововведень у
податковому законодавстві, наразі у пп. 8 п. 298.2 ст.
298 Податкового кодексу України прямо зафіксова$
на сума податкового боргу, наявність якого на кож$
не перше число місяця протягом двох послідовних
кварталів змусить суб'єкта господарювання будь$
якої групи єдиного податку перейти на загальну си$
стему оподаткування. Сума такого боргу тепер при$
в'язана до мінімальної суми, за якого платнику по$
датків вручається податкова вимога. Вона повинна
бути більше 60 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, тобто перевищувати 1020 грн (Розрахунок:
60 х 17 грн).
ВИСНОВКИ
На сьогодні в Україні всебічно здійснюються певні
кроки, у точу числі й у сфері оподаткування, щодо роз$
витку та підтримки малого підприємництва в Україні. А
отже з цією метою була збережена спрощена система
оподаткування, обліку та звітності для малого бізнесу
та збільшені річні обсяги доходів для кожної групи єди$
ного податку. Такий крок у майбутньому надасть мож$
ливість:
— збільшити кількість підприємців в Україні;
— зменшити податкове навантаження на малих су$
б'єктів господарювання, які повинні були переходи$
ти вже на загальну систему оподаткування у разі не$
дотримання минулого критерію "Річний обсяг дохо$
ду";
— забезпечити додатковими фінансовими ресурса$
ми місцеві бюджети України;
— стати більш відповідальними платниками єдино$
го податку у здійсненні господарської діяльності.
Крім того, пріоритетними напрямами для країни має
стати саме податкове стимулювання інноваційної актив$
ності платників єдиного податку, формування сприят$
ливого для них нормативного середовища та інновацій$
но$інвестиційного клімату.
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ФІНАНСОВОXЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ:
ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

Being the "blood artery" of any country's national economy, the banking system, as an aggregate of various
types of national banks and credit institutions operating under the general monetary mechanism, is constantly
threatened by the negative effects of a number of factors, both external and internal origin. Banking customers,
competitors, the state, criminal groups, foreign structures and entities, as well as the legal, general economic,
socioXpolitical, scientific and technical and natural environment, have an external influence. The sources of
banking system threats are also internal systemic factors, including the imperfection of banking supervision
and regulation, the application of methods of unfair competition of competing banks, the development of mergers
and acquisitions of banks, as well as the falsity, irrationality, imperfection of the internal environment.
The essence of the concepts of "economic security of a commercial bank" and "financial security of a
commercial bank" are considered and the author's vision of understanding the essence of the concept of "financial
and economic security of a commercial bank" is proposed. Special attention is paid to the differentiation of
financial and economic security threats to which commercial banks are exposed, performing their specific
functions and acting as direct subjects of economic and financial relations. The dynamics of actual and
characteristic values of indicators, which are the main indicators of financial and economic security of commercial
banks, are demonstrated. On this basis, a set of priority measures aimed at preventing internal and external
threats to the investigated security of Ukrainian commercial banks is proposed.
The results of the conducted research prove the urgency of the problem of ensuring the financial and economic
security of commercial banks, that is, preventing the probable or overcoming existing threats, both external and
internal. The success of overcoming this problem depends to a large extent on the correct understanding of the
concept of "financial and economic security of the bank" and the specific features of banking activities, which, in
fact, create an extremely wide range of threats.
Vulnerable to the negative impact of various events and phenomena inherent in both the world and domestic
economies, commercial banks of Ukraine need a comprehensive solution to the issue of protection against threats
to their security in general and financial and economic, in particular. The proposed set of identified measures
requires a wellXthoughtXout approach to their implementation through a wellXformed mechanism, which is the
object of further scientific exploration.
Будучи "кровоносною артерією" національної економіки будьXякої країни, банківська система як суX
купність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошовоX
кредитного механізму, постійно перебуває під загрозою негативного впливу низки факторів як зовнішX
нього, так і внутрішньо системного походження. Зовнішній вплив чинять здебільшого банківські клієнти,
конкуренти, держава, злочинні угрупування, закордонні структури і суб'єкти, а також правове, загальX
ноекономічне, соціальноXполітичне, науковоXтехнічне та природне середовище. Джерелами загроз для
банківської системи є і внутрішньо системні фактори, зокрема недосконалість банківського нагляду і
регулювання, застосування методів недобросовісної конкурентної боротьби банківXконкурентів, розвиX
ток процесів злиття і поглинання банків, а також помилковість, нераціональність, недосконалість внутX
рішнього середовища банків.
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Розглянуто сутність понять "економічна безпека комерційного банку" і "фінансова безпека комерційX
ного банку" та запропоновано на цій основі авторське бачення розуміння сутності поняття "фінансовоX
економічна безпека комерційного банку". Приділено увагу диференціації загроз фінансовоXекономічній
безпеці, на які наражаються комерційні банки, виконуючи свої специфічні функції та виступаючи при
цьому безпосередніми суб'єктами економічних та фінансових відносин. Продемонстровано динаміку
фактичних та характеристичних значень показників, які є основними індикаторами фінансовоXеконоX
мічної безпеки комерційних банків. Запропоновано на цій основі комплекс першочергових заходів, спряX
мованих на попередження і запобігання внутрішніх та зовнішніх загроз досліджуваній безпеці комерX
ційних банків України.
Результати виконаного дослідження переконують у надзвичайність актуальності проблеми забезпеX
чення фінансовоXекономічної безпеки комерційних банків, тобто запобігання ймовірних або подолання
існуючих загроз як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Успішність подолання означеної проX
блеми в значній мірі залежить від правильності розуміння сутності поняття "фінансовоXекономічна безX
пека банку" та специфічних особливостей банківської діяльності, які, власне, і породжують надзвичайно
широкий спектр загроз.
Вразливі до негативного впливу різних подій та явищ, що властиві як світовій, так і вітчизняній екоX
номіці, комерційній банки України потребують комплексного вирішення питання убезпечення від загX
роз їх безпеці в цілому та фінансовоXекономічній, зокрема. Запропонований комплекс означених заходів
вимагає виваженого підходу до їх реалізації через чітко сформований механізм, що і є об'єктом подальX
ших наукових розвідок.
Key words: economic security of a commercial bank, financial security of a commercial bank, financial and
economic security of a commercial bank, internal threats, external threats.
Ключові слова: економічна безпека комерційного банку, фінансова безпека комерційного банку, фінансово
економічна безпека комерційного банку, внутрішні загрози, зовнішні загрози.

FORMULATION OF THE PROBLEM IN GENERALLY
AND RELATED ISSUES, WHICH ARE IMPORTANT IN
SCIENTIFIC AND PRACTICAL TASKS
Being the "blood artery" of any country's national
economy, the banking system, as an aggregate of various types
of national banks and credit institutions operating under the
general monetary mechanism, is constantly threatened by the
negative effects of a number of factors, both external and
internal origin. Banking customers, competitors, the state,
criminal groups, foreign structures and entities, as well as the
legal, general economic, socio$political, scientific and
technical and natural environment, have an external influence.
The sources of banking system threats are also internal
systemic factors, including the imperfection of banking
supervision and regulation, the application of methods of
unfair competition of competing banks, the development of
mergers and acquisitions of banks, as well as the falsity,
irrationality, imperfection of the internal environment.
These threats are extremely acute in the banking system
of Ukraine, which today operates in conditions of uncertainty
and increased riskiness of activity. The volatility of the situation
on the foreign exchange market, hostilities in the East of the
country, annexation of the Crimea and other destabilizing
factors have negatively affected the performance of
commercial banks, and have created additional threats to their
financial and economic security. In such circumstances, the
issue of timely warning of danger, ensuring the stability and
independence of commercial banks by continuously assessing
the level of threats to the banking system is extremely pressing
on the agenda. The globalization of the financial markets and
the intensification of international competition to Ukrainian
commercial banks have made the problem of ensuring their
financial and economic security relevant.

[6], N. Zhurybida [7], A. Lisniak [4], S. Melnyk, S. Mikhno,
T. Novikova [1], T. Sak [2], M. Slavkina, V. Furman,
Shcherbatykh D. [3] and others devoted their works to the
study of theoretical and applied principles of economic and
financial security of commercial banks. Paying tribute to
the scientific achievements of scientists, we note that an
integrated approach to the study of various aspects of the
financial and economic security of commercial banks has
not been sufficiently investigated, and therefore needs
further exploration.
THE FORMULATION OF THE PAPER'S OBJECTIVE
The purpose of the article is to study the theoretical
principles of economic and financial security of commercial
banks and formulate on this basis their own understanding
of the concept of "financial and economic security of a
commercial bank"; differentiation of threats to financial and
economic security of commercial banks into internal and
external sources of their origin; development of a set of
measures aimed at preventing and overcoming the identified
threats by commercial banks of Ukraine.

PRESENTATION OF THE BASIC MATERIAL OF THE
STUDY WITH JUSTIFICATION OF THE OBTAINED
SCIENTIFIC RESULTS
The study of scientific developments has shown a wide
variety of interpretations of the concepts of "economic
security" and "financial security". It is obvious that there
are some differences between these concepts. But when we
speak about safety of a commercial bank, as a complex
economic entity in terms of the set of functions performed,
it is necessary to follow a comprehensive approach, that is,
focus on the study of financial and economic security.
Using conventional definitions of the concepts of
ANALYSIS OF THE RECENT STUDIES AND
"economy", "finance", "bank" and "security", we will prove
PUBLICATIONS THAT HAVE INITIATED THE
our position. As we know, economics is the art of managing
SOLUTION OF THIS PROBLEM, DEFINITION OF
the economy, as well as the relationships that arise in the
THE UNRESEARCHED PART OF THE PAPER'S
process of production, distribution, exchange and
GENERAL PROBLEM
consumption of goods.
Scientists such as M. Baryliuk [5], O. Vasylchyshyn,
Finance, in turn, means the totality of economic
Y. Harust, O. Dmytrova, N. Dudchenko [8], A. Yepifanov relations associated with the formation, distribution and use

www.economy.in.ua

137

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
parameters, stability of development
and functioning.
Among a huge number of threats
low liquidity
related to the criminalization of the
to commercial bank security, it is
difficult to single out those which are
excess liquidity
national economy as a whole and the
purely economic in nature and purely
banking sector
increase
in
accounts
payable
T
financial in nature. It is also fair to unite
them under the general name of
increase in accounts receivable
threat of an increase in the share of
H
"threats to financial and economic
decrease in the level of financial stability security", dividing them into external
foreign capital (investment)
and internal threats (fig. 1).
threat of disclosure of confidential
R
Given the above arguments, it will
information
currency market instability
be quite fair to generalize the views of
the threat of financial losses associated
E
scholars on the concepts of "financial
with lending
security of the bank" [5; 6] and "eco$
distrust of banking institutions
A
threat of negative revaluation of
nomic security of the bank" [7; 8] and
securities
to propose your own vision of the
meaning of the term "financial and
T
imperfect deposit insurance system
banking crisis
economic security of the bank".
We believe that under the financial
poor quality of banks' capital
S
and
economic security of a commercial
unfair competition
bank should be understood such
risky credit policy
conditions of its operation, under
poor quality of asset and liability
low creditworthiness of users of banking
which it is able to run smoothly,
management
services
financially and economically efficiently
structural changes in the Bank's
according to its goals, while striving to
activities
prevent and counter threats from
external origin and intrasystem.
An extremely important issue, the
Figure 1. Threats to financial and economic security of a commercial bank
solution of which protects commercial
banks from threats to their financial
Compiled by the author by sources: [1—4].
and economic security, is the question
of funds. A commercial bank is a financial institution that of systematic assessment of its level.
acts as a universal monetary intermediary, performing in
In our study, in order to reflect the real state of financial
its aggregate four main functions, namely: credit and economic security of a set of commercial banks of
intermediation, payment intermediation, securities market Ukraine, we use the calculation and characteristic
and credit issuance, and risk management and information evaluation of the indicators included in the Methodological
processing and monitoring of clients within the applicable recommendations for the calculation of the level of
legal framework.
economic security of Ukraine [9] (Table 1).
As a subject of financial relations and providing
The obtained values of the majority of indicators and
conditions for the best possible conduct of business activities their change during the analyzed period convincingly
of other entities, banks are exposed to a number of threats prove the negative consequences of both external and
to their security, ie stable dynamic equilibrium, the purpose internal threats to the financial and economic security
of which is to preserve the main characteristics and of Ukrainian commercial banks, which requires the
development o f a set of measures to prevent the
Table 1. Financial and Economic Security Indicators
identified threats. Among the priority measures to
of Commercial Banks of Ukraine as of January 01
prevent internal threats to the financial and economic
security of Ukrainian commercial banks should be those
Indicator
2018
2019
2020
aimed at:
The share of overdue debt on loans in the total amount of
1) increasing the level of investment capacity;
loans granted to banks by residents of Ukraine,%
actual value
22,65
24,44
25,58
2) elimination of contradictions of National Bank of
characteristic value
critical
critical
critical
Ukraine activity;
Ratio of bank loans and deposits in foreign currency,%
3) prevention of violation of banking legislation;
actual value
109,36
117,04
80,38
4) combating theft of funds;
characteristic value
optimal optimal unsatisfactory
5) improving the solvency of banks;
Share of foreign capital in the authorized capital of banks,%
6) controllability of interest rates;
actual value
32,82
28,01
28,67
7) regulation of the level of liquidity;
unsatisfa satisfacto
8) reduction of accounts payable;
characteristic value
satisfactory
ctory
ry
9) minimizing the level of disclosure of confidential
Ratio of long-term (over 1 year) loans and deposits times
information;
actual value
3,28
3,76
3,67
10) improvement of the deposit insurance system;
characteristic value
critical
critical
critical
11) improving the quality of banks' capital.
Return on assets,%
The prevention of external threats to the financial
actual value
-1,93
1,69
4,35
and economic security of Ukrainian commercial banks
characteristic value
critical
optimal
optimal
should be implemented through a set of measures aimed
Ratio of liquid assets to short-term liabilities,%
at:
actual value
98,37
93,52
94,35
1) stabilizing the development of the country's financial
characteristic value
optimal optimal
optimal
system: creating a single tax system, an effective legal
Share of assets of the five largest banks in total assets of the
framework; removing banks and businesses from the
banking system,%
shadows;
actual value
62,46
63,28
65,17
2) minimizing the impact of global financial crises and
characteristic value
critical
critical
critical
the negative impact of participants in international financial
Compiled according to the Official Website of the National Bank systems: creating a strong financial base to reduce the impact
of international crises;
of Ukraine: [10].
EXTERNAL
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3) Prevention of criminalization of the banking
secto r and tr ansi ti o n to the shado w eco no my:
improvement of monetary policy; strengthening the
control of the budgetary sphere, namely — increasing
the transparency of public procurement, reforming the
tax system, implementing effective anti$corruption
measures;
4) stabilization of the foreign exchange market:
reduction of dependence on external financing; stopping the
thoughtless withdrawal of insolvent banks from the market;
reduction of speculative actions in the foreign exchange
market; reduction of public debt; creating a positive balance
of payments; maintaining low inflation;
5) increasing confidence in banking institutions:
promoting openness of information from the National
Bank of Ukraine to both commercial banks and the
public;
6) mitigating the threat of an increase in the share of
foreign capital: creating favorable conditions for attracting
domestic investors; setting limits on the share of foreign
capital in the banking sector of Ukraine;
7) elimination of unfair competition: strengthening of
control over activity of banks; adoption of legislation on
regulation of banking competition; imposing severe
penalties for failure to comply with these laws.
THE FINDINGS OF THE STUDY AND THE
PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCHES
The results of the conducted research prove the urgency
of the problem of ensuring the financial and economic
security of commercial banks, that is, preventing the
probable or overcoming existing threats, both external and
internal. The success of overcoming this problem depends
to a large extent on the correct understanding of the concept
of "financial and economic security of the bank" and the
specific features of banking activities, which, in fact, create
an extremely wide range of threats.
Vulnerable to the negative impact of various events
and phenomena inherent in both the world and domestic
economies, commerci al b anks o f Ukrai ne need a
comprehensive solution to the issue of protection
against threats to their security in general and financial
and economic, in particular. The proposed set of
identified measures requires a well$thought$out appro$
ach to their implementation through a well$formed
mechanism, which is the object of further scientific
exploration.
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PROMOTION OF COMPETITIVENESS OF HOP COMPANIES BY MODERNIZATION

У статті розглянуто можливості забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств
шляхом модернізаціі. Проаналізовано показники виробництва та економічної ефективності виробництX
ва хмелю в Україні. Визначено сучасний стан хмелярських підприємств за основними показниками та їх
динамікою.
Xмелярcтво як одна із важливих складових сільського господарства Укрaїни, потребує значних інвеX
стиційних ресурсів. Відсутність коштів на модернізацію виробництва, недосконала законодавча база,
слабка підтримка держави, нестача кваліфікованої робочої сили робить процес інвестування у цю галузь
непривабливим. Досліджено та проаналізовано досвід вирощування хмелю в Польщі, яка є однією з найX
ближчих сусідніх до України європейських держав, що посідає лідируючі позиції у світі за визначальниX
ми показниками ефективності вирощування хмелю. Запропоновано шляхи модернізації технологічного
процесу виробництва хмелю, з метою посилення конкурентних переваг хмелепродукції на ринку.
The purpose of the article is to determine the main ways to ensure the competitiveness of domestic hop
companies, through the modernization of all components of their economic activity. There are favorable natural
and climatic conditions, many years of experience in growing hops, significant annual domestic demand for hop
products for the successful development of hop growing in Ukraine. In recent years, the competitiveness of
domestic hop companies has deteriorated significantly, which has negatively affected the main indicators of
their efficiency. Implementation of effective modernization measures will allow to satisfy the needs of consumers
of hop products in terms of its varietal composition, volume and quality characteristics, price and other important
parameters, which in turn will ensure their competitiveness. This study was made on the basis of comparison of
statistical data of hop companies of Ukraine. Comparisons of hop growing efficiency indicators in Ukraine and
Poland were also made. As a result of researches the modern condition of the hopXgrowing enterprises on the
basic indicators and their dynamics is defined. Horticulture, as one of the important components of the Ukrainian
economy, requires significant investment resources. Lack of funds for modernization of production, imperfect
legal framework, weak state support, lack of skilled labor makes the process of investing in this industry
unattractive. The experience of hop growing in Poland has been studied and analyzed, which has achieved
significant economic results under equally favorable natural and climatic conditions and many years of experience
in efficient hop growing and care, introducing modernization into the technological process of hop production
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on an innovative basis. This study, identifies the experience of Polish hop growers, and it can be used in practice,
in order to strengthen the competitive advantages of hop products on the market and ensure the competitiveness
of hop companies through modernization.

Ключові слова: конкурентоспроможність, хмелярські підприємства, модернізація, хмелепродукція,
альфакислоти, пивовари, виробництво пива, польський досвід виробництва хмелепродукції.
Key words: competitiveness, hop companies, modernization, hop products, alfaacids, brewers, beer production,
Polish experience production hop products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Хмелярство — важливий напрям агропромислово$
го виробництва. Реалізація менеджментом хмелярських
підприємств, управлінських підходів, спрямованих на
досягнення запланованих виробничих показників, впро$
вадження модернізації, забезпечить їх конкурентосп$
роможність у майбутньому.
Для успішного розвитку хмелярства в Україні є
сприятливі природно$кліматичні умови, набутий бага$
торічний досвід вирощування культури хмелю, значний
щорічний внутрішній попит на продукцію хмелярської
переробки.
Але з об'єктивних причин конкурентоспроможність
вітчизняних хмелярських підприємств, за останні роки,$
значно погіршилась, що негативно позначилось на ос$
новних показниках їх ефективності. Значно зменшилась
площа під продуктивними хмільниками, а також і чи$
сельність самих хмелярських підприємств.
Здійснення менеджментом вітчизняних хмелярських
підприємств ефективних заходів з модернізації дозво$
лить максимально задовольнити потребу споживачів
хмелярської продукції стосовно її сортового складу, об$
сягів та якісних характеристик, ціни та інших важливих
параметрів, що у свою чергу забезпечить їх конкурен$
тоспроможність.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання забезпечення забезпечення конкуренто$
спроможності хмелярських підприємств, були об'єктом
поглиблених досліджень вітчизняних і зарубіжних
вчених, а саме: Ю. Гіренка, Т. Муляр, Д. Саїнського,
А. Проценко, М. Михайлова, Р. Рудика, Т. Ратошнюк,
С. Рижука, Т. Приймачук, Н. Куровської, О. Николюк,
A. Anon, L. Kettner та ін.
Проте необхідність пошуку нових варіантів щодо
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних
хмелярських підприємств, а саме за рахунок їх модерн$
ізації, потребує додаткових наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних шляхів забез$
печення конкурентоспроможності вітчизняних хме$
лярських підприємств, за рахунок модернізації усіх
складових їх господарської діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Тематика пошуку нових шляхів щодо ефективного
розвитку хмелярства в Україні, протягом тривалих
років, була провідною у багатьох наукових досліджен$
нях. Всебічне сприяння діяльності хмелярів на держав$
ному рівні, обумовлено, передусім економічним чинни$
ком. Головним підсумком такої підтримки стало те, що
на початку 1990$х рр. продуктивні площі хмелю в Ук$
раїні становили 7,4 тис. га, що дозволило вітчизняним
хмелярам посісти п'яте місце в світі за цим показником
[12].
Проте сукупність дії негативних чинників серед
яких: відсутність належної державної підтримки вітчиз$
няних виробників хмелю;недостатній рівень фінансово$
го забезпечення наукових досліджень, які спрямовані
на створення та впровадження нових високопродуктив$
них сортів хмелю, інноваційних технологій його виро$
щування, збирання й переробки; відсутність у повному
обсязі у хмелевиробників спеціальної техніки, облад$
нання для вирощування й переробки шишок хмелю; ви$
сокий ступінь зношеності матеріально$технічної бази у
переважної більшості хмелярських підприємств; не$
відповідність нормативних документів, сертифікатів
стосовно технологічних процесів до вимог Європейсь$
ких норм; низький рівень залучення інвестиційних ре$
сурсів, у сукупності, зумовили значне скорочення об$
сягів виробництва хмелярської продукції в Україні [13].
З 2008 по 2018 рр. відбулось загальне скорочення
продуктивних площ хмільників — у 2,3 рази до 400 га,
обсягів валового збору — у 2,2 рази до 600 т, проте, внас$
лідок дієвих модернізаційних змін спрямованих на сор$

Рис. 1. Динаміка виробництва хмелю в Україні (2008—2018 рр.)
Джерело: побудовано за даними річних звітів хмелярських підприємств.
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Рис. 2. Обсяги виробництва пива в Україні за 2014—2019 рр., млн дал
Джерело: побудовано за офіційними даними ПрАТ "Укрпиво".

тооновлення, внесення мінеральних та органічних доб$
рив, рівень урожайності збільшився до 15,0 ц/га, або у
1,6 рази порівняно з базовим періодом (рис. 1).
У свою чергу чисельність діючих хмелярських
підприємств, за досліджуваний період скоротилась з 57
до 19. Найбільша частка насаджень хмелю, серед існу$
ючих областей зосереджена у Житомирській — 75%,
решта — у Львівській, Рівненській та Хмельницькій [14].
У більшості хмелярських підприємств, значна ча$
стина продуктивних хмільників належить до арома$
тичних сортів — 85%, гірких — 14,1%. Це обумовлене
значним попитом пивоварних компаній на хмелярсь$
ку продукцію ароматичної групи сортів. Так, як якіс$
не пиво виробляється за умови використання виключ$
но ароматичного хмелю, який за технологією додаєть$
ся наприкінці варки пива, забезпечуючи характерний
смак.
Оскільки пивоварна промисловість є основним рин$
ком збуту для виробленої вітчизняними хмелярами про$
дукції, використовуючи офіційні статистичні дані ПрАТ
"Укрпиво", визначено, що за останні роки обсяг вироб$
ництва пива в Україні перебуває на стабільно високому
рівні, демонструючи сталу динаміку (рис. 2).
Частка вітчизняного пивного ринку, розділена між
чотирма найбільшими компаніям — виробниками:
"CarlsbergUkraine" — 32,0 %, ПрАТ "Абінбев Ефес Ук$
раїна" — 30,0 %, ПрАТ "Оболонь" — 20 %, "Перша при$
ватна броварня" — 14 %.
Але, лише ПрАТ "Оболонь" і ПрАТ "Фірма Пол$
тавпиво" у своєму виробництві використовують порівня$
но значні обсяги вітчизняної хмелярської продукції.
Решта реалізується невеликим регіональним пиво$
варням, загальна частка яких на ринку не перевищує
5—6%, водночас існуюча потреба вітчизняної пивної
індустрії в хмелярській сировині становить 6,0 тис. т, а
її ринкова вартість оцінюється у 1,5 млрд грн.

Науковцями Інституту сільського господарства
Полісся НААН, було визначено, що за 2018$2019 рр. по$
треба пивоварної промисловості України в альфа$кис$
лотах, становила 100—120 т, і лише 20 % від зазначено$
го обсягу було покрито за рахунок вітчизняної хме$
лярської продукції, решту — імпортовано з$за кордону.
Попри високу якість вітчизняної хмелярської про$
дукції, значна проблема з її реалізацією, як стверджу$
ють фахівці, пов'язана з відсутністю у переважної
більшості хмелярських підприємств довгострокових
контрактів, труднощами у формуванні потрібних за об$
сягом та сортовим складом партій хмелярської про$
дукції тощо.
Один з ефективних кроків,на шляху до посилення
конкурентних переваг вітчизняних хмелярських
підприємств, полягає у детальному вивченні окремо взя$
того успішного зарубіжного досвіду, з подальшим прак$
тичним його втіленням.
Враховуючи це, було проаналізовано досвід виро$
щування хмелю в Польщі, яка є однією з найближчих
сусідніх до України європейських держав, що посідає
лідируючі позиції у світі за визначальними показника$
ми ефективності вирощування хмелю, зокрема розмі$
ром продуктивних площ та обсягами валового збору.
За підсумками 2018 р., Польща посіла шосте місце в
світі за обсягами площ хмелю (1662 га), поступившись
за цим показником лише Словенії (1667 га), КНР (2683 га),
Чехії (5020 га), Німеччині (20144 га) та США (23256 га).
Загалом згідно з заключним звітом Barth$Haas
Group за 2018 р. у світі загальні площі хмелю зросли на
2,5 %, порівняно з минулим роком і становили 60383 га,
а валовий збір —118,4 тис. т., або у перерахунку на аль$
фа$кислоти — 9550 т. Відбулось незначне зменшення се$
реднього рівня врожайності з 2,01 до 1,96 т/га, а також
частки альфа$кислот з 9,5 % до 9,2 %, внаслідок чого
втрати світового хмелярства у вигляді альфа$кислот ста$

Таблиця 1. Ефективність вирощування хмелю в Україні і Польщі
(2015—2018 рр.)

Показник

Україна/Польща
рік
2015
2017
Основні натуральні показники

Площа насаджень хмелю, га
384/1444
Валовий збір, т
63 /2452
Урожайність, ц/га
15,4/17,2
Обсяг реалізації шишок хмелю, т
571,0/2181,4
Основні економічні показники
Ціна реалізації 1ц хмелю, тис. грн
10,7/10,4
Виручка від реалізації хмелю, млн грн
61,1/226,9
Собівартість реалізованої продукції, млн грн 47,6/158,2
Прибуток, млн грн
13,5/68,7
Рентабельність виробництва, %
28,4/43,4
Рентабельність реалізації, %
22,1/30,3

2018

394/1576
573/2993
14,2/19,0
515,1/2939,7

401/1662
602/3208
15,0/19,3
541,0/3100

10,2/14,2
52,5/418,1
49,5/313,6
2,9/104,5
5,9/33,2
5,5/25,0

12,5/12,9
67,6/399,9
52,0/300,0
15,6/99,8
30,0/33,3
23,5/24,9

Джерело: розраховано за даними IISAM.
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Рис. 3 Структура насаджень хмелю в Польщі і Україні, у 2018 р., (%)
Джерело:побудовано за даними звітів.

новили — 340 т. Фахівці пояснюють основну причину
таких втрат, негативним впливом кліматичних змін.
Проте, попри зниження рівня врожайності хмелю
та валового збору альфа$кислот, експерти прогнозують
зростання ринкового попиту на продукцію хмелярсь$
кої переробки, у зв'язку з нарощуванням обсягів варін$
ня сортів міцного пива, рецептура яких, потребує вико$
ристання більшої кількості альфа$сировини.
Однаково сприятливі природно$кліматичні умови та
набутий багаторічний досвід щодо ефективного виро$
щування та догляду за культурою хмелю, краще зуміли
використати на свою користь, саме польські хмелярі,
про що свідчать порівняльні статистичні розрахунки
(табл. 1).
Наведені в порівняльній таблиці, розрахункові по$
казники ефективності господарської діяльності хме$
лярських підприємств, виявили значну перевагу у вироб$
ництві, саме польських хмелярів.
Детальний аналіз польського досвіду, виявив, що ви$
робництво хмелю в цій країні, протягом останніх років
поступово нарощує обсяги. Нині, найбільша частка
польських хмільників, зосереджена в Люблінському воє$
водстві — 90%, Великопольському — 8,5 %, а решта —
Нижньоселезійському, Поморському та Куявсько$По$
морському.
Запорука успіху польських хмелярів, полягає в
ефективно налагодженій співпраці з пивоварами,з точ$
ки зору задоволення їхніх потреб щодо сортів хмелю,
його якісних характеристик та формування визначених
обсягів партій. Державні дотації польським хмелярам у
2018 р., становили — 2130,0 зл./га, а чисельність діючих
хмелярських підприємств склала — 665, середня площа
хмільників, у розрахунку на одне підприємство — 2,5 га.
Державною програмою розвитку сільських регіонів
Польщі, розрахованої на 2014—2020 рр. було передба$
чено підтримку розвитку хмелярства, на основі:
— розробленого механізму фінансової підтримки,
спрямованої на розвиток оптової торгівлі продукцією
хмелярської переробки;
— розробленого компенсаційного механізму витрат
пов'язаних з відновленням родючості продуктивних
хмільників віком понад 5 років;
— розробленого економіко$правового механізму
страхової державної підтримки хмелярів;
— державної підтримки виробників хмелярської
продукції, які діють на засадах кооперації, або соціаль$
ного членства[15].
Визначальним в роботі польських хмелярів є ко$
н'юнктурні зміни на внутрішньому пивному ринку,
оборот якого у 2018 р. становив більше 16 млрд зл., або
3,5 млрд євро.
Нині, найбільшими учасниками пивного ринку
Польщі, є: Kompania Piwowarska, Grupa Zywiec, Carls$
berg Polska, щорічно для потреб власного виробництва,
зазначені виробники закуповують — 90 % вирощеного
в Польщі хмелю.
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Основна особливість польського пивного ринку,
полягає у значному домінуванні крафтових пивоварень,
які виробляють марочне пиво, у 2018 р їхня чисельність
перевищувала 600 од., тоді, як звичайних пивоварень,
лише — 250 од.
Проте особливо важливу роль в економічному роз$
витку польських хмелярських підприємств, відіграє
партнерство з дрібними крафтовими пивоварнями, чи$
сельність яких у 2018 р. перевищувала 30 тис. од, які та$
кож готові купувати хмелепродукцію високої якості, по
вищих цінах.
Збільшенню попиту на польську хмелярську продук$
цію, сприяє постійно зростаюча частка додавання хме$
лю у рецептурі пивоварів. За даними Центрального ста$
тистичного управління Польщі, за 2018 р. виробництво
пива, порівняно з 2017 р., зросло. на 2,6 % до 40,9 млн
гектолітрів, значна частина якого належить до алко$
гольних (40,7 млн гектолітрів), а середньорічне спожи$
вання пива складає — 98 літрів.
У структурі польських хмільників, найбільша част$
ка хмелю належить до гіркої групи сортів — 1015 га,
ароматичної — 646 га. (рис. 3).
Така перевага гірких сортів, пояснюється значним
попитом на них, з боку пивоварних компаній. Серед
найбільш затребуваних польських сортів хмелю, є:
Lubelski, Marynka, Izabella, Octavia, Sybilla, Iunga,
Pulawski, Magnat, Zula.
Промислове вирощування хмелю найбільш капіта$
ломістке агропромислове виробництво, з$поміж існую$
чих, особливо на етапі закладки хмільника і його подаль$
шого облаштування необхідними матеріалами. Врахо$
вуючи, що процес модернізації є безперервним, комп$
лексний підхід щодо осучаснення основних складових
виробництва хмелярських підприємств на інноваційній
основі, є одним з головних чинників підвищення їх кон$
курентоспроможності.
Одним з яскравих прикладів ефективного розвитку
модернізації польських хмелярських підприємств на
інноваційній основі, є експериментальне облаштування
єдиного в Європі хмільника площею 4 га, в Люблінсько$
му воєводстві композитними матеріалами. Сутність
даної модернізації полягає у облаштуванні хмільника
композитними стовпами (40—50 кг), які можуть бути об$
ладнані значною кількістю інформаційних сенсорів для
контролю за станом грунту, а також передбачається
використання енергії накопиченої сонячними батарея$
ми. Вартість даного проекту склала — 6 млн зл. (38,3 млн
грн), а вартість встановлення на одиницю площі хмільни$
ка — 150—170 тис. зл./га (1,1 млн грн). Термін викорис$
тання композитних стовпів — 40—50 років.
Поштовхом до масштабної модернізації значної
більшості польських хмелярських підприємств, став зро$
стаючий ринковий попит на екологічно чисту хмелярсь$
ку продукцію.
З метою запобігання кількісних і якісних втрат хме$
лярської продукції, під час її вирощування, польські
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хмільники облаштовують спеціальними захисними
сітками, які монтуються на залізобетонних, або дере$
в'яних стовпах. Як свідчить практика, кількість інвес$
тицій в такий вид модернізації стабільно зростає, як і
частка хмелярських підприємств, що її застосовують ке$
руючись економічним ефектом.
Значному модернізаційному розвитку хмелевироб$
ництва на основі застосування інформаційних техно$
логій, сприяє широке впровадження спеціальної програ$
ми з підтримки та розвитку фермерства в Польщі. Одна
з основних функцій даного програмного забезпечення
полягає в проведенні аналізу існуючого рівня концент$
рації поживних речовин у хмелі в процесі вирощуван$
ня, що дозволяє ефективно управляти виробничими
процесами у даному напрямі.

міжнародної науково$практичної конференції молодих
вчених (в заочній формі) /за ред.: Ю.О. Лупенка та ін.
— К.: ННЦ ІАЕ, 2013. — 244 с.
13. Гіренко Ю.О. Ефективність виробництва хмелю
в Україні / Ю.О. Гіренко // Економіка АПК. — 2017. —
№ 2. — С. 83—88.
14. Рижук С.М. Стан галузі хмелярства в Україні та
можливості підвищення її ефективності в сучасних умо$
вах/ [С.М. Рижук, В.П. Сухобара, П.П. Надточій та ін.]
// Наукові горизонти. — 2019— № 7. — С. 29—41.
15. Program Rozwoju Obszarоw Wiejskichnalata
2014—2020 [Електронний ресурс]. — 2016. — Режим
доступу до ресурсу: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
$program$rozwoju$obszarow$wiejskich$2014$2020$prow$
2014$2020

ВИСНОВКИ
За останні роки ситуацію з вирощуванням хмелю в
Україні вдалося дещо стабілізувати. Зокрема це пов'я$
зано з дією ефекту від модернізації, яка відбулась на базі
лише окремих передових хмелярських підприємств, зав$
дяки чому, їхня продукція набула нових конкурентних
переваг на ринку.
У результаті вивчення успішного зарубіжного дос$
віду з вирощування хмелю, було виявлено, що основа
економічної ефективності польських хмелярських
підприємств — це тісна, взаємовигідна співпраця з пи$
воварними компаніями, дієва державна цілеспрямова$
на підтримка, яка охоплює основні аспекти виробницт$
ва, включно з впровадженням модернізаційних змін на
інноваційній основі.
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CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN DIFFERENT BRANCHES OF THE ECONOMY

У статті проаналізовано особливості та тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності
в умовах інноваційного розвитку пріоритетних галузей економіки країни. Проведено оцінку діяльності
із патентними заявками у відповідності до місць походження виробів. Розкрито зміст торгової марки.
Проаналізовано, як надаються патенти в різних галузях господарства та як їхня кількість змінюється в
залежності від періоду часу. Обгрунтовано доцільність комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
в Україні. Визначено, що більша частина вітчизняних наукових продуктів і не патентується. Проте, якщо
держава закріплює за собою права власності на всі інтелектуальні продукти, це створює підстави для
стримування будьXякого бізнесу, що працює у сфері трансферу технологій. У цьому зв'язку запропоноваX
но удосконалити науковоXметодологічний підхід до визначення права власника, закріплення прав на
результати інтелектуальної праці та їх комерціалізацію.
Today, the intellectual property market, which functions as a separate sector of the world market, is extremely
diversified, characterized by dynamic development and has a significant impact on macroeconomic indicators.
Some of its trends and specific features allow us to analyze the conditions and patterns of economic development
of individual regions and countries of the world, depending on the degree of their integration into the world
market of intellectual property.
In this regard, the study of the current state, features, main trends and prospects of the world market of
intellectual property is of particular importance.
Based on the above, the aim was to analyze the features and trends of the global intellectual property market
in terms of innovative development of priority sectors of the economy.
A registered trademark grants its owner important exclusive rights. Among them: the exclusive right of use;
effective investment; object for sale (lease); intangible asset for the authorized capital or balance sheet of the
enterprise.
One of the main directions of development of the national economy in Ukraine is its agroXindustrial complex.
Ukraine has a strong production potential and favorable natural and climatic conditions for conducting highly
profitable agricultural business. The scientific potential of agricultural scientists also gives hope for the
introduction of new innovative technologies in agricultural production.
Thus, intellectual property gives the right to own a product created by human intelligence. Analysis of the
commercialization of intellectual property in Ukraine shows that most domestic scientific products are not
patented. Often, new research results are published in the open press or passed on free of charge to foreign
colleagues, as a result of which intellectual rent settles outside Ukraine. At the same time, most of them are
created in scientific institutions financed from the state budget. However, if the state retains ownership of all
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intellectual products, this creates grounds for deterring any business operating in the field of technology transfer.
In this regard, it is necessary to develop a scientific and methodological approach to determining the right of the
owner, the consolidation of rights to the results of intellectual work and their commercialization.
Ключові слова: заявка, патент, торгова марка, географічне значення, інтелектальна власність, галузі еко
номіки.
Key words: application, patent, trademark, geographical significance, intellectual property, branches of economy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обмін результатами інтелектуальної діяльності, що
відбувається під впливом науково$технічного прогресу
та в умовах впровадження наукомісткої моделі еконо$
мічного розвитку, безпосередньо пов'язаний з такою
формою міжнародної торгівлі, як торгівля результата$
ми інтелектуальної праці та правами на них. Сьогодні
ринок інтелектуальної власності, що функціонує як
окремий сектор світового ринку, є надзвичайно розга$
луженим, характеризується динамічним розвитком і
здійснює вагомий вплив на макроекономічні показни$
ки. Окремі його тенденції й специфічні особливості доз$
воляють аналізувати умови і закономірності економіч$
ного розвитку окремих регіонів та країн світу в залеж$
ності від ступеня їх інтеграції до світового ринку
об'єктів інтелектуальної власності. У зв'язку з цим особ$
ливе значення має дослідження сучасного стану, особ$
ливостей, основних тенденцій та перспектив розвитку
світового ринку об'єктів інтелектуальної власності.

економічні системі присвячено праці таких дослідників:
Ю. Афанасьєва, Л. Грицина, А. Даюб, О. Колінько, Г. Куз$
нецова, Н. Куркіна, І. Невінчаний, В. Столярчук та
інших.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
На основі вищевикладеного було поставлено за мету
проаналізувати особливості та тенденції розвитку світо$
вого ринку інтелектуальної власності в умовах інновацій$
ного розвитку пріоритетних галузей економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Інтелектуальна власність визначає право володіння
продуктами інтелектуальної праці, тобто всіма видами
об'єктів інтелектуальної діяльності.
Відносини, що виникають у зв'язку зі створенням,
правовою охороною та використанням об'єктів інте$
лектуальної праці, регулюються відповідними закона$
ми у сфері інтелектуальної власності. У Конвенції про
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ заснування Всесвітньої організації інтелектуальної
Вагомий внесок у дослідження окремих аспектів власності (1967 р.) визначається, що до такої належать
інтелектуальної власності як економічної категорії права на такі результати інтелектуальної праці. нау$
здійснили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: кові відкриття; промислові зразки, товарні знаки, зна$
Г. Андрощук, Л. Антонюк, І. Дахно, Ч. Джонсон, В. Дмит$ ки обслуговування, фірмові, захист від недобросовіс$
ришин, М. Дронь, О. Єлисеєв, А. Жарінова, В. Жаров, ної конкуренції; літературні, художні та наукові тво$
М. Іванов, Р. Іванова, Л. Каніщенко, Т. Ковальчук, ри; виконавча діяльність артистів, звукозапис, радіо$ і
О. Козирєв, П. Крайнєв, Ю. Кузнєцов, І. Лазня, В. Ма$ телепередачі; винаходи у сферах людської діяльності;
каров, Л. Мельник, Г. Мікєрін, Л. Ніколаєнко, Г. Олех$ усі інші права, що належать до інтелектуальної діяль$
нович, О. Полуяктова, Б. Прахов, Б. Претнар, В. Рибал$ ності у виробничій, науковій, літературній і художній
кін, О. Стрижак, Л. Федулова, В. Хрустальова, А. Чух$ сферах [1].
но, І. Шульга та інші. Особливостям функціонування
Ще один аспект діяльності Всесвітньої організації інте$
світового ринку інтелектуальної власності у глобальній лектуальної власності — діяльність із патентними заявка$
ми у відповідності до місць по$
ходження виробів (геогра$
фічних зазначень). Географічне
зазначення (ГЗ) — це ім'я або
знак, що використовується на
продуктах, які відповідають пев$
ному географічному положен$
ню або походженням (наприк$
лад, місто, регіон або країна).
Використання географічного
зазначення як типу індикації
джерела може виступати в
якості сертифікації того, що
продукт має певні якості, прово$
диться відповідно до традицій$
них методів, або користується
певною репутацією в силу свого
географічного походження.
Найменування походжен$
ня є підтипом географічного
зазначення, де якість, спосіб і
репутація продукту строго
відповідають окресленій ца$
рині, визначеній відповідно до
прав інтелектуальної власності
реєстрації. Таким чином, ос$
новна функція ГЗ — вказувати
на зв'язок між цією якістю, ре$
Рис. 1. Розподіл кількості поданих місць походження виробів по країнах світу
путацією або характеристикою
(виключаючи ЄС)
цього блага та територією його
походження.
Джерело: складено автором на основі [10].
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в Грузії. На відміну від них в Індії
(330) та Бразилії (68) — в краї$
нах з більшим, ніж середній,
рівнем доходу спостерігається
значно менше чинних ГЗ.
ГЗ, що стосуються вин та
спиртних напоїв, складають
51,1 % від загальної кількості
ГЗ у 2018 році, далі йдуть ГЗ
щодо сільськогосподарських
продуктів та продуктів харчу$
вання (29,9 %) (табл. 1). Ремес$
ла становлять 2,7 % від загаль$
ної кількості ГЗ. Китай, Угор$
щина, Індія та В'єтнам мали по
понад 100 ГЗ щодо ремесел, які
знаходились у межах юрис$
дикцій цих країн у 2018 році.
Показники, що стосуються по$
слуг, становили 34 ГЗ в 2018
році, в основному за рахунок
Сполучених Штатів Америки
(17 ГЗ) та В'єтнаму (12 ГЗ).
У 1958 році було прийнято
Лісабонську угоду щодо місць
походження виробів за продук$
товими категоріями. Лісабонсь$
ка угода забезпечує охорону
найменувань місць походжен$
ня, тобто "Географічної назви
країни, району або місцевості,
що служить для позначення ви$
Рис. 2. Розподіл кількості поданих місць походження виробів по країнах ЄС
робу, що виходить з даної краї$
ни, району або місцевості, і
Джерело: складено автором на основі [10].
якість і особливості якого по$
яснюються виключно або головним чином географічним
Таблиця 1. Введені зазначення місць походження виробів середовищем, включаючи природні та людські фактори".
за продуктовими категоріями
Станом на 2018 рік Лісабонська система складаєть$
ся з 28 країн$членів, сім із яких є членами ЄС. Однак, у
Частина
№
Категорія продукту ГЗ
лютому 2020 року вступила в дію Женевська Конвен$
(%)
ція, яка відкрила шлях до вступу в Лісабонську Угоду
1 Сільськогосподарських продуктів та
29,9
всім країнам Європи. У 2018 році було зареєстрова$
продуктів харчування
но 1012 заяв щодо географічних походжень, що відно$
2 Ремесла
2,7
сяться до Лісабонської системи. Це означає збільшен$
3 Інші
16,3
ня на 2,1 % в попередньому році, в основному, зумовле$
4 Послуги
0,1
не потужним зростанням ГЗ з Італії та Ісламської Рес$
5 Вина та спиртні напої
51,1
публіки Іран. Франція залишається найбільшим корис$
Джерело: складено автором на основі [10].
тувачем Системи. Частка Франції склала 50,3 % від за$
гальної кількості 2018 року (рисунок 3), за нею розта$
ГЗ можна захистити різними юридичними засобами шувалася Італія (17,3%), Чехія (7,4%), Ісламська Респуб$
(наприклад, закони про торговельні марки, міжнародні ліка Іран (6%) та Болгарія (3,9%). На рисунку 4 можна
угоди, інші національні правові засоби тощо). Крім того, побачити кількість поданих заяв країн$учасниць Ліса$
захист ГЗ на національному рівні часто поділяється між бонської Угоди.
кількома агенціями. Агенції ВОІВ доклали великих зу$
Таким чином, одним з важливих елементів інтелек$
силь для збору даних з усіх джерел.
туальної власності є зареєстровані торгові марки. За$
На офіси країн з вищим, ніж середній, рівнем дохо$ реєстрована торгова марка надає її власнику важливі
ду припадає 43 % від загальної кількості ГЗ, що діють у ексклюзивні права. Серед них: виключне право викори$
2018 році, за ними йдуть офіси країн з високим рівнем стання; ефективне вкладення коштів; об'єкт для прода$
доходу (42,3%) і країни з нижчим, ніж середній, рівнем жу (здачі в оренду); нематеріальний актив для статут$
доходу (14,7%). За регіональним розподілом найбільшу ного фонду або балансу підприємства.
кількість ГЗ мала Європа, що має процентне співвідно$
Проаналізуємо, як надаються патенти в різних га$
шення 57,4 %. Слідом за нею йде Азія (28,3 %) та Ла$ лузях господарства та як їхня кількість змінюється в за$
тинська Америка з Карибськими островами (8,4 %).
лежності від періоду часу (рис. 4).
На рисунку 1 показана загальна кількість ГЗ, що
Як ми бачимо, найбільше заявок на патенти було
діють для кожного обраного національного / регіональ$ подано, починаючи з 2007 року, в сфері комп'ютерних
ного органу влади, в той час як рисунок 2 представляє технологій. Біля 229 тисяч було подано в 2017 році. Дру$
дані про ГЗ, які діють для держав$членів ЄС. У Німеч$ гу сходинку посідають електричні машини та апарат$
чині була найбільша кількість діючих ГЗ (15 566) у 2018 ро$ на енергетика (у 2017 році — біля 198 тисяч заявок). І на
ці, за нею розташувалися Китай (7 247), Угорщина третьому місці — цифрові комунікації (у 2017 р. досяг$
(6,683), Чехія (6,285), Болгарія (6,038), Італія (6,015) та ли відмітки майже у 145 тисяч).
Португалія (5,998). Існує кілька країн із середнім дохо$
Подання заявок в різних галузях виготовлення
дом із великою кількістю ГЗ у відповідних юрисдикці$ інструментів представлено на рисунку 5.
ях; наприклад, у 2018 році у Республіці Молдова були
Як ми бачимо, найбільше заявок на патенти було по$
подані 4732 ГЗ, 4499 в Боснії та Герцеговині та 4 426 GI дано, починаючи з 2007 року, в галузі вимірювань. Біля
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Рис. 3. Прийняті заяви про географічне походження, що діють за країнами, 2018 рік
Джерело: складено автором на основі [10].

148 тисяч було подано в 2017 році. Дру$
гу сходинку посідають медичні техно$
логії ( у 2017 році — біля 132 тисячі зая$
вок). І на третьому місці — оптика (у
2017 р. досягли відмітки майже у 73 ти$
сячі). Тут треба відмітити, що хоча ми
мали негативну тенденцію в 2012 році,
вона була подолана в 2017 році, хоча і
не відбулось досягнення первісної
відмітки у 78 тисяч.
Подання заявок в різних галузях
хімічної індустрії представлено на ри$
сунку 6. Як ми бачимо, найбільше зая$
вок на патенти було подано, починаю$
чи з 2007 року, у фармацевтиці. Причо$
му треба відмітити, що порівняно з 2007
роком не було примітного підйому (біля
75 тисяч заявок), але до 2017 року ми
бачимо велику кількість зростання —
біля 106 тисяч заявок.
Другу сходинку посідає хімія основ$
них матеріалів (у 2017 році — біля 95 ти$
сяч заявок). І на третьому місці — хі$
мічна інженерія (у 2017 р. досягла від$
мітки майже у 80 тисяч).
Наступна сфера економічної діяль$
ності — механічна інженерія. Подання
заявок у різних галузях механічної
інженерії представлено на рисунку 7.
Як ми бачимо, найбільше заявок на
патенти було подано, починаючи з 2007 ро$
ку, на транспорті . Біля 124 тисяч
було подано в 2017 році. Другу сходин$
ку посідають інші спеціальні машини (у
2017 році — біля 117 тисяч заявок). І на
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Рис. 4. Подання заявок у різних галузях електронної інженерії
за 2007, 2012, 2017 роки
Джерело: складено автором на основі [4].
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Рис. 5. Подання заявок у різних галузях виготовлення інструментів за 2007, 2012, 2017 роки
Джерело: складено автором на основі [4].

тування нових сортів рослин у 2018
році, маючи 5 760 заявок. Зараз на
офіс Китаю припадає понад чверті
заявок на сорти рослин, представ$
лених у всьому світі. CPVO отрима$
ла 3554 заявок, що становить 17,6%
всієї їх кількості. За СРВО слідує
національний офіс Сполучених
Штатів Америки (США) (1609), Ук$
раїна (1575) та Японія (880). Пода$
ча заявок на патентування нових
сортів рослин резидентами сприя$
ла зростанню в Китаї та США, тоді
як зростання кількості подань не$
резидентів призвело до зростання
в Україні. Зниження кількості по$
дач заявок в офісі Японії було ре$
зультатом різкого падіння кіль$
кості заявок нерезидентами.
Сукупна частка заявок, що над$
ійшли в п'ять найкращих офісів у
всьому світі, зросла з 63,7% у 2017
році до 66,2% у 2018 році. Основна
складова такого зростання — знач$
не збільшення подач в Китаї та Ук$
раїні. Сім з 10 найкращих офісів от$
римали більше заявок від рези$
Рис. 6. Подання заявок у різних галузях хімічної індустрії
дентів, ніж від нерезидентів. Част$
за 2007, 2012, 2017 роки
ка резидентів Китаю (90,7%) була
Джерело: складено автором на основі [4].
найвищою серед цих відомств. На
третьому місці з великим відставанням машинні знаряд$ противагу цьому Австралія, Канада та Україна отрима$
дя (у 2017 р. досягли відмітки майже у 90 тисяч).
ли більше половини їх заявок від заявників$нерезидентів.
Активність щодо подачі заявок в інших галузях
представлена на рисунку 8.
ВИСНОВКИ
Як ми бачимо, найбільше заявок на патенти було
Отже, інтелектуальна власність надає право володі$
подано, починаючи з 2007 року, в цивільній інженерії, ння продуктом, що створений інтелектом людини. Аналіз
але набагато менше, ніж у галузях, що розглянуті попе$ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в Ук$
редньо. Біля 105 тисяч було подано в 2017 році. Дру$ раїні показує, що більша частина вітчизняних наукових
гу сходинку посідають меблі та ігри ( у 2017 році — біля продуктів і не патентується. Часто одержані нові резуль$
77 тисяч заявок).
тати наукових досліджень публікуються у відкритій пресі
Одним з головних напрямів розвитку національної або безоплатно передаються зарубіжним колегам, внас$
економіки в Україні є її агропромисловий комплекс. лідок чого інтелектуальна рента осідає за межами Украї$
Україна має потужний виробничий потенціал та спри$ ни. При цьому більшість із них створюється в наукових
ятливі природно$кліматичні умови для ведення високо$ установах, що фінансуються з державного бюджету.
рентабельного аграрного бізнесу. Науковий потенціал Проте, якщо держава закріплює за собою права власності
вчених$аграрієв також дозволяє сподіватися на впро$ на всі інтелектуальні продукти, це створює підстави для
вадження нових інноваційних технологій в сільськогос$ стримування будь$якого бізнесу, що працює у сфері
подарське виробництво. Натепер час КНР залишається трансферу технологій. У цьому зв'язку необхідна є роз$
офісом з найбільшим числом поданих заявок на патен$ робка науково$методологічного підходу до визначення
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право власника, закріплення прав
на результати інтелектуальної
праці та їх комерціалізацію.
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THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE ASSESSMENT OF FOOD SECURITY SYSTEM

Статтю присвячено аналізу існуючих методологічних засад оцінки забезпечення системи продовольX
чої безпеки країни. Досліджено сучасні підходи до оцінки забезпечення продовольчої безпеки країни та
запропоновано механізм оцінки продовольчого забезпечення населення країни. Встановлено, що ефекX
тивна оцінка стану продовольчої безпеки населення є важливою складовою розвитку аграрної сфери
економіки, а сучасні тенденції ринкового механізму та економічної теорії визначають наявність нових
підходів до оцінки рівня продовольчої безпеки населення, серед яких можна виділити фізикоXекономічX
ну методологію та економічний розвиток на духовних принципах. Встановлено, що сучасна економічна
політика не звертає уваги на обмежені можливості навколишнього середовища. На підставі сучасних
методів оцінки продовольчої безпеки розроблено механізм оцінки продовольчої безпеки населення, сеX
ред основних елементів якого ми виділяємо ідентифікацію потреби населення в обсягах продовольчого
забезпечення, оцінку добової енергетичної цінності раціону людини, оцінку отримання населенням країX
ни життєвоXнеобхідних за хімічним складом продуктів харчування, оцінку стану виробництва життєвоX
необхідних продуктів харчування на внутрішньому ринку, аналіз світового ринку та пропозиції експорX
терів тощо
The article is devoted to the analysis of the existing methodological frameworks of the food security system.
We studied modern approaches to the assessment of food security and developed a mechanism to evaluate the
food security system. It is established that effective assessment of food security is an important component of
agricultural development, and current trends of market mechanisms and economic theory determine the existence
of new approaches to assessing food security, among which are physical economy methodology and economic
development on spiritual principles. We have determined that the method of physical economy is an important
component of the mechanism for assessing the food security system and building an effective mechanism for
food security, as it takes into account natural processes, human impact on the environment and the importance
of environmental standards. The integration of the economy with the environment should be the subject of
macroeconomic evaluation and part of the evaluation of the food security mechanism. And the methodology of
economic development on spiritual principles should be taken into account in assessing the food security system,
as it emphasizes the importance of the social component in building economic processes, the need to comply
with social standards and moral norms in developing social protection programs for the most vulnerable. We
assume that the main indicators of the food security of the population are the availability of food throughout the
country and a sufficient level of income, which should ensure the purchase of essential food and create a
mechanism to prevent the production, sale and consumption of substandard foods that can cause harm to the
health of citizens.
It is established that modern economic policy does not pay attention to the limited possibilities of the
environment. Based on modern methods of assessing the food security system, we identify the needs of the
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population in food supply, assess the daily energy value of the human diet, assess the chemical foodstuffs,
assessment of the state of production of vital foodstuffs on the domestic market, analysis of the world market
and proposals of exporters on vital foodstuffs, etc.
Ключові слова: продовольча безпека, методологія, економічна теорія, продовольче забезпечення.
Key words: food security, evaluation methods, methodology, economic theory, affordability.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування системи продоволь$
чої безпеки країни є визначальною передумовою ста$
лого розвитку країни та подальшої життєдіяльності
суспільства. Сучасні тенденції функціонування ринко$
вого механізму та розвитку економічної теорії обумов$
люють наявність нових підходів до оцінки рівня забез$
печеності продовольчими запасами населення країни.
Виокремлення інструментального апарату та пошук на$
прямів найефективнішого оцінювання стану продоволь$
чої безпеки зумовлює актуалізацію даної тематики.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам визначення методології оцінки продо$
вольчої безпеки країни присвячували свої праці П. Саб$
лук, І. Федулова, С. Бекенов, О. Богданович, О. Вілоне$
това, О. Бойчук, Н. Данік, З. Ільїна, Н. Клима, А. Пісоць$
кий, В. Руликівський, Х. Цвайг, А. Тіхонова та інші ви$
датні українські вчені. Однак розвиток ринкових відно$
син та поява нових економічних процесів та інструментів
забезпечення продовольчої безпеки обумовлюють не$
обхідність запровадження нових підходів до оцінки ста$
ну продовольчої безпеки.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз методологічних засад забез$
печення продовольчої безпеки в контексті сучасних
методологічних підходів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед сучасних методологічних підходів до оцінки
забезпечення продовольчої безпеки країни можна ви$
окремити фізико$економічну методологію Л. Гринівої
та розвиток економіки на духовних засадах Х. Цвайга.
Л. Гринів вважає, що обумовлення взаємозв'язку еко$
номіки із природнім середовищем через постійні пото$
ки енергії, живої речовини і біоінформації, що цирку$
лює у біосфері, складає основну проблему сьогодення
сучасної теоретичної економіки. Ринок погано відчуває
погіршення стану навколишнього середовища і майже
не реагує на зміни у природному середовищі, що відміча$
лось на Всесвітньому самміті "Rio + 20", який відбувся у
Бразилії. Тому актуальним питанням є зміни безпосе$
редньо об'єкту дослідження економічної науки від еко$
номічної системи до природно$господарської, яка за$
лежить від детермінант фізики простору біосфери. У
цьому контексті необхідно запровадити якісно новий
методологічний підхід, який би засновувався на систем$
но$функціональному аналізі та оцінці корисності не
тільки економічних, але й екологічних благ (послуг) для
суспільства та економіки. Сучасна економічна політика
і Бретон — Вудська система, що була заснована Дж. Кейн$
сом, не звертає уваги на обмежені можливості навко$
лишнього середовища, що формує ресурсопотоки для
економіки. Поєднання економіки з навколишнім сере$
довищем повинні стати об'єктом макроекономічної оц$
інки [3]. Така методологія має бути важливою складо$
вою механізму оцінки системи продовольчої безпеки та
побудови ефективного механізму продовольчого забез$
печення населення, оскільки враховує природні проце$
си, вплив людини на природне середовище і важливість
дотримання екологічних норм.
Х. Цвайг вважає, що головними критеріями оцінки
ефективності процесу матеріального виробництва та за$
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безпечення продовольчої безпеки населення повинні
бути критерії духовного розвитку людини, збереження
довкілля і створення усім людям достойних умов жит$
тя, демократизація і гуманізація суспільства. Такі по$
казники, як прибуток, собівартість, рентабельність, по$
винні використовуватись як допоміжні, виконувати
підпорядковану роль. Економіка повинна бути підпо$
рядкована вирішенню основних завдань людської циві$
лізації — духовному вдосконаленню і побудові суспіль$
ства, яке б функціонувало на основі дотримання Божих
заповідей. Це означає, що економіка як невід'ємна скла$
дова суспільства також повинна розвиватися на духов$
них засадах. Її основними завданнями мають бути оп$
тимізація матеріальної діяльності людини, забезпечен$
ня кожній людині гідних умов життя, збереження дов$
кілля, оптимізація структури виробництва. Духовне
вдосконалення людини, зміна економічних цінностей та
пріоритетів — це грандіозні за своїми масштабами зав$
дання, яких у своїй історії людство це не вирішувало.
Але без їх розв'язання у найближчій перспективі люд$
ство не зможе існувати як біологічний вид [9]. Концеп$
цію щодо введення релігійної методології у обіг оцінки
економічних явищ також підтримує Н. Мойсеєв, який
зазначає, що економіка повинна зайняти в суспільстві
те належне їй місце, яке передбачено їй природою:
підтримувати існування людства, а не визначати моти$
ви його дій та його історію. Л. Гриніва також погод$
жується із методологічним підходом щодо необхідності
оцінки стану продовольчої безпеки із врахуванням ре$
лігійного аспекту і вважає, що широкого розповсюд$
ження сьогодні набула теорія, згідно з якою у сучасних
економічних вченнях головне місце займають цінності
основного суб'єкта економічної науки — споживача, а
не духовно$християнські життєво зберігаючи цінності
всесвіту [1]. Така методологія є важливою і має бути вра$
хована під час оцінки системи продовольчої безпеки, ос$
кільки підкреслює важливість соціальної складової при
побудові економічних процесів, необхідність дотриман$
ня соціальних стандартів і моральних норм при розробці
програм соціального захисту найбільш незахищених
верств населення.
Щодо показників оцінки системи продовольчої без$
пеки, то на сьогодні стан продовольчого забезпечення
населення оцінюється широким спектром показників.
Якщо на початковому рівні це були показники оцінки
середньоосібних доходів населення, перехідних за$
лишків продовольчого зерна (спочатку на рівні 20%, а
потім 16% від загального річного споживання), то те$
пер критерії розширились та стали більш складними. До
сучасних критерій оцінки продовольчої безпеки відно$
сяться наступні показники: частка витрат на продоволь$
ство у загальних витратах окремої групи населення, те$
риторіальна доступність продуктів (що вимірюється
шляхом порівняння роздрібних цін на однакові товари
у різних регіонах країни), рівень "зручності" продоволь$
ства (частка у споживанні сучасних продуктів, які зни$
жують втрати та економлять час роботи у домашньому
господарстві), ступінь "натуральності" до високого
рівня якості продуктів, вплив якості продуктів на стан
здоров'я, у тому числі продуктів отриманих за допомо$
гою методів геної інженерії та біотехнологій [3]. Відпо$
відно до Методики визначення основних індикаторів
продовольчої безпеки, ухваленої Постановою Кабіне$
ту Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1379 "Деякі
питання продовольчої безпеки" (у редакції від 21.10.2011
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р.), оцінка сучасного стану продовольчої безпеки в Ук$
раїні проводиться за такими індикаторами: добова енер$
гетична цінність раціону людини, достатність споживан$
ня окремого продукту і запасів зерна у державних ре$
сурсах, економічна доступність харчових продуктів,
диференціація вартості харчування за соціальними гру$
пами, ємність внутрішнього ринку окремих продуктів,
продовольча незалежність за окремим продуктом. При
цьому індикатори, що характеризують стан продоволь$
чої безпеки держави (регіону), розраховують за таки$
ми основними групами харчових продуктів: хліб і хлібо$
продукти; картопля; овочі, баштанні; фрукти, ягоди й
виноград; цукор; олія; м'ясо та м'ясопродукти; молоко,
молокопродукти; риба, рибопродукти; яйця [4, с. 42].
У загальному виді оцінка стану продовольчої без$
пеки населення, на думку О. Богдановича, визначаєть$
ся наступними чинниками: наявністю продуктів харчу$
вання на всій території країни у кожний період часу та
у необхідному асортименті (при оцінці фізичної доступ$
ності продовольства); рівнем доходів населення в залеж$
ності від соціального статусу та місця життя громадя$
нина, який дозволяє придбавати продукти харчування,
виходячи із мінімального рівня споживання (при оцінці
економічної доступності продовольства); рівнем забез$
печення запобігання виробництва, реалізації та спожи$
вання неякісних харчових продуктів, здатних нанести
шкоду здоров'ю населення (при оцінці продовольчої
безпеки для споживачів) [2]. Ми підтримуємо позицію
О. Богдановича і вважаємо, що основними показника$
ми стану продовольчої безпеки населення країни є на$
явність продуктів харчування на всій території країни у
кожний період часу та у необхідному асортименті, до$
статній рівень доходів населення, що має забезпечити
придбання життєво$необхідних продуктів харчування
та створення механізму із запобігання виробництва,
реалізації та споживання неякісних харчових продуктів,
здатних нанести шкоду здоров'ю населення.
О. Кондра вважає, що "індикатори продовольчої без$
пеки" доцільно визначати не як "характеристику", а як
"показники" рівня та структури споживання населенням
основних харчових продуктів, їх економічної до$
ступності, ємності внутрішнього ринку продовольства,
достатності державних продовольчих ресурсів і продо$
вольчої незалежності, якості та безпеки продовольства,
рівня розвитку аграрного сектора економіки. На думку
О. Кондра, для оцінювання стану продовольчої безпеки
можна використовувати чотири основних індикатори, а
саме: забезпечення раціону людини основними видами
продуктів, економічна доступність продуктів, ємність
внутрішнього ринку окремих продуктів, продовольча
незалежність за окремим продуктом [6, с. 79]. А. Рудич
зазначає, що найбільш інформативним та узагальнюваль$
ним показником стану продовольчої безпеки виступають
обсяги та структура споживання базових продуктів хар$
чування. Показниками другого рівня ієрархії визначено
індикатори фізичної та економічної доступності продо$
вольства. Індикатором фізичної доступності продоволь$
ства можуть виступати обсяги виробництва сільськогос$
подарської продукції, індикатором економічної доступ$
ності продовольства — доходи населення [7, c. 77].
Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization,
FAO), розробляючи стратегічні і тактичні підходи до
вирішення продовольчої проблеми, використовує спе$
ціальну методичну базу, що включає індикатори оцінки
продовольчої безпеки, суть яких полягає полягає в на$
ступному: відношення світових запасів зерна до світо$
вого споживання дозволяє визначити рівні продоволь$
чої безпеки і гарантії на випадок надзвичайних обста$
вин (норматив — 17%, тобто запаси зерна повинні відпо$
відати обсягам, необхідним на 60 днів споживання);
відношення пропозиції експортерів до загальної потре$
би в зерні; перехідні запаси зерна (всього) і за видами
продовольства, кормовим цілям в країнах$експортерах
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у відсотках до внутрішнього споживання; тенденції ви$
робництва зерна (щорічний приріст відсотках за останнє
десятиріччя і до попереднього року); зміни у вироб$
ництві зерна в країнах, що розвиваються, тобто імпор$
терах; середньорічні експортні ціни за видами зерна [8,
c. 60]. Зазначені стратегічні і тактичні підходи до вирі$
шення продовольчої проблеми, визначені ФАО, мають
бути основою при розробці заходів із забезпечення про$
довольчої безпеки країни.
Для оцінки стану і меж продовольчої безпеки на
державному і внутрішньодержавному рівнях найбільш
ефективні підходи, на нашу думку, викладені в моно$
графії О. Гойчук "Продовольча безпека". О. Гойчук роз$
робила систему базових індикаторів продовольчої без$
пеки. Ця система дозволяє при мінімальній кількості
показників оцінити рівень продовольчої безпеки з точ$
ки зору самозабезпечення, незалежності, доступності,
збалансованості і якості харчування. Основними показ$
никами (індикаторами) в цій системі є наступні: індекс
виробництва продукту (Jві), що дорівнює відношенню
виробленого продукту в розрахунку на душу населен$
ня (mвi) до фізіологічної норми (moi) його споживання;
індекс споживання продукту (Jсі), що дорівнює відно$
шенню спожитого продукту в розрахунку на душу на$
селення (mсi) до фізіологічної норми (moi) його спожи$
вання; інтегральний індекс виробництва (Jв∑) N базо$
вих продуктів; інтегральний індекс споживання (Jс∑) N
базових продуктів; інтегральний індекс енергетичної
цінності (Je∑) N базових продуктів; інтегральний індекс
споживної цінності (Jn∑) N базових продуктів; ко$
ефіцієнт дефіциту калорій в раціоні харчування; імпорт
по кожному базовому продукту (mIi) в розрахунку на
душу населення; індекс імпорту базового продукту (JIі),
що дорівнює частці імпорту продукту і фізіологічній
нормі його споживання (moi); інтегральний індекс імпор$
ту (JI∑) N базових продуктів тощо. Найвищий ступінь
безпеки досягається за умови, коли весь комплекс по$
казників знаходиться в допустимих межах своїх поро$
гових значень, а порогові значення кожного з показ$
ників досягаються не на шкоду іншим [9, с. 114].
На основі проведеного аналізу основних методичних
та методологічних підходів до оцінки стану продоволь$
чої безпеки нами розроблений механізм із оцінки продо$
вольчого забезпечення населення. Такий механізм скла$
дається із наступних складових оцінки стану продоволь$
чого забезпечення населення країни: оцінка добової
енергетичної цінності раціону людини, оцінка отриман$
ня населенням країни продуктів харчування з необхід$
ною для життя енергетичною цінністю, економічна дос$
тупність продуктів харчування з необхідною для життя
енергетичною цінністю, оцінка отримання населенням
країни життєво$необхідних за хімічним складом про$
дуктів харчування, економічна доступність продуктів
харчування з необхідною для життя споживною цінністю,
фізична (територіальна) доступність життєво$необхідних
продуктів харчування, оцінка стану виробництва життє$
во$необхідних продуктів харчування на внутрішньому
ринку, аналіз світового ринку та пропозиції експортерів
щодо життєво$необхідних продуктів харчування. Наоч$
не відображення основних складових зазначеного меха$
нізму представлено на рисунку 1.
Зазначені вище заходи дозволять здійснити ефек$
тивну оцінку стану продовольчого забезпечення насе$
лення країни та розробити ефективні програми з
мінімізації впливу негативних факторів на продовольче
забезпечення населення.
ВИСНОВКИ
Для організації ефективного процесу продовольчо$
го забезпечення країни необхідно застосовувати сучасні
методологічні підходи до оцінки рівня забезпечення
продовольчої безпеки країни, серед яких ми виділяємо
фізико$економічну методологію, яка має базуватись на
базових законах фізичних процесів, та розвиток еконо$
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міки на духовних засадах, що має враховувати
принципи етики, соціально$відповідального та
екологічного споживання. На основі актуаль$
них для вітчизняної економіки методик оцінки
рівня продовольчої безпеки запропоновано
механізм оцінки продовольчого забезпечення
населення країни, серед основних елементів
якого ми виділяємо ідентифікацію потреби на$
селення в обсягах продовольчого забезпечен$
ня, оцінку добової енергетичної цінності раці$
ону людини, оцінку отримання населенням
країни життєво$необхідних за хімічним скла$
дом продуктів харчування, оцінку стану вироб$
ництва життєво$необхідних продуктів харчу$
вання на внутрішньому ринку, аналіз світового
ринку та пропозиції експортерів щодо життє$
во$необхідних продуктів харчування тощо.
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SOCIALLY RESPONSIBLE PRACTICES OF COOPERATION BETWEEN BUSINESS ENTITIES,
LOCAL AUTHORITIES AND COMMUNITIES

У статті висвітлено досвід соціально відповідальної поведінки органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання та успішних об'єднаних територіальних громад у сільській місцевості ПриX
чорноморського регіону. Зроблено аналіз планів розвитку громад та виконання дохідної частини бюдX
жету. Дано оцінку соціально відповідальній поведінці органів місцевого самоврядування. Досліджено
соціальну відповідальність бізнесових організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють
діяльність у межах досліджуваних громад. Вивчено соціальноXдемографічні характеристики отримувачів
благодійної допомоги. Зроблено аналіз стану управління соціальною відповідальністю суб'єктів госпоX
дарювання, що діють в межах успішних об'єднаних територіальних громад. Відзначено важливість розX
в'язання проблем досліджуваних громад шляхом впровадження різних видів співпраці та посилення взаєX
модії між місцевою владою, бізнесом і громадою під час формування та реалізації ініціатив щодо забезпеX
чення їх соціально відповідальної поведінки.
The article reflects the experience of socially responsible behavior a rural councils of successful united
territorial communities in rural areas from the Black Sea region, business entities operating in this territory and
community members. It has been established that the success of communities is directly related to such behavior
of local authorities, since it assumes that in all management decisions there is a vector of orientation towards
sustainable development and wellXbeing of community members, business organizations and other structures.
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It is possible to ensure socially responsible behavior of local authorities only by introducing appropriate
democratic principles into their work, using modern means of interaction, and creating a high level of
organizational society culture. This is only possible through the application of a democratic management
style. It has been established that important areas of development the studied territorial communities are:
social sphere and improvement of living conditions, ecology, development of industrial production,
development of transit and logistics and transport potential, development of agricultural production,
improvement the energy resources management and development of alternative energy, development the
sphere of intellectual services. An analysis of the social responsibility the village councils in studied
communities suggests that its level is quite high. This is evidenced by a sufficient level of public confidence
in local selfXgovernment bodies, an increase in the level of wellXbeing in the population, the introduction of
innovations and use the advanced technologies for managing society, the presence of 3—5 public
organizations, the absence of corruption, and victory in grant programs.
Despite the "disadvantages" of applying social responsibility in business practices, leading organizations
in Ukraine are increasingly experiencing a need for it. Their management is aware of the duty to society, the
state and communities to carry out their work efficiently and actively contribute to the sustainable
development territories. It is increasingly demonstrating a desire to help territorial communities and every
citizen. However, the study found that the process of forming a socially responsible business in the studied
territorial communities is not too simple. From time to time, local businesses donate to certain needs of
socially vulnerable population segments, however, these are pointless, unpromising actions, and not
systematic purposeful activities.
An equally important condition for the successful development of each community is the social responsibility
an each member, which is expressed in taking into account the interests of the community, the territory when
setting personal goals, mutual respect, mutual support, ethics in the planes "community member — power",
"community member — business "," a member of the community — nature ", in initiative and activity in matters
of prompting the authorities and business to action.
The article notes the importance of solving the studied communities problems by introducing various types
of cooperation and enhancing interaction between local authorities, business and community members in the
formation and initiatives implementation to ensure their socially responsible behavior.
Ключові слова: соціальна відповідальність, об'єднана територіальна громада, соціально відповідальна по
ведінка, бізнесові організації, управління соціальною відповідальністю.
Key words: social responsibility, united territorial community, socially responsible behavior, business
organizations, social responsibility management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пандемія, економічна криза, що насувається, неза$
вершена децентралізація, зменшення фінансування дер$
жавних структур та карантинні обмеження для бізнесу
в Україні, зменшення доходів наших громадян зумов$
люють зростання потреб українців у захисті та допо$
мозі. Підтримка, що надається державними структура$
ми громадянам та бізнесу (передусім малому та серед$
ньому), на жаль, часто має низьку якість, гарантії дер$
жави не виконуються на належному рівні, й тому люди
змушені звертатися за допомогою до соціально відпов$
ідальних бізнесових організацій та благодійних фондів,
що реалізують благодійні програми. Однак соціально
відповідальною має бути не лише поведінка цих струк$
тур, а й поведінка органів усіх рівнів влади та управлін$
ня, інститутів громадянського суспільства, та кожного
члена суспільства, зокрема — члена тієї чи іншої тери$
торіальної громади. Саме цим зумовлена актуальність
дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Соціальна відповідальність давно цікавить дослід$
ників. Теоретичні і практичні аспекти розвитку со$
ціальної відповідальності досліджував А.М. Колот,
О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін. [1]. Загалом
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спектр досліджуваних проблем у цій сфері є надзвичай$
но широким: сутність соціальної відповідальність бізне$
су та сучасний стан інституту соціальної відповідаль$
ності бізнесу в Україні [2], формування систем соціаль$
ної відповідальності менеджменту в сучасних умовах
господарювання і можливості перетворення соціальної
відповідальності на інструмент управління підприєм$
ством [3], стан підтримки соціальних програм і проєктів
підприємств органами державної влади, відсутності
відкритого діалогу щодо розробки належних стимулів
для бізнесу, який прагне у своїй діяльності реалізувати
принципи соціальної відповідальності [4], соціально
відповідальна поведінка органів місцевого самовряду$
вання [5] в тому числі проблеми залучення органами
місцевого самоврядування до власних систем управлін$
ня складових соціальної відповідальності як їх відповідь
на сучасні виклики демократизованого суспільного се$
редовища [6].
На практиці проблеми у сфері соціальної відпові$
дальності виникають як у процесі діяльності органів
місцевого самоврядування (проблеми підвищення со$
ціальної відповідальності в публічному управлінні), так
і в ході функціонування бізнесових організацій на те$
риторії територіальних громад (проблеми, що стосують$
ся соціальної складової діяльності бізнесових органі$
зацій) та в поведінці громад і окремих їх членів. Ці про$

Економiка та держава № 6/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
блеми в кожній територіальній громаді вирішують різни$
ми способами. І надзвичайно важливо, щоб не залишав$
ся непоміченим кращий досвід управління соціально
відповідальною поведінкою, який не суперечить вітчиз$
няному законодавству, а саме: створення та застосуван$
ня власних і запозичених передових світових стандар$
тизованих практик, використання різних елементів си$
стем соціальної відповідальності, який є результатом
усвідомлення соціальної відповідальності на новому
якісному рівні, як з позиції господарюючих суб'єктів,
громади, органів влади, так і окремих особистостей.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є оцінка соціальної відповідаль$
ності органів місцевого самоврядування, суб'єктів гос$
подарювання та успішних громад у сільській місцевості
Причорноморського регіону, визначення шляхів поси$
лення взаємодії між місцевою владою, бізнесом та гро$
мадою під час формування та реалізації ініціатив щодо
забезпечення їх соціально відповідальної поведінки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальна відповідальність "за міжнародним стан$
дартом ІSО 26000:2010 розглядається як відпові$
дальність організації за вплив своїх рішень та діяльності
на суспільство і навколишнє середовище, що реалізуєть$
ся через прозору і етичну поведінку, відповідає стало$
му розвитку та добробуту суспільства, враховує очіку$
вання заінтересованих сторін, поширена в усій органі$
зації і не суперечить відповідному законодавству і
міжнародним нормам поведінки" [6)]. Однак наразі
немає погодженості в поглядах науковців на те, що вхо$
дить у поняття "соціальна відповідальність бізнесу" та
"соціальна відповідальність у сфері місцевого самовря$
дування", хто є суб'єктами цих видів соціальної відпов$
ідальності, як співвідносяться "соціальна відпові$
дальність бізнесу і соціальна відповідальність держави,
яка роль окремих індивідів у формуванні відповідаль$
ної спільноти" [7]. Наприклад, соціальна відпові$
дальність бізнесу часто прирівнюється до корпоратив$
ної соціальної відповідальності й розглядається як
відповідальне ставлення будь$якої компанії до свого
продукту або послуги, до споживачів, працівників, парт$
нерів, або як активна соціальна позиція компанії, що
полягає у гармонійному співіснуванні, взаємодії та по$
стійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні най$
гостріших соціальних проблем. А ось соціальну відпо$
відальність у сфері місцевого самоврядування А. Риж$
ко пропонує розглядати як єдність трьох взаємопов'я$
заних й взаємообумовлюючих складових: "корпоратив$
на соціальна відповідальність територіальної громади",
"соціальна відповідальність органу місцевого самовря$
дування" та "соціальна відповідальність посадової осо$
би місцевого самоврядування" [8].
Попри невизначеність у трактуванні різних видів
соціальної відповідальності та недоліки їх застосуван$
ня, передові комерційні та некомерційні, міжнародні та
регіональні організації з усього світу все більше усві$
домлюють потребу в соціально відповідальній поведінці
та бачать їх переваги.
Перший етап емпіричного дослідження було при$
св'ячено вивченню досвіду соціально відповідальної по$
ведінки трьох успішних об'єднаних територіальних гро$
мад (ОТГ) Причорноморського регіону та органів місце$
вого самоврядування. Встановлено, що всі три громади
є учасниками різноманітних міжнародних та всеукраї$
нських конкурсів і програм розвитку сільських тери$
торій, приймають активну участь у соціально$еконо$
мічному розвитку населених пунктів ОТГ. На території
кожної з них функціонують: будинки культури, дитячі
ясла$садки, сільські бібліотеки, загальноосвітні школи
І—ІІІ ступенів (одна громада навіть ліцей має), по одній
амбулаторії загальної практики сімейної медицини,
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фельдшерсько$акушерські пункти, відділення зв'язку
"Укрпошта", відділення Херсонського обласного управ$
ління АТ "Ощадбанк", комунальні підприємства, пунк$
ти охорони громадського порядку, бізнесові організації,
фермерські господарства, товарні ОСГ, а також працю$
ють приватні підприємці. Усі три ОТГ схожі й за
кількістю населення — до 3700 — 4200 осіб. До складу
кожної громади входить населення 3—5 сіл. Наприклад,
ОТГ №1 з населенням 3941 особа (станом на 01.10.2019 р.),
має власну символіку: герб, прапор та гімн. На в'їзді до
кожного села встановлені стели з прапорами України
та громади, відповідні знаки і Поклонні хрести, сфор$
мовані органи самоорганізації населення. В апараті
сільської ради працює декілька проектних менеджерів,
серед яких троє які вільно володіють англійською мо$
вою. Є посади спеціалістів: з муніципальних ініціатив,
зовнішньої й внутрішньої інтеграції та інвестицій; з
розвитку інфраструктури, житлово$комунального гос$
подарства та енергоефективності; з агропромислово$
го розвитку, економіки та приватно$державного парт$
нерства; юрисконсульт; із землеустрою; із соціальних
питань та охорони дитинства. В цій ОТГ діє Громадсь$
ка рада, Молодіжна громадська рада, громадські
організації: "Турбота", "Музичани", "Освітня ініціати$
ва".
Аналіз планів розвитку ОТГ за три роки показує,
що в них було приділено увагу різним важливим про$
блемам, наприклад: реконструкції автомобільних доріг,
організації автобусного сполучення між населеними
пунктами ОТГ (усі три ОТГ), реконструкції молокоза$
готівельного пункту та сервіснозабійного цеху, сприян$
ню у будівництві заводу з виробництва пелет та брикетів
(ОТГ №2), будівництву котелень на твердому паливі для
дитячих садочків і будинків культури, впровадженню
проекту "електронне самоврядування" (ОТГ №3). В ОТГ
№1 особливу увагу приділено розчистці русла місцевої
річки з метою поліпшення екологічної ситуації населе$
них пунктів та унеможливлення їх затоплення скидни$
ми та поверхневими водами, реконструкції існуючої у
межах одного з сіл горизонтальної дренажної системи
з метою запобігання затоплення грунтовими водами
житла та господарських будівель населення, реконст$
рукції дитячого ясла$садка з доведенням до 180 місць в
одному з сіл, будівництву пожежного депо в іншому
селі, сприянню у будівництві заводу металевих виробів,
фабрики з виробництва побутових товарів, біофабрики
тощо. І, головне, все це не просто плани.
Аналіз наповнення та виконання дохідних частин
сільських бюджетів досліджуваних ОТГ за 2017, 2018
та 2019 роки у розрізі податків і зборів, показав, що вона
забезпечується з п'яти основних дохідних джерел: по$
даток та збір на доходи фізичних осіб, акцизний пода$
ток з вироблених в Україні підакцизних товарів, пода$
ток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками
об'єктів нежитлової нерухомості, земельний податок,
єдиний податок. Для прикладу: лише у 2017 році на розви$
ток комунального закладу "Будинок культури", який є
центром громадської та молодіжної активності в одно$
му з сіл, з місцевого бюджету було виділено 1125240 гри$
вень на ремонт покрівлі, у 2018 році — ще 1322540 гри$
вень на капітальний ремонт цієї будівлі. У 2019 році в
ОТГ №1 було зроблено капітальний ремонт водомережі
протяжністю 4400 м (при цьому лише у 2018 році —
1707401 грн із державної субвенції та 674744 грн із
сільського бюджету, а у 2019 році ще 465928 грн влас$
них коштів), на вуличне освітлення сіл ОТГ витрачено
527 221 грн, на капітальний ремонт бібліотеки в одному
з сіл — 1 107 487 грн, на реконструкцію дитячого ясла$
садка — 5028158 грн, на поточний ремонт та закупівлю
меблів, обладнання для шкіл — 2282407 грн, на поточ$
ний ремонт дорожнього покриття вулиць — 2587366 грн,
на ремонт будівлі центру надання адміністративних по$
слуг — 530278 грн, на пільгове перевезення громадян
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ОТГ (пенсіонерів та багатодітних) — 185755 грн, на ме$
дичне обслуговування населення — 1475000 грн.
Варто зазначити, що економічні успіхи ОТГ Причор$
номорського регіону досить різні, як і здатність напов$
нювати власні бюджети і фінансувати видатки, які за$
безпечують поліпшують життя громад. "Для розумін$
ня: найбагатша громада 2018 року мала майже 18000 грн
власних доходів на одного мешканця, хоча середній по$
казник на всіх ОТГ становить 2700 грн. Лише в 12$ох
ОТГ (це менше 2%) дохід на одну особу перевищував
10000 грн" [9]. Що ж стосується досліджуваних ОТГ,
то розрахунки показують, що їх власні доходи на одно$
го мешканця становлять близько 7000 грн/рік, а загальні
доходи на одного мешканця — 11000 грн/рік.
Отже, результати аналізу соціальної відповідаль$
ності сільських рад досліджуваних ОТГ дозволяють
стверджувати, що її рівень є досить високим. Про це
свідчить підвищення рівня добробуту населення цих
ОТГ за досліджуваний період, впровадження інновацій
та використання передових технологій управління гро$
мадою, наявність в кожній ОТГ від 3 до 5 громадських
організацій, відсутність корупції, достатній рівень до$
віри населення до місцевих органів самоврядування, пе$
ремоги в грантових програмах.
Однак у ході емпіричного дослідження було вста$
новлено, що процес формування соціально відповідаль$
ного бізнесу, в тому числі окремих власників товарних
особистих селянських господарств, у досліджуваних
об'єднаних територіальних громадах, як і в Україні в
цілому, відбувається досить важко. Бізнес час від час
жертвує на ті чи інші потреби соціально вразливих
верств населення, проте, це точкові безперспективні дії,
а не систематична цілеспрямована діяльність. Восени
2018 року в ОТГ №1 з невеличкого проекту "Музична
зупинка", завдяки фінансуванню Британської Ради в
рамках проекту "Активні громадяни" та за підтримки
Фонду "Об'єднання", розпочався процес формування
мережі автобусних зупинок. У 2019 році в цій же ОТГ
— знову було підготовлено переможний проект "Без$
пека на дорозі. Ціна — життя", в рамках якого крім про$
ведення освітніх заходів було здійснено матеріальне
"вливання", а саме — біля школи встановлено автобус$
ну зупинку, але її власноруч зробив місцевий під$
приємець, не взявши плату за роботу. У липні 2019 р. за
32000 грн з бюджету громади було придбано додаткові
зупинки, а доставка, роботи та благоустрій території ви$
конали ініціативні групи з небайдужих фермерів та влас$
ників особистих селянських господарств. В ОТГ №3 на
баланс сільської ради з районної ради ще в січні 2016 ро$
ку було передано приміщення аптеки. Наразі бачимо об$
городжену територію, нові пластикові вікна, полагод$
жену покрівлю, виконані внутрішні ремонтні роботи.
Для цього з бюджету сільської ради було виділено
15000 гривень з орендної плати та 95000 гривень з бла$
годійних внесків та інших надходжень. А ось меблі для
аптеки купував один з місцевих підприємців.
Однак більш дієву допомогу ОТГ можуть і мають
надавати не власники особистих селянських госпо$
дарств та голови невеликих фермерських господарств з
площею землекористування 50 га, а великі та середні
підприємства, які працюють на їх території.
У ході дослідження було вивчено соціально відпо$
відальну поведінку 23 бізнесових організацій та 16 фер$
мерських господарств ОТГ № 1. Досліджувалася
діяльність 8$ми бізнесових організацій, кожна з яких
сплачує найбільші суми податків, а саме понад 450 000
грн/рік. Встановлено, що основні види їх діяльності —
це: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями і
харчовими маслами та жирами; дослідження кон'юнк$
тури ринку і вивчення суспільної думки; розведення
свійської птиці; виробництво сільськогосподарської та
лісогосподарської техніки; надання в оренду й експлуа$
тацію власного чи орендованого нерухомого майна;
оренда та управління власною чи орендованою нерухо$

158

містю; оренда та управління власною чи орендованою
нерухомістю; будівництво будівель. Окремо вивчалася
діяльність бізнесової організації — єдиної з усіх
суб'єктів господарювання досліджуваної ОТГ, що
підписали з місцевою сільською радою угоду про соці$
альне партнерство (згідно з цією угодою у 2018 році було
виділено 37280 грн), яка уже двічі проводить святкуван$
ня Нового року для дітей своїх орендодавців і дарує їм
подарунки, яка видає, в разі необхідності, орендну пла$
ту на декілька років наперед (у відповідності до терміну
дії угоди про оренду). Крім того, було опитано отриму$
вачів благодійної допомоги/послуг.
Дослідження показало, що більшость середніх та
великих бізнесових організацій, у першу чергу завдяки
яким загальна сума надходжень до бюджету ОТГ №1 є
такою, що дозволила мати його у 2019 році у розмірі
більше 40 млн грн, поводять себе так, ніби саме цей факт
робить непотрібними соціально відповідальні кроки сто$
совно даної ОТГ. Хоч загалом по Україні, наприклад,
великий агрохолдинг, що має виробничі потужності на
території досліджуваної ОТГ, звітує про свою соціаль$
но відповідальну поведінку. Опитування отримувачів
благодійної допомоги/послуг (жоден з них не побажав
називати себе) показало, що їм допомагає малий бізнес
та окремі фізичні особи. Серед цих респондентів у
2019 році було 87% працездатних осіб віком від 29 до
53 років і лише 13% — осіб пенсійного віку.
Тож малий бізнес локально (в межах ОТГ) виявив$
ся більш соціально відповідальним, ніж середній та ве$
ликий. Та все ж він не може вирішити важливі пробле$
ми цілих громад. Тому управління соціально відпові$
дальною поведінкою бізнесових організацій потребує
удосконалення.
З метою підвищення рівня соціальної відповідаль$
ності суб'єктів господарювання досліджуваних ОТГ
доцільно запровадити застосування у бізнесових орга$
нізаціях, які/філії яких функціонують на їх території,
механізму "Корпоративний фонд". Це має забезпечити
довготривалу та систематичну фінансову підтримку не$
комерційних проектів у конкретних сферах життя до$
сліджуваних громад, у яких буде враховано їх соціаль$
но$важливі проблеми, які будуть спрямовані на форму$
вання середовища сприятливого для розвитку і життє$
діяльності населення.
Шляхи розв'язання проблем досліджуваних ОТГ їх
керівництво бачить у різних видах співпраці. Мається
на увазі співпраця з Всеукраїнською асоціацією
сільських та селищних рад, з обласною державною ад$
міністрацією, з районною державною адміністрацією, з
Департаментами агропромислової політики, житлово$
комунального господарства та паливно$енергетичного
комплексу, зовнішньоекономічної діяльності, еконо$
мічного розвитку та торгівлі області, з Посольствами
інших країн, з різними Фондами тощо. Однак органам
місцевого самоврядування потрібно розширювати
співпрацю з діючими суб'єктами господарювання та чле$
нами громади, здатними започаткувати власний бізнес.
Особливо слід звернути увагу на необхідність проведен$
ня активної просвітницької компанії, яка доноситиме
ключові принципи ведення соціального підприємницт$
ва та здійснення благодійної діяльності до широкого
загалу. При цьому слід популяризувати результати
такої співпраці. Наприклад, варто активніше поширю$
вати інформацію про те, що ОТГ перемагали з проєкта$
ми: "Крути педалі!", "Ніякої тиші у клубі "Затишок"!",
"Розвивально$ігрове середовище для соціалізації дош$
кільнят", "Спортивне дозвілля дітей села", "Партнерсь$
ке освітлення" (за фінансової підтримки Британської
Ради в рамках проекту "Активні громадяни" та за
підтримки Фонду "Об'єднання"), "Мої права — моя
гідність" (у рамках великого проєкту "Українська ре$
гіональна платформа громадських ініціатив", який адмі$
ніструється ГО Центр "Жіночі перспективи" та ГО
"Фонд громади міста Херсон "Захист" за фінансової
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підтримки Європейського Союзу), "Сходи СОНЦЯ" (від
програми DOBRE з фінансуванням 200000 грн), "ДивНі$
Креативні або сільське ДНК" (конкурс "Культурна дип$
ломатія задля діалогу"), "Клич друзів — граймо разом"
— встановлення дитячого майданчику (конкурс Фонду
Кличко за підтримки Фундації Кока$Кола). Важливо
розповідати і про соціально відповідальні вчинки зви$
чайних членів громад. Наприклад, про те, як небайдужі
люди своєю технікою спекотного літа підвозили воду з
дому і поливали 500 дерев та кущів, які було висаджено
на території ОТГ №2 у рамках програми з благоустрою
з метою покращення екологічної ситуації в селі. Для
поширення такої інформації слід більш широко вико$
ристовувати можливості місцевих ЗМІ, соціальних ме$
реж тощо.
ВИСНОВКИ
Отже, органи місцевого самоврядування досліджу$
ваних успішних ОТГ проявляють себе як соціально
відповідальні формування. Історія "спроможності"
кожної з них розпочиналася з наявності певних стар$
тових умов, серед яких: наявність у державній, кому$
нальній і приватній власності значної кількості
сільськогосподарських угідь (а це земельний податок,
податок з прибутку, орендна плата за використання зе$
мель громади); наявність на території громади великих
і середніх підприємств, бюджетних установ (а це пере$
дусім податки у вигляді відрахувань ПДФО); близькість
ОТГ до обласних центрів, що в сукупності з подаль$
шими кроками органів місцевого самоврядування по
формуванню привабливого середовища для проживан$
ня (дороги, освітлення, будинки культури, дитячі са$
дочки, школи з належним кадровим забезпеченням
тощо), забезпечили привабливе середовище для про$
вадження бізнесу; досвід підтримки сільськими рада$
ми окремих сіл (населення яких об'єдналося в нинішні
ОТГ) створення громадських організацій; реалізація
різних видів співпраці, а також ощадливе і раціональ$
не використання коштів. Однак соціально відповідаль$
ними мають бути всі: держава, державні інститути,
бізнес, громадські організації, фі зичні особи$
підприємці, всі члени ОТГ. Реалізувати соціально
відповідальну поведінку належним чином, здійснюва$
ти благодійну діяльність грамотно, може далеко не
кожен. Цьому мистецтву потрібно вчитися. І насампе$
ред це стосується менеджменту місцевих бізнесових
організацій. Саме цій проблемі буде присвячено по$
дальші дослідження.
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MODERN DETERMINANTS OF DEVELOPMENT LABOR POTENTIAL OF UKRAINE

Стаття присвячена узагальненню основних чинників, що визначають особливості функціонування та виX
користання трудового потенціалу країни. Автор, дотримуючись принципів комплексноXсистемного підходу
щодо визначення трудового потенціалу, розуміє її як інтегральну сукупність кількісноXякісних ознак осіб, що
спроможні надавати трудові послуги. Класифікація підходів до сутнісного розуміння теорії трудового потенцX
іалу дозволило обгрунтувати автору доцільність виокремлення основних груп факторів впливу на його розвиX
ток. Авторська класифікація, на відміну від існуючих, виокремлює окрім традиційних факторів таких як деX
мографічні та соціальноXекономічні, такі блоки як соціальноXпсихологічні, інформаційноXінноваційні та екоX
логічні.
Докладний аналіз впливу факторів на розвиток трудового потенціалу в Україні дозволив окреслити наX
прями державної політики в частині подолання деструктивного їх впливу.
The article is devoted to the generalization of the main factors that determine the features of the functioning and
use of labor potential of the country. The author, adhering to the principles of a comprehensive and systematic approach
to determining labor potential, understands it as an integrated set of quantitative and qualitative characteristics of
persons who are able to provide labor services.
The classification of approaches to the essential understanding of the theory of labor potential allowed the author
to substantiate the expediency of isolating the main groups of factors influencing its development. The author's
classification, in contrast to the existing ones, distinguishes in addition to traditional factors such as demographic
and socioXeconomic, such blocks as socioXpsychological, informationXinnovative and environmental.
The negativity of demographic factors that have a destructive effect on the formation and development of labor
potential is pointed out. The imperfection of the institutional and market environment is substantiated. The dynamics
of unemployment rates in Ukraine and European countries, as well as the dynamics of average monthly wages in
Ukraine and European countries, which made it possible to determine the inefficiency of the use of labor potential in
the country and failure to ensure the conditions of its expanded reproduction.
The process of formation of labor potential through the prism of realization of vital interests of people is analyzed
and the necessity of taking into account a group of social and psychological factors is substantiated. An assessment of
such a generalizing factor as social wellXbeing is presented. The influence of the speed of innovative changes and
informatization processes on the quality of employees is substantiated. It is noted that there is a need to form a new
type of employee — an innovative employee.
The necessity of creating favorable conditions in ensuring the development of labor potential, which are largely
determined by the environmental situation, is substantiated. It is noted that in modern conditions the issues of economic
behavior of social actors in the labor market are relevant when choosing a job, taking into account the environmental
image of the company, corporate social responsibility and environmental culture.
A detailed analysis of the impact of factors on the development of labor potential in Ukraine allowed to outline the
directions of public policy in terms of overcoming their destructive impact.
Ключові слова: трудовий потенціал, фактори впливу, безробіття, соціальноекономічні, інформаційно
інноваційні, екологічні, шляхи мінімізації, деструктивний вплив.
Key words: labor potential, factors of influence, unemployment, socioeconomic, informationinnovative,
ecological, ways of minimization, destructive influence.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Соціально$економічний розвиток визначається
ефективністю використання соціально$економічних
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ресурсів та структурними змінами, що мають місце в
економіці країні. Сучасні тенденції вимагають при$
скіпливого та грунтовного компонентного механізмів
формування трудового потенціалу країни як основної
складової конкурентоспроможності країни, факторів,
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що визначають ефективність його використання. Сис$
темність та комплексність вивчення даної проблеми пе$
редбачає виявлення протиріч та компліментарність про$
цесів формування та реалізації трудового потенціалу,
обгрунтування сукупності заходів економічного, со$
ціального, організаційного та адміністративного харак$
теру, що оптимізують ці процеси. Одним з найважливі$
ших чинників соціально$економічного розвитку країни
є якість та ефективність використання трудового потен$
ціалу як стратегічного важливого елементу соціальної
справедливості суспільного розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Трудовий потенціал та фактори, які визначаються
ефективність його використання завжди були об'єктом
наукових інтересів більшості науковців, а саме: Д. Бо$
гині, О. Грішнової, І. Лукінова, С. Пірожкова, В. Піску$
нова, О. Хомри, В. Онікієнка, М. Шаленко, Е. Лібано$
вої, Л. Шаульської, М. Семикіної, В. Близнюк, Л. Лісо$
гор та багато інших. Незважаючи на незгасаючий нау$
ковий інтерес до цієї проблематики, дослідження нових
викликів розвитку та використання трудового потенці$
алу в країні, що забезпечуватиме рівень її конкурентос$
проможності та місце на світовій арені не зменшує своєї
актуальності.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Саме цим обумовлений вибір тематики статті, основ$
на мета якої полягає у систематизації сучасних факторів
розвитку трудового потенціалу України та обгрунту$
ванні основних напрямів та інструментів, що сприяти$
муть підвищенню ефективності його використання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Синергія основних принципів та теоретичних
підходів дозволяє обгрунтувати найбільш комплексний
підхід, який можна назвати системно$результативним,
особливість якого полягає в багатоаспектності визна$
чення та функціонального призначення трудового по$
тенціалу. Це дозволяє визначати трудовий потенціал як
інтегральну динамічну систему, що включає демогра$
фічну, економічну та соціальну підсистеми, об'єднані
спільністю трудової діяльності [9]. Особливої уваги за
такого підходу набувають результуючі індикатори
ефективності використання трудового потенціалу в еко$
номічному розвитку економіки.
Саме такий комплексний підхід дозволяє оцінити та
обгрунтувати комплекс основних детермінант форму$
вання та розвитку трудового потенціалу. Одним із та$
ких факторів є демографічний фактор. Однією з основ$
них причин, що стримують розвиток трудового потен$
ціалу в Україні, є демографічна криза. Відбувається зву$
ження демографічної бази відтворення трудового по$
тенціалу, що загрожує соціально$економічному прогре$
су та суспільній стабільності країни. Кризові демог$
рафічні процеси призводять до реальних та потенцій$
них масштабних втрат трудового потенціалу і, як на$
слідок — деформації його статевовікової структури. У
свою чергу, це обумовлює ймовірність виникнення де$
фіциту життєвого потенціалу населення на період тру$
дової діяльності в майбутньому, суттєвого погіршення
якісних характеристик трудового потенціалу. Неспри$
ятливі демографічні фактори деструктивно відобража$
ються на формуванні та розвитку трудового потенціа$
лу.
Недосконалість інституційного та ринкового сере$
довища зумовлюють соціально$економічну розбалансо$
ваність в країні, деформацію розподілу доходів та до$
ступності соціальних послуг для різних груп населення;
звуження можливостей прикладання праці та знижен$
ня ефективності використання трудового потенціалу
країни. Характерними ознаками сьогодення є зменшен$
ня доходів населення, розповсюдження неформальних
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форм зайнятості, що характеризуються низьким рівнем
соціальної захищеності та невпевненості в завтрашньо$
му дні, посилення соціальної нерівності та диспропор$
ційності розвитку.
Реалізація та використання трудового потенціалу
відбувається за умов забезпечення зайнятості населен$
ня, яка в українських реаліях характеризується звужен$
ням можливостей. Так, за рахунок втрати частини те$
риторії суттєво зменшилася чисельність зайнятого на$
селення та її рівень. Протягом 2014—2015 рр. чи$
сельність економічно активного населення скоротило$
ся на 1,8 млн осіб, а зайнятого на 1,7 млн осіб до 16,4 млн
осіб. За період 2015—2017 рр. кількість економічно ак$
тивного та зайнятого населення продовжувала змен$
шуватися уповільненими темпами і досягла у 2017 р.
17,9 і 16,2 млн осіб відповідно. Надалі ситуація на ринку
праці потроху стабілізувалася, і на кінець 2019 р. чи$
сельність зайнятого населення досягла позначки
16,6 млн осіб. Однак, як зазначалося вище, суттєвого по$
ширення набула трудова міграція в країні та нефор$
мальні трудові відносини.
Використання трудового потенціалу у вигляді не$
формальних трудових відносин пояснюється як безаль$
тенативністю прикладання праці в умовах кризи, так і
відсутністю контролю з боку держави щодо дотриман$
ня трудового законодавства та низьким рівнем довіри
до системи державного соціального захисту. Галузевий
розподіл неформальної зайнятості залишається протя$
гом тривалого часу незмінним. Найчастіше використан$
ня трудового потенціалу на неформальних підприєм$
ствах відзначається у сільському господарстві (частка
неформальної зайнятості у 2019 р. склала 42,3%),
торгівлі(17,3%) та будівництві (17,0%).
Основним індикатором здоров'я ринку праці та
ефективності використання трудового потенціалу є
рівень безробіття. Безробіття в Україні, хоч і не носить
загрозливих ознак, але перевищує аналогічний показ$
ник для багатьох Європейських країн. Так, середній
рівень безробіття в країнах ЄС серед населення віком
15—70 років у 2019 р. становив 6,7% (в Україні цей по$
казник склав 8,2%) [1] та характеризувався певною ре$
гіональною неоднорідністю.
Рівень зайнятості у віці старше 15 років за період з
2000 р. за групою обраних країн зріс у Польщі, Словач$
чині за одночасного істотного зменшення безробіття.
Румунія характеризувалася зменшенням рівнів зайня$
тості та безробіття на тлі істотного зростання продук$
тивності праці із порівняно низьким рівнем ціни праці.
Рівень зайнятості в Україні порівняно із європейськи$
ми країнами залишається на низькому рівні, несуттєво
перевищуючи аналогічний показник в Туреччині. Попри
тенденції зростання безробіття в Україні, національні
особливості функціонування ринку праці дозволяє по$
казникам безробіття в Україні залишатися на достат$
ньо помірних показниках порівняно із європейськими
країнами [2]. Водночас в усіх країнах ЄС в останні
5 років спостерігається стійка тенденція щодо скоро$
чення числа безробітних, що засвідчує ефективність бо$
ротьби урядів європейських країн з даним соціальним
явищем [3].
Визначальною детермінантою формування та показ$
ником ефективності трудового потенціалу є рівень жит$
тя, що забезпечується насамперед рівнем заробітної
плати. Як зазначають фахівці [4], вітчизняними реалія$
ми є цінова гнучкість ринку праці, яка проявляється у
зростанні заборгованості по зарплаті, стримуванні ро$
сту її розміру як реакції на загальноекономічний спад
на користь уповільнення росту безробіття та стабілізації
чисельності зайнятості. Крім того, конкурентоспро$
можність продукції багатьох галузей української про$
мисловості на світових ринках підтримується багато в
чому завдяки низькому рівню заробітної плати найма$
них працівників. На сьогодні заробітна плата в Україні
залишається найнижчою серед європейських країн
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Рис. 1. Динаміка рівнів безробіття в Україні та країнах Європи протягом 2000—2018 рр.
Таблиця 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати
в Україні та країнах Європи, у дол. США у поточних цінах

кількісних та якісних характеристик трудового потен$
ціалу та його ефективного використання.
Оцінити багатосторонній вплив цих факторів дуже
2000 2005 2008 2010 2014 2015 2016 2017
складно. Однією із узагальнюючих характеристик є со$
Білорусь 67,2
215,3 406,4 408,7 592,0 421,6 ..
..
ціальне самопочуття. Так, за результатами щорічних
Болгарія
..
..
404,8 437,5 555,1 500,2 537,5 ..
оцінок фахівців Інституту соціології НАН України, се$
Грузія
36,6
112,7 358,8 335,3 463,3 396,8 397,2 398,1
Німеччина 2154,3 3159,0 3921,8 3620,0 4048,8 3476,1 3541,0 3713,6 ред опитаних у 2018 р., на запитання "Якою мірою Ви
Угорщина 372,6 947,4 1303,6 1127,7 1095,6 885,0 917,0 1045,2 в цілому задоволені своїм становищем у суспільстві на
Польща
509,3 812,0 1297,0 1124,0 1195,9 1009,1 1008,1 1122,5 теперішній час?" 45,5% відповіли — "Скоріше не задо$
волений" та лише 27,1% — "Скоріше задоволений".
Україна
42,3
157,3 342,9 283,5 292,8 192,0 202,8 267,1
Водночас значну частину респондентів найбільше
Джерело: UNECE StatisticalDatabasehttps://w3.unece.org/
лякає погіршення купівельної спроможності, втрата
P XW eb 2015 /p xweb /en/S TA T/ST AT _ _20 ME __ 3 ME LF /
роботи, порушення їх прав на вчасне отримання вина$
60_en_MECCWagesY_r.px/table/tableViewLayout1/
городи за працю, загострення криміногенної ситуації
(табл. 1), що є причиною її перебування у пастці бідності та розгортання політичних конфліктів (рис. 2) [5].
та низькій ефективності використання та відтворення
У контексті факторів розвитку та ефективного ви$
трудового потенціалу країни.
користання трудового потенціалу важливим є питання
Негативні тенденції економічного розвитку, деінду$ щодо умов реалізації особистого трудового потенціа$
стріалізація зайнятості, поширення неформальних тру$ лу. На жаль, за результатами згаданого дослідження на
дових відносин, примітивізація соціально$економічних запитання "Чи важко знайти роботу у Вашому населе$
відносин та монотонність експорту, значному доміну$ ному пункті за Вашою кваліфікацією та з достатнім за$
ванні сировинної, низько технологічної, матеріалоєм$ робітком?" 73,8% опитуваних відповіли "Важко" і лише
ної та енергоємної сфери виробництва, орієнтованої на 8,7% — "Легко". Повну задоволеність своєю роботою
зовнішні ринки, все це є факторами неефективності ви$ висловили 11,1%, скоріше задоволені 45,8 та незадово$
користання трудового потенціалу в країні та незабез$ лені — 22%. Оскільки праця має велике значення у про$
печення умов розширеного його відтворення.
цесі формування особистості, задоволеність нею — це
Якщо розглядати процес формування трудового стан збалансованості вимог, що висуваються працівни$
потенціалу через призму реалізації життєвих інтересів ком до змісту, характеру і умов праці, і суб'єктивної
людей, тоді необхідно враховувати групу соціально$пси$ оцінки можливостей реалізації цих запитів. Задово$
хологічних факторів. Життя людини, як соціально$істо$ леність працею виражає доцільність діяльності праців$
ричний факт, фіксується в поняттях "життєві цілі", ника, мотивує до підвищення своїх професійних навиків,
"життєві стратегії", "професійні очікування", "життєві розвитку особистості, підвищення продуктивності
цінності", що є своєрідним внутрішнім інтегратором праці.
людини, концентруючи навколо себе всі її інтереси, іде$
У сучасних умовах в Україні працевлаштування є
али, установки, прагнення і переконання. Усі ці понят$ довготривалим і складним процесом, до якого людина
тя лежать в площині реалізації життєвих потреб, що у часто докладає значну кількість уваги за зусиль. Висо$
загальному вигляді можна визначити як турботу люди$ ка конкуренція, нестабільність робочих місць, важкі
ни про забезпечення необхідних засобів і умов для влас$ умови праці та низькі зарплати створюють багато пере$
ного існування. Потреби людини є її внутрішнім стиму$ пон на шляху до успішного пошуку роботи. Нерідко
лом до активності в різних сферах діяльності, в тому невдалі пошуки роботи стають причиною зниження са$
числі і трудовій. Види потреб визначаються їх мотива$ мооцінки, фрустрації, припинення пошуків роботи, зне$
ційно$трудовим характером: потреба у правовій куль$ віри, що підштовхує до зайнятості в тіньовому секторі
турі та ефективному соціальному захисті, потреба в або виїзду за кордон у пошуках кращих умов роботи та
стабільній зайнятості та задовільних умовах праці; по$ заробітку, що негативно відображається на кількісних,
треба в самовираженні, через творчість у праці, через структурних та якісних характеристиках трудового по$
реалізацію індивідуальних навичок та здібностей; потре$ тенціалу.
ба в задоволенні від своєї трудової діяльності; потреба
На сьогодні в Україні спостерігаються значні масш$
в сприятливому середовищі для реалізації трудового таби зовнішньої трудової міграції, які, за експертними
потенціалу; потреба у визнанні значущості власного оцінками, перевищують 2 млн осіб [6]. Дані соціологіч$
трудового вкладу; потреба в соціалізації і соціальному ного опитування у 2018 р. показують, що серед опита$
включенні; потреба в самовідтворенні. Соціально$пси$ них 25% мають досвід тимчасової роботи за кордоном
хологічні фактори впливають на ставлення працівників та більше 14% мають наміри найближчі роки поїхати в
до праці, соціально$психологічний клімат у суспільстві, інші країни на тимчасові заробітки [5]. У нових умовах
прагнення до розвитку та самоудосконалення, задово$ відбувається посилення еміграційних настроїв серед
леність, прагнення до покращення соціального стано$ населення України, що негативно впливає на динаміку
вища, що відіграє вагому роль при формуванні чисельності та складу населення загалом та трудового
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потенціалу, зокрема. Загрозливими залишають$
74,3
ся масштаби трудової міграції осіб з високими 80
інтелектуальними здібностями, вищою освітою 70
57,8
57
чи науковим ступенем, досвідом роботи, спец$ 60
іальними навичками та професійним вмінням(так
43,4
36,9
званим специфічним людським капіталом). Емі$ 50
грація молоді на навчання з подальшим працев$ 40
25,6
27,4 27,3
лаштуванням за кордоном чи тих, хто отримали
21,4
вищу освіту в Україні призводить до нестачі мо$ 30
лодих фахівців, які могли б замінити працівників 20
пенсійного віку, постаріння трудового потенці$
алу, звуження інтелектуального потенціалу. За 10
даними офіційної статистики в період 2015— 0
2017 рр. серед працюючих українців за кордоном
Зростання злочинності
Безробіття
41,3% представлені віковою категорією 15—
Невиплат
заробітної
плати
та
персій
Зростання цін
34 роки [8]. Із загальної кількості працюючих за
Нападу зовнішнього ворога
Зупинки підприємств
кордоном 33,5% мали повну, базову або непов$
ну вищу освіту, 33,9% — професійно$технічну.
Голоду
Масових вуличних безпорядків
Натомість в Україні в останні роки спостері$
Розпаду України, як держави
гається дефіцит висококваліфікованих фахівців
(на ІТ$ринку, в медицині та фармацевтичній га$
Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання
лузі, в агарній сфері та ін.) та кваліфікованого
"Як Ви вважаєте, чого люди бояться зараз найбільше?"
робітничого персоналу. Особливо яскраво ця
Джерело: складено за даними Моніторингу соціальних змін [5].
тенденція виражена у великих містах. Високі
шанси на працевлаштування мають навіть кандидати без зації нові та осучаснені робочі місця будуть створю$
досвіду роботи, головне — бажання і наявність хоро$ ватися як у вказаних, так і в інших секторах економі$
шої технічної освіти.
ки, завдяки чому співвідношення кількості скороче$
Поряд із згаданими факторами, що впливають на них та створених місць може навіть бути на користь
соціальне самопочуття та соціально$психологічний останніх [7]. Такий оптимістичний прогноз щодо
клімат, необхідно, враховувати криміногенну ситуацію, кількості робочих місць все ж вказує на потребу зміни
що також лежить в площині соціально$психологічних професійно$освітнього рівня та розширення навичок,
факторів. На жаль, сучасна злочинність в Україні ха$ яких вимагатимуть цифрові робочі місця в найближчі
рактеризується високим рівнем, несприятливою дина$ десятиліття та може справдитись для інноваційних
мікою та структурою. Злочинність в Україні, що пред$ економік. Сучасні інноваційні процеси та інформати$
ставлена різними її проявами (економічна, екологічна, зація зумовлюють на ринках праці розвинених країн
організована, корупційна тощо) виступає вагомою як такі зміни: поява нових форми організації праці та
детермінантою підвищення рівня соціальної напруже$ зайнятості, мобільна реструктуризація зайнятих по
ності, так і прямими наслідками її зростання. Відсутність секторах економіки, посилення гнучкості зайнятості,
політичних заходів, спрямованих на зниження соціаль$ де термінування нових характеристик працівника,
ної напруженості в цій сфері, призводить до її розвит$ інтелектуалізація праці і збільшення її творчої скла$
ку "по спіралі", що є вкрай загрозливим з точки зору дової, нарощення багатопрофільності найманої праці,
забезпечення соціальної стабільності та сприятливого а також збільшення кількості праці, витраченої на
соціально$психологічної клімату в суспільстві, що ви$ створення та обробку інформації й виникнення нових
ступає вагомим фактором формування трудових ре$ видів праці. Звичайно в такій ситуації суттєво зміню$
сурсів.
ються вимоги до підготовки відповідних фахівців.
Швидкі темпи інноваційних змін та процесів
Слід зазначити, що загалом, за міжнародними стан$
інформатизації, що охоплюють усі ланки економіч$ дартами, Україна має високі показники охоплення на$
ної системи, впливають на трудовий потенціал шля$ селення освітою. Крім того, ми маємо потужну дивер$
хом зміни вимог до їх кількості та якісних характери$ сифіковану систему освіти та перепідготовки кадрів, що
стик, що виступають вирішальними для формування, не поступається кращим світовим стандартам. В останні
розвитку та використання трудових ресурсів. Під роки активізувались дії щодо модернізації структури та
впливом запровадження новітніх технічних та техно$ змісту загальної, професійної, та освіти, спрямовані на
логічних розробок істотно змінюється структура еко$ підвищення якості та ефективності освітніх послуг і
номіки, продуктивність та умови праці. Все це вима$ приведення їх у відповідність вимогам сучасного гло$
гає від людини постійних динамічних адаптаційних балізованого світу. Проте асиметрії на вітчизняному
змін. Досліджуючи інноваційні та інформаційні зміни ринку праці свідчать про низьку ефективність систему
в економічній системі, фахівці прогнозують у найб$ освіти в Україні та глибокий дисбаланс між пропози$
лижчі десятиліття значне скорочення робочих місць цією освітніх послуг та потребами ринку праці, що не$
у таких секторах, як транспорт, оптова і роздрібна гативно відображається на якісному та кількісному ви$
торгівля, фінансова та страхова діяльність, адмініст$ мірах трудового потенціалу. Окрім того, сучасна модель
ративні послуги та послуги супроводу. Водночас ав$ економіки України переважно зорієнтована на низько
тори зазначають, що стрімке поширення штучного технологічне та сировинне виробництво, що гальмує
інтелекту, робототехніки та інших технологій "інте$ нарощування інноваційного розвитку національної еко$
лектуальної автоматики", формують потужний по$ номіки в руслі світових тенденцій. Частка промислових
тенціал, який створює вагомі переваги національним підприємств, що впроваджують інновації, досі лишаєть$
економікам шляхом підвищення продуктивності праці ся критично низькою. Але все ж в Україні, хоч і по$
та створення нових і кращих споживчих товарів і по$ вільнішими за бажані темпами відбуваються зрушення
слуг. Ці зміни також можуть призвести до дуже по$ в інноваційному напряму, зокрема, досить інтенсивно
мітних зрушень на ринках праці, формуючи ризики відбувається інформатизація більшості сфер суспільно$
втрати робочих місць для значної частини найманих го життя та діяльності, тому виникає необхідність у
працівників через автоматизацію, роботизацію та формуванні працівника нового типу — інноваційного
цифровізацію виробничих процесів, змінюючи про$ працівника, який володіє знаннями, навичками і є носієм
фесійні та кваліфікаційні вимоги. Разом з тим, завдя$ нововведень у сфері організаційної, науково$технічної,
ки активізації процесів цифровізації та інформати$ виробничої діяльності.
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Сприятливість умов у забезпеченні розвитку трудо$
вого потенціалу у значній мірі визначаються екологічною
ситуацією, що виступає вагомим чинником якості життя
населення — її погіршення створює значні ризики та заг$
рози його здоров'ю та життю. За екологічними показни$
ками Україна знаходиться у складному стані: щорічно в
атмосферне повітря потрапляють значні обсяги шкідли$
вих речовин, утворюються та накопичуються відходи
промислового та побутового характеру, під впливом ви$
сокого антропогенного навантаження та нераціонально$
го господарювання погіршується якість води. Новою тен$
денцією ринку праці сучасного в цивілізованому світі є
розвиток політики сприяння зайнятості населення на
основі принципів зеленої економіки. Відмітна ознака
такої політики — формування екологічно орієнтовано$
го ринку праці шляхом створення зелених робочих місць,
що сприяють зниженню негативного впливу на навко$
лишнє середовище і оздоровлення екологічної ситуації.
Зміни, що відбуваються на ринку праці в умовах по$
силення взаємозв'язку економічної і екологічної систем,
вивчаються в сучасній літературі в різних аспектах, а
саме: вплив забруднення навколишнього середовища на
здоров'я населення і відтворення трудових ресурсів;
створення нових зелених робочих місць за рахунок роз$
витку екологічно орієнтованої підприємницької діяль$
ності і реалізації заходів з охорони навколишнього се$
редовища; зв'язок рівня зайнятості, добробуту працю$
ючого населення, умов праці та збереження природно$
го капіталу навколишнього середовища та ін. У сучас$
них умовах актуалізуються питання економічної пове$
дінки соціальних суб'єктів на ринку праці при виборі
місця роботи з урахуванням екологічного іміджу фірми,
соціальної відповідальності бізнесу і екологічної куль$
тури. Політика зайнятості населення, що базується на
дотриманні принципів екологічного імперативу суспіль$
ного розвитку, може забезпечити не тільки стабіліза$
цію на ринку праці, а й зниження екологічних і соціаль$
но$демографічних ризиків та пом'якшення соціальної
напруженості в суспільстві.
ВИСНОВКИ
Здійснено автором структурування факторів впли$
ву на стан трудового потенціалу України за сучасних
умов дозволяє визначити необхідність удосконалення
демографічної, соціально$економічної політики, полі$
тики зайнятості, запровадження принципів сталого роз$
витку на засадах соціальної справедливості. Це потре$
бує розробки певних контрольних інструментів в час$
тині виконання прийнятих рішень, створення умов щодо
самореалізації та можливостей працевлаштування та
гідної праці. Таким чином, розвиток трудового потен$
ціалу відбувається в площині ринку праці та зайнятості.
Саме державна політика, спрямована на забезпечення
інституційних змін ринку праці має забезпечити як умо$
ви розвитку трудового потенціалу, так і його розшире$
ного відтворення. Розробка і впровадження конкретних
інструментів потребує формалізації управлінської мо$
делі розвитку трудового потенціалу країни, що має ста$
ти об'єктом подальших наукових досліджень автора.
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IMPORTANT ASPECTS OF HR STRATEGY AND TACTICS

У статті розглянуто головні аспекти управління HR компанії, принципи ефективного функціонуванX
ня та роль персоналу у досягненні цілей організації. Планування як один із головних аспектів досягненX
ня успіху в управлінні HR. Актуальні проблеми та складнощі в управлінні, способи їх подолання. ВідпраX
цювання стратегії та тактики управління для підвищення конкурентоспроможності компанії.
Компанії мають більше шансів на успіх, коли всі команди працюють над досягненням одних цілей.
Стратегічний HR здійснює аналіз працівників та визначає дії, необхідні для підвищення їхньої вартості
для компанії. Стратегічне управління людськими ресурсами також використовує результати цього анаX
лізу для розробки HRXметодів для подолання слабкості працівників.
Для всіх великих, чи малих організацій, компаній чи підприємств, які займаються виробництвом чи
наданням послуг, управління персоналом є першорядним. Ключовим аспектом ефективного функціонуX
вання організацій є правильний підбір та розміщення професійних кадрів, що дає змогу досягти поставлеX
них цілей. Враховуючи реальну цінність людської сили в суспільстві, людський капітал створює реальX
ний потенціал економічного розвитку. Усвідомлення цінності людського капіталу та ефективного управX
ління цим ресурсом є ключовими компонентами лідерства серед конкурентів. Стратегія управління перX
соналом дає довгострокове бачення того напряму, яким має скористатися компанія, пов'язуючи кадрові
питання з жанром ефективності.
This article investigates the most major aspects of management of HR company, the principles of effective
function and the role of human resources in the achievement of the goals of the organization. The planning as
one of the most important aspects of successful HR management. The actual problems and difficulties in the
management and their effective solving methods. Training of strategies and management tactics to increase the
competitiveness of the company.
Companies are more likely to be successful when all teams are working towards the same objectives. Strategic
HR carries out analysis of employees and determines the actions required to increase their value to the company.
Strategic human resource management also uses the results of this analysis to develop HR techniques to address
employee weaknesses.
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For all organizations, companies or businesses, large or small, involved in manufacturing or service delivery,
employee management is paramount. A key aspect of the effective functioning of organizations is the proper
selection and placement of professional staff, which enables them to achieve their goals. Considering the real
value of human power in the society, the human capital creates the real potential of economic development.
Awareness of the value of human capital and sound management of this resource are key components of leadership
among competitors. The HR strategy gives you a longXterm vision of the direction that the company should take
when linking personnel issues to the performance genre.
Activities pursued by HRD personnel are focused on the consequential development of the organization
through its employees. As large organizations seek to flourish and employee turnover occurs, the need for qualified
employees increases. HRD professionals strategically develop employees who possess the qualities and potential
that can contribute greatly to the company's goals. The ideal HRD professional is perceptive enough to recognize
qualities in others that can be strengthened to meet the continuing needs of the organization.
The strategy and the tactic of HR company are the main and key component of success, creating
competitiveness of the company by involvement of specialists of it, the competent organization of their quantity
and appropriate allocation of duties and function, encouraging and stimulating employees, analyzing their actions
and accordingly adjusting processes. Awareness of the value of human capital and sound management of this
resource are key components of leadership among competitors.
Ключові слова: стратегія, тактика, цілі, управління персоналом, людський капітал, персонал.
Key words: a strategy, a tactic, the goals, the personnel Management, the human capital, the staff.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Для всіх організацій, компаній чи підприємств, ве$
ликих чи малих, задіяних у виробництві чи у наданні
послуг, управління працівниками має передове значен$
ня. Ключовим аспектом ефективного функціонування
організацій є належний відбір і розстановка професій$
них кадрів, що дає змогу досягнути поставлених цілей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню стратегій управління персоналом приділя$
ли увагу багато українських вчених, як$от: В.В. Близ$
нюк, Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, А.М. Колот, О.Ф. Но$
вікова, В.М. Петюх, А.А. Чухно та інші. Також такі за$
рубіжні науковці: Стівз Емменеггер та Гільям Пертінан
займались вивченням цього питання.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття основних підходів до
управління персоналом, визначення сутності нової
теорії управління персоналом, охарактеризувати
стратегію управління людськими ресурсами, розгляну$
ти основні аспекти управління та планування HR.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління людським капіталом — це стратегія, якої
дотримуються, та процеси, що впроваджуються для на$
вчання, передачі знань, управління (мотивації), утриман$
ня, найму співробітників відповідно до потреб компанії,
що походять із глобальної стратегії. Це справжній про$
активний підхід щодо залучення людських ресурсів у
розвиток бізнесу.
Враховуючи справжню цінність людської сили в
суспільстві, а саме здатність людини виявити та зрозу$
міти потреби свого середовища, людський капітал ство$
рює реальний потенціал для економічного розвитку.
Адаптація, гнучкість, чуйність... — основні фактори ус$
піху успішних компаній. Однак для досягнення цього
успіху важливо покластися на компетентні та автономні
команди.
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Управління людським капіталом передбачає пошук
балансу між, з одного боку, потребами компанії з точ$
ки зору профілів, навичок, персоналу та, з іншого —
кваліфікації, очікувань та прагнень працівників.
Переваги.
Ретельне управління людським потенціалом призво$
дить до покращення економічних та фінансових показ$
ників.
Більш конкретно:
— підвищена організаційна ефективність — загалом
такий підхід забезпечує більший контроль за організа$
ційними рішеннями, пов'язаними з людськими ресурса$
ми, полегшуючи вибір "потрібної людини з правильни$
ми навичками на потрібній посаді". Таким чином, орга$
нізація здатна отримати найкраще з усіх.
— передбачення потреб — мислення проти течії,
готовність до отримання навичок, кар'єрних сходинок
та майбутніх ефективних колективів.
— підвищена лояльність співробітників — відмінні
умови праці, динамізм компанії, прислуховування до
особистих цілей персоналу та перспектив на майбутнє
допомагають зберегти їхній талант та потенціал.
— краща мобілізація команди — якість управління
створює справжній динамізм.
Отже, концепція управління персоналом в основно$
му відповідає ідеї людського чинника в процесі управ$
ління. Але ще більш цій ідеї відповідає поняття "людсь$
кий капітал". Це не гра в терміни, а відображення абсо$
лютно іншого відношення до людини в процесі управ$
ління. Людина може розглядатися як робоча сила і може
розглядатися як капітал. Якщо людина виступає як фор$
мальний, механічний виконавець своїх обов'язків, на$
казів і вказівок начальства, і досить велике число таких
людей складають певну силу, але якщо людина володіє
розвиненим інтелектом, вираженою творчою індивіду$
альністю, заповзятливістю, новаторським складу харак$
теру — це не просто робоча сила, це — цінний капітал. І
відноситися до нього треба як до вищої цінності, як до
ведучого чинника досягнення всіх управлінських цілей
[1].
В останні роки функція управління персоналом стає
дедалі більш важливим місцем у стратегії бізнесу. Біль$
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ше, ніж проста функціональна функція, тепер це части$
на загальної стратегії компанії, розташовуючи людей у
центрі всіх рішень.
Стратегія управління персоналом дає довгостроко$
ве бачення напрямків, які повинні бути прийнятими ком$
панією, пов'язуючи кадрові проблеми з жанром вико$
нання. Це скоріше фіналіст і фаворит еволюції та роз$
витку загальної чисельності працівників з головно ціллю
збільшення глобальної конкурентоспроможності
структури [5].
Вона чітко зіткнулася з проблемами, запропонова$
ними з метою кращого планування та запобігання по$
яви змін у майбутньому.
Обсяг HR$стратегії
Сьогодні є фактом те, що людський капітал значною
мірою сприяє загальній діяльності компанії та створен$
ню цінності. Стратегія управління персоналом висвіт$
лює план дій, якого слід дотримуватися для оптимізації
цієї роботи. Він охоплює все, що стосується життєвого
циклу працівника у компанії, від прийняття на роботу
останнього до остаточного його відходу від компанії.
Складнощі управління HR
Необхідність створення стратегії управління персо$
налом у бізнесі охоплює ряд основних проблем.
Проблеми бувають багаторазовими та різноманіт$
ними. Вони, зокрема, стосуються: необхідності набору
персоналу на користь його зростання; управлінням та
керуванням рідкісними навичками, враховуючи не$
обхідність проведення відповідного навчання; необхід$
ної лояльності працівників; суттєвого розвиток бренду
роботодавця в умовах оцифрування професійного се$
редовища. Ці аспекти служать ефективності та довго$
строковому зростанню компанії, де працівники постав$
лені у центр створення цінності.
Складність в реалізації HR$стратегії полягає у здат$
ності компанії реагувати швидко на всі фактори та пи$
тань, які впливають на її формування [4].
Етапи визначення HR$стратегії.
Реалізація HR$стратегії вимагає великої суворості
та методичної організації. Етапи її створення, є важли$
вими для досягнення успіху в процесі.
Необхідно зробити підсумки існуючої ситуації.
Спочатку внутрішньо, методологічно та в повному
обсязі, аналізуючи сильні та слабкі сторони з точки зору
людських ресурсів.
Потім зовні, орієнтуючись на підкресленні сильних
та слабких сторін конкурентів, щоб виділити особисту
конкурентну перевагу HR. Здатність представляти різні
переваги дає можливість виділитися та призводить до
лідерства компанії.
Потрібно виділяти цілі з точки зору орієнтації на
HR.
Потім потрібно визначити загальні стратегічні цілі,
щоб мати можливість точно визначити конкретні події,
які мають бути досягнуті.
Для цього компанія повинна задати собі правильні
запитання: Який імідж ми хочемо надати компанії ? Які
заплановані дії найближчим часом? Які очікувані навич$
ки, необхідні для стратегічних розробок компанії? Які
основні вербовки, які мають бути отримані в результаті?
Тренінг, необхідний для правильної реалізації стратегії?
Чи можлива адаптація робочих прийомів та інструментів
для оптимізації загальної продуктивності? Як змінити
методи управління в структурі для отримання загаль$
ної ефективності?
Така велика кількість питань які повинні керувати
прийняттям рішень та полегшувати пріоритетність дій,
які потрібно здійснити.
Вимірювати прогалини.
Потрібно вимірювати прогалини між наявною та
прогнозованою майбутньою ситуацією. Це хороший
спосіб підкреслити масштаби роботи, яку потрібно ви$
конати.
Визначення план дій з управління персоналом.
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Кожна дія, яку слід здійснити, повинна бути виз$
начена та аргументована. Вони повинні мати значен$
ня та дотримуватися загального стратегічного бачен$
ня структури. Тоді мова йтиме про підготовку робо$
чих колективів до реалізації HR$стратегії в компанії,
повідомляючи та здійснюючи заздалегідь визначені
дії.
Планування проєктів.
Визначені дії необхідно планувати з часом узгодже$
но та логічно. Планування процесу є вирішальним мо$
ментом для успіху проєкту. Відсутність передчуття та
організованості сприяє втраті сенсу та падінню впливу
здійснених дій.
Бюджетні кадрові дії.
Неможливо розпочати проєкт такого масштабу, за$
здалегідь не запланувавши на нього бюджет. Усі дії по$
винні бути враховані для того, щоб встановити макси$
мально реалістичний бюджет [3].
Запуск проєкту.
Після того, як всі ці завдання будуть виконані, на$
став час розпочати та керувати проєктом.
Встановлення показників успішності.
Деякі показники ефективності управління персона$
лом виділяють досягнення визначених цілей. Серед цих
дуже багатьох показників управління персоналом ми
найчастіше знаходимо:
— коефіцієнт прогулів працівників;
— оборот;
— ступінь задоволеності та залученості працівників;
— вклад працівника у результативність роботи ком$
панії;
— середня продуктивність праці на одного праців$
ника;
— вимірювання впливу навчання на продуктивність
працівників.
Вивчаючи ці показники, можна краще побачити по$
ліпшення, які слід зробити в майбутньому.
Зрештою, реалізація HR$стратегії спочатку виявляє
потенційні дисфункції, які потім компанія намагати$
меться виправити за допомогою тривалих рішень, спря$
мованих на підвищення свого лідерства, підтримуючи
свою ефективність. Визначена HR$стратегія враховує всі
екологічні фактори компанії, пропонуючи їй мож$
ливість постійної еволюції у вічному пошуку доскона$
лості.
На думку спеціалістів, коли HR стає учасником
маркетингової стратегії організації... Дійсно, всі
співробітники є послами бренду, тому зображення,
передане третім сторонам, повинно відповідати цінно$
стям компанії. Пояснення цього є "поведінковий брен$
динг" — нова гаряча тема в дивовижному та захоплю$
ючому світі HRM. На взаємозв'язку стратегій марке$
тингу та управління людським капіталом це поняття
полягає у приведенні цінностей бренду в узгодженість
з тими, які захищають і передають працівники ком$
паній, що здається все складнішим. За останнім дослі$
дженням (Gallup, 2008), працівники стають все менше і
менше задіяними у компаніях. Згадаймо, що бренд —
це, передусім, форма гарантії того, що обіцянки щодо
товару будуть дотримані. Отже, досягнення певного
рівня узгодженості між брендом та тими, хто його про$
понує, є надзвичайно важливим питанням, якщо ми
дійсно хочемо змінити значення. Однією з революцій
останньої чверті століття є поява "царя$клієнта".
Зіткнувшись з великою кількістю пропозицій, покупець
з великим попитом розробив свої сподівання і, окрім
найбільш конкурентоспроможної ціни та найкращої
якості, він тепер хоче визначитись із цінностями, які
визначають продукт… Прикладом цього є якщо бренд
бананів не мав значущого значення 10 років тому, те$
пер він надаватиме перевагу бананам із написом "Макс
Хавелар", щоб узгодити традиційний акт$купівлі з
громадянськими, екологічними та соціальними зобов$
'язаннями…
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Таким чином, поведінка працівників, як вербальна,
так і невербальна, є невід'ємною частиною ідентичності
бренду, і вони мають силу посилити чи ні їх силу та по$
зиціонування. Це, очевидно, ще більше стосується ком$
паній, де більшість гравців безпосередньо контактують
з клієнтами або з тими, хто вимагає, щоб їх персонал
носив форму. Завдання стратегій управління людськи$
ми ресурсами, таких як маркетинг, полягає в тому, щоб
посилити прихильність кожного, щоб було щирим,
навіть емоційним, щоб кожен був гордим послом для
продуктів, які вони представляють. Ставки явно високі,
і мета здається далеко не досягнутою.
Вищезазначене дослідження, проведене в більшості
індустріальних країн, показало важливість проблеми,
яку потрібно вирішити: лише 17% респондентів зазна$
чили, що вони дійсно залучені до своїх організацій у
Швейцарії, що вже є досить хорошим результатом (вони
20% в Ізраїлі, але лише 16% в Англії чи Австрії і лише
12% у Франції чи Німеччині...). Ще одне дослідження,
також недавнє, свідчить про те, що 80% працівників на$
ших організацій не довіряють своїм керівникам. Чому
такі погані результати? Щоб зрозуміти, ми повинні звер$
нутися до нових і поколінь X та Y, оскільки вони очіку$
ють більше, ніж інші щодо компаній, в яких вони пра$
цюють. Вони дійсно прагнуть приєднатись до зразко$
вих організацій, де їх визнають, поважають і де соціальні
та екологічні зобов'язання є автентичними та виходять
за рамки риторики обставин, коли відносини є лояль$
ними, неформальними та міжієрархічними. Тому слід
провести фундаментальну роботу, яка полягає насам$
перед у сенсі та переконливості, а потім у забезпеченні
того, щоб цінності продукту від компанії справді жили
в межах організації. Без такої узгодженості, перекона$
ного керівництвом та наглядом у їхньому проведенні як
внутрішньо, так і зовні, досягти успіху дуже важко [2].
Тому за словами Стівза Емменеггера засновника
Emmenegger Skills, Consulting та мережа оцінок швей$
царських компетенцій SCAN "Справжнє залучення є
запорукою успіху, що, звичайно, виходить за рамки про$
стої участі" [2].
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ВИСНОВКИ
Отже, стратегія і тактика управління HR компанії є
основним і ключовим компонентом для досягнення успі$
ху, створення конкурентоспроможності компанії шля$
хом залучення найкращих спеціалістів для неї, грамот$
на організація їх кількості і відповідно розстановка обо$
в'язків і виконуваних функцій, заохочення та стимулю$
вання працівників, аналіз їх дій та відповідне коригуван$
ня процесів. Усвідомлення цінності людського капіталу
і зважене управління цим ресурсом є ключовою скла$
довою до лідерства серед конкурентів.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE "SAFETY" CATEGORY IN THE CONTEXT OF INCREASING
TECHNOGENIC THREATS

Обгрунтовано важливість розгляду безпеки саме як окремої категорії сучасної науки. При цьому під
безпекою запропоновано розглядати відносини між суб'єктами та об'єктами певної діяльності, спрямоX
ваної на захист інтересів окремої людини, суспільства та держави з метою протидії внутрішнім або
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зовнішнім загрозам. Для усунення теоретичних протиріч, обгрунтовано доцільність класифікації безпеX
ки в залежності від джерел і видів загроз та її суб'єктності. Обгрунтовано особливу значимість забезпеX
чення техногенної безпеки внаслідок постійно зростаючих загроз, пов'язаних із стрімким збільшенням і
поширенням не тільки кількісної, а й функціональноXзмістовної складових небезпечного навантаження
на навколишнє середовище новітньої техніки та технологій. Показано, що техногенна безпека може мати
прояв в різних формах, до яких слід віднести виробничу безпеку, промислову безпеку та складову циX
вільної безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. Надано визначення і позначені суX
б'єкти управління окремих форм техногенної безпеки. Досліджено фактори впливу ймовірного ризику
та запропоновано процедуру використання ризик орієнтованого підходу для управління техногенною
безпекою.
The article substantiates the importance of considering security as a separate category of modern science. It
is proposed to consider security as the relationship between the subjects and objects of certain activities aimed
at protecting the interests of individuals, society and the state in order to counter internal or external threats. To
eliminate theoretical contradictions, the reasonability of security classification depending on the sources and
types of threats and its subjectivity is substantiated. The objective of this article is to clarify the essence of the
"security" category and justify the content of this category by disclosing the types of security, the emergence of
which is associated with increasing manXmade threats in the context of riskXbased approach. A special importance
of ensuring technogenic safety because of the constantly growing threats associated with the rapid increase and
spread of not only quantitative but also functional and content components of the dangerous load of the latest
equipment and technologies on the environment is substantiated. It is shown that technogenic safety can manifest
itself in various forms, which should include industrial safety and the component of civil safety in emergencies
of manXmade nature. Definitions of management of separate forms of technogenic safety are provided and subjects
of their management are identified. The factors influencing the probable risk are investigated and the procedure
of using the riskXoriented approach for technogenic safety management is proposed. It is stated that security is
a separate category of modern science and involves the relationship between the subjects of certain activities
aimed at protecting the interests of society and the state in order to counter external or internal threats. The
scientific novelty of the results obtained in this article is clarified category of "security" and justified content of
security, taking into account increasing technogenic threats in the context of riskXbased approach. The proposed
procedure allows you to effectively manage technogenic risk by analyzing the factors that affect its occurrence
and thus mitigate possible technogenic risk. As a direction of further research, it is reasonable to note the need to
develop and substantiate methods of ensuring technogenic safety in transport.

Ключові слова: техногенна безпека, виробнича безпека, промислова безпека, цивільна безпека, ризикорієн
тований підхід.
Key words: technogenic safety, industrial safety, civil safety, riskbased approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні реалії суспільного життя характеризують$
ся процесами стрімкого розвитку техніки, технологій та
інформатизації всіх без виключення сфер, які супровод$
жуються докорінним радикальним перерозподілом
функціональних обов'язків між людиною та технікою,
на користь останньої.
Вчені нарахували вже чотири технологічні рево$
люції, кожна з яких виступала вагомим кроком в на$
прямку суцільної технологічної розбудови суспіль$
ства [1]. Безперечно, така розбудова є цілком пози$
тивним явищем, через те, що внаслідок зсуву пріори$
тетів на користь техніки та технологій досягається
значне полегшення людсько ї праці , зменшення
кількості помилок в усіх суспільних процесах, підви$
щення результативності економічних процедур та
підвищення якості життя населення в цілому тощо.
Проте окреслена ситуація потребує зміну загальної
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парадигми забезпечення безпеки в усіх можливих її
проявах, що обумовлено виникненням істотно нових
ризиків, пов'язаних із використанням техніки та тех$
нологій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Як показали дослідження наукових напрацювань,
присвячених проблемам безпеки в різних її проявах,
на сьогодні вагомий доробок у контексті цього науко$
во$практичного завдання. Проте більшість наукових
праць з питань безпеки присвячені прикладним аспек$
там її забезпечення, залишаючи поза увагою теоре$
тичні уточнення понятійно$категоріального апарату
окресленої проблематики. Отже, виникає потреба в
уточненні сутності категорії "безпека" та обгрунтуван$
ня змісту даної категорії шляхом розкриття видів без$
пеки, виникнення яких пов'язано із загостренням тех$
ногенних загроз в контексті ризик$орієнтованого
підходу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення сутності категорії "без$
пека" та обгрунтування змісту цієї категорії шляхом
розкриття видів безпеки, виникнення яких пов'язано із
загостренням техногенних загроз у контексті ризик$
орієнтованого підходу.
У контексті досягнення поставленої мети окресле$
но та вирішено такі завдання: систематизовано погляди
вчених на трактування сутності безпеки; проведено кри$
тичний аналіз існуючих визначень та обгрунтовано влас$
не бачення сутності категорії "безпека"; уточнено зміст
поняття "техногенна безпека" та окреслено її види: ви$
робнича безпека, промислова безпека, складова ци$
вільної безпека у надзвичайних ситуаціях (НС) техно$
генного характеру, обгрунтовано поняття ризику у тех$
ногенній безпеці; досліджено фактори впливу на такий
ризик; узагальнено процедуру здійснення заходів із за$
безпечення техногенної безпеки в умовах загострення
загроз.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналіз літературних джерел, присвячених дослід$
женню еволюційних аспектів категорії "безпека", доз$
волив головним чином дійти висновку, що більшість
науковців одностайна у думці, що вперше поняття за$
хисту, а значить і безпеки, виникнуло на ранніх етапах
розвитку державності, та входить до складової націо$
нальних інтересів, як базове питання.
Загалом в еволюції поняття безпеки можна виділи$
ти кілька основних етапів: розуміння безпеки переваж$
но з позиції безпеки індивіда; усвідомлення безпеки як
загального блага і мети (функції) держави, що знахо$
дить значне поширення в XVII—XVIII ст. у країнах За$
хідної Європи; концептуалізація поняття безпеки су$
спільства та держави внаслідок руйнівних війн та рево$
люцій в Європі в ХІХ—ХХ ст. [2; 3; 8].
Доречно зауважити, що на сучасному етапі розвит$
ку термін "безпека" розуміється як складне поняття, що
супроводжується дискусійністю думок щодо окреслен$
ня його сутності та змісту. Сучасні погляди на сутність
поняття "безпека" узагальнені в таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, існують різні погляди до трак$
тування поняття "безпека", які можна узагальнити на$
ступним чином: безпека як діяльність суб'єктів; безпе$

ка як стан захищеності; безпека як результат цілеспря$
мованої діяльності.
Перший підхід, згідно з яким безпека визначається
як діяльність суб'єктів у певному сенсі звужує зміст цієї
категорії через те, що висвітлює лише одну змістовну
характеристику безпеки, а саме той факт, що безпека
передбачає діяльність певного кола людей.
Заслуговує на увагу підхід, який трактує безпеку
як стан захищеності. Дійсно, стан захищеності є вирі$
шальною ознакою безпеки. Проте доречніше визнача$
ти стан захищеності в якості проміжної цілі або клю$
чового завдання, а ні змістовної характеристики без$
пеки.
Третій підхід до визначення категорії безпеки мож$
на окреслити як результативний, тому що згідно ньому
безпека трактується як результат певної діяльності.
Такий підхід безперечно має сенс, проте в певній мірі не
висвітлює змістовних ознак даної складної категорії, а
лише підкреслює результативність діяльності як проце$
су із забезпечення безпеки.
Визначення категорії "безпека" повинно відповіда$
ти вимогам до трактування категоріального апарату,
тобто в якості змістовної ознаки повинні бути відноси$
ни, та враховувати принцип комплексності, тобто місти$
ти не тільки змістовну ознаку, але й визначати суб'єкт,
об'єкт, мету.
З урахуванням зазначеного можна запропонувати
наступне визначення категорії безпека: безпека як ка$
тегорія це відносини між суб'єктами діяльності, спря$
мованої на захист інтересів всіх верств населення з ме$
тою протидії зовнішнім або внутрішнім загрозам.
Запропоноване визначення відрізняється від існую$
чих тим, що трактує безпеку саме як категорію, що вра$
ховує всі необхідні елементи та виступає універсальним
визначенням: конкретизація виду загроз дозволить
адаптувати запропоноване визначення до трактування
будь$якого виду безпеки.
Крім того, в контексті даного дослідження доціль$
но уточнити зміст безпеки шляхом уточнення його скла$
дових.
У цьому сенсі доречно підкреслити певну плутани$
ну в теоретичному підгрунті уточнення класифікації
видів та форм безпеки. Аналіз наукових джерел дозво$
лив дійти висновку, що в літературі різного фахового
спрямування зустрічається безліч трактувань поняття
"безпека", а саме: економічна, фінансова, продовольча,

Таблиця 1. Сучасні погляди на сутність поняття "безпека"

Джерело
Чуваков О.А. [4]

Визначення
Трактує безпеку як полі функціональне явище, яке, з
одного боку, передбачає діяльність певної групи різних
суб’єктів, а з другого боку, виступає соціальною
потребою, обгрунтовуючи цілеспрямований результат
певної діяльності
Краснокутська Н.С., Трактує безпеку як певний стан захищеності,
Коптєва Г.М. [6]
сформований в результаті протистояння розмаїттю
негативних факторів
Нікіпєлова Є.М. [7] Визначає безпеку як складне соціально-політичне
явище, сформоване внаслідок взаємодії елементів в
системі «природа - людина - суспільство». При цьому
науковець наполягає на відносному характері категорії
«безпека» через те, що вона набуває смислове значення
тільки в умовах конкретизації
Ситник Г.П. [9]
Пропонує під безпекою розуміти певний стан системи,
в умовах якого система зберігає свою цілісність,
стійкість, ефективність та перспективність, а отже,
здатна захистити власні підсистеми від руйнівного
впливу загроз
Антонов В.О. [10]
Визначає безпеку як стан захищеності певних інтересів
особи, суспільства і держави, що виявляються
найважливішими в конкретній ситуації та певних
умовах від розмаїття існуючих загроз
Корнієнко Т.О. [11] Трактує безпеку як стан захищеності розмаїття
інтересів від загроз різного характеру в умовах які такі
інтереси виступають першочерговими
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Безпека як категорія

Виробнича безпека

Види безпеки: соціальна,
природна, техногенна

Промислова
безпека

Техногенна безпека

Цивільна безпека у
НС техногенного
характеру

Рис. 1. Співвідношення базових понятьцього дослідження

інформаційна, медична, міжнародна, національна, еко$
логічна, особиста та багато інших.
Для того щоб уникнути плутанини у визначеннях,
на думку авторів доцільно класифікувати види безпеки
в залежності від загроз. Загрози в їх загальному ро$
зумінні — це явища або чинники, що можуть створюва$
ти небезпеку.
Небезпека в свою чергу це деструктивне, руйнівне
явище, що може привести до негативних наслідків [5].
Серед поглядів науковців найбільш поширена ідея роз$
глядати загрози небезпеки в залежності від суб'єкта, з
боку якого вони виходять.
Згідно — загальноприйнятою класифікацією небез$
пеки поділяються на: природні, техногенні, соціально$
політичні та комбіновані [12; 13]. Варто зазначити, що
саме техногенна безпека в умовах сьогодення має най$
важливіше значення. Таке твердження грунтується на
тому, що саме техногенні загрози набувають обертів, а
через постійну модернізацію потенційно небезпечних з
техногенної точки зору об'єктів, існує постійна потре$
ба в оновленні способів забезпечення даного виду без$
пеки.
На думку авторів, техногенну безпеку доцільно
трактувати як відносини між суб'єктами і об'єктами з
метою захисту окремої людини, певної групи, населен$
ня або його частини, об'єктів та територій від загроз,
пов'язаних з експлуатацією технічних пристроїв і сис$
тем.
Насправді, техногенна безпека вимагає забезпечен$
ня усвідомлення необхідності керування ефективним
управлінням її забезпечення. А це у свою чергу потре$
бує чіткого визначення об'єктів керування. Тому стає
вкрай потрібним
Новий підхід у класифікації видів техногенної без$
пеки в залежності від джерел і ступені загроз, а також
суб'єктності в управлінні і відповідальності.
З точки зору авторів, техногенна безпека може мати
прояв в різних формах, до яких слід віднести виробни$
чу безпеку, промислову безпеку, цивільну безпеку у НС
техногенного характеру. Такі форми техногенної без$
пеки є в певній мірі схожими, але й мають деякі від$
мінності.
Виробнича безпека $це діяльність суб'єкта забезпе$
чення, спрямована на протидію загрозам, пов'язаним з
користуванням технічними системами в процесі вико$
нання найнятими працівниками професійної діяльності.
Головний суб'єкт управління — роботодавець.
Промислова безпека — це діяльність суб'єкта забез$
печення з протидії загрозам, що виникають на вироб$
ництві та пов'язані, у тому числі, із накопиченням енергії
та речовини у технічних системах, які можуть приводи$
ти до аварій, з негативними наслідками як для персона$
лу об'єкту, так і для окремої частини населення по за
межами підприємства. Головний суб'єкт управління
(відповідальності) — власник об'єкту.
Цивільна безпека у НС техногенного характеру —
це діяльність суб'єкта, спрямована на забезпечення про$
тидії загрозам населенню, пов'язаним із виникненням
надзвичайних ситуацій техногенного характеру та
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ліквідації їх наслідків. Головний суб'єкт управління
(відповідальності) — держава.
З урахуванням зазначеного можна надати авторсь$
ке бачення співвідношень базових понять даного дослі$
дження (рис. 1).
Отже, як ми бачимо, показано зв'язок базових по$
нять: безпека як категорія має власні види, чільне місце
серед яких посідає техногенна безпека, яка, в свою чер$
гу поділяється такі види безпек: виробничу, промисло$
ву та цивільну у НС техногенного характеру. Окреслені
форми техногенної безпеки пов'язує спільна ознака:
вони спрямовані на протидію загрозам, що виникають
внаслідок накопичення енергії та речовини у технічних
системах.
Окремого дослідження потребує питання забезпе$
чення безпеки в умовах загострення техногенних загроз.
На жаль, сьогодні доводиться стикатися з певними
організаційно$правовими проблемами, до яких варто
віднести: недосконалість системи управління безпекою,
підгрунтям якої повинна виступати концепція ризико$
логії; недосконалість правового забезпечення окресле$
ного питання; відсутність зваженого підходу до вста$
новлення граничних меж прийнятних техногенних ри$
зиків [14].
Насправді, техногенна безпека вимагає забезпечен$
ня керуванням ймовірними ризиками. Концепція техно$
генної безпеки передбачає усвідомлення необхідності
такого керування
Ризики займають важливе місце у техногенній без$
пеці. Таке зауваження грунтується перш за все на тому,
що техногенна безпека це, перш за все, діяльність упов$
новажених на її здійснення осіб, а ризик виступає не$
від'ємним атрибутом будь якої діяльності.
Взагалі ризик це ступінь ймовірності певної негатив$
ної події, яка може відбутися у певний час або за пев$
них обставин на території об'єкта підвищеної небезпе$
ки або за його межами. Ризик включає невпевненість,
чи відбудеться небажана подія, чи виникне несприятли$
вий стан, чи відбудеться шкода. Застосування поняття
ризик, таким чином, дозволяє переводити небезпеку в
розряд категорій, що вимірюються. Ризик, фактично, є
міра небезпеки. Часто використовують поняття "ступінь
ризику" (risk level), яке, по суті, не відмінне від поняття
ризику, але лише підкреслює, що йдеться про величину,
яка вимірюється.
Останнім часом все більшого розповсюдження от$
римало застосування ризик орієнтованого підходу до
певних впроваджень, тобто підходу, в основі якого зна$
ходиться саме оцінка можливих ризиків. Під час здійс$
нення заходів із забезпечення техногенної безпеки та$
кож необхідно здійснювати оцінку ризиків, а отже, ба$
зуватись заходи із забезпечення техногенної безпеки
повинні саме на ризик орієнтованому підході.
Ризик техногенної безпеки доцільно вимірювати
сумою можливих втрат від настання техногенної аварії.
Доцільним також є визначення факторів впливу на
збільшення техногенного ризику окремого об'єкту.
Оскільки саме множинна регресія дозволяє побуду$
вати модель з великим числом факторів, визначивши при
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цьому вплив кожного з них зокрема, а також сукупний
вплив на результативну ознаку, то для визначення впли$
ву факторів на величину техногенного ризику, тис. грн
(у) доцільно обчислити таку економетричну модель.
В якості факторів у цій моделі будуть:
витрати на заходи виробничої безпеки, тис. грн (х1);
витрати на забезпечення промислової безпеки, тис.
грн (х2);
витрати на цивільний захист, тис. грн (х3);
оплата праці відповідальних працівників, тис. грн
(х4);
питома вага працівників, які пройшли відповідний
інструктаж, % (х5);
питома вага потенційно небезпечних об'єктів, %
(х6).
Наведемо умовний приклад розрахунку впливу фак$
торів на техногенний ризик. Розроблення моделі роз$
починається із визначення її специфікації, суть якої є
вибір факторів і вибір виду рівняння регресії. Відбір
факторів здійснювався на основі теоретико$економіч$
ного аналізу. Багатофакторна регресійна лінійна модель
залежності техногенного ризику від факторів була об$
числена за допомогою пакету Statgraphics Centurion та
має вигляд:
Y = − 59 ,8851 + 0 , 0450185 x1 + 0 , 00971793 x 2 − 0 , 0115879
x 3 + 0 , 34283 x 4 + 0 , 463174 x 5 − 0 , 44595 x 6

(1),

T b = 2 , 76 t 1 = 1 , 095 t 2 = − 1 ,133
t 3 = − 0 ,182 t 4 = 0 , 465 t 5 = 0 , 303

Для детального розгляду впливу факторів на резуль$
тативну ознаку було замінено всі фактори, попри те, що
не всі вони в моделі значимі.
Оскільки коефіцієнт детермінації високий
(R2 = 0,819475), значення статистики Фішера F = 5,30 , зна$
чення статистики Дарбіна$Уотсона DW = 0,705, можна зро$
бити висновок, що обчислена модель залежності тех$
ногенного ризику від факторів є статистично якісною й
придатна для визначення впливу факторів на техноген$
ний ризик.
За моделлю на результуючий показник впливають
витрати на цивільний захист, тис. грн (х3); оплата праці
відповідальних працівників, тис. грн (х4); питома вага
працівників, які пройшли відповідний інструктаж, %
(х5); питома вага потенційно небезпечних об'єктів, %

(х6) і не впливають фактори: витрати на заходи вироб$
ничої безпеки, тис. грн (х1); витрати на забезпечення
промислової безпеки, тис. грн (х2).
Для інтерпретації коефіцієнтів моделі маємо на
увазі, що коефіцієнт регресії характеризує середнє
змінення результату зі зміненням відповідного факто$
ру на одиницю при незмінних значеннях інших факторів,
закріплених на середньому рівні. Отже, при зміненні
обсягу витрат на забезпечення виробничої безпеки на 1
млн грн техногенний ризик буде 0,8 тис. грн. Процеду$
ра забезпечення техногенної безпеки на основі ризик
орієнтованого підходу узагальнена на рисунку 2.
Запропонована процедура дозволяє загалом керу$
вати ризиком в умовах загострення техногенних загроз
завдяки аналізу факторів, які впливають на його виник$
нення.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ
Таким чином, безпека виступає окремою категорією
сучасної науки та передбачає відносини між суб'єктами
певної діяльності, спрямованої на захист інтересів су$
спільства та держави з метою протидії зовнішнім або
внутрішнім загрозам. Безпека в загальному тлумаченні
поділяється на такі види: соціальна, природна та техно$
генна. При цьому з погляду особливостей розвитку су$
часної інфраструктури та з огляду на стрімкий процес
протікання четвертої технічної революції, саме техно$
генна безпека набуває першочергового значення. До
форм техногенної безпеки відносяться промислова без$
пека, виробнича безпека та складова цивільної безпеки
у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.
Окреслені форми техногенної безпеки пов'язує спільна
ознака: вони спрямовані на протидію загрозам, що ви$
никають внаслідок накопичення енергії та речовини у
технічних системах, а відрізняє місце виникнення окрес$
лених загроз.
Наукова новизна результатів, отриманих у цій статті
полягає в уточненні категорії "безпека" та обгрунту$
ванні змісту безпеки з урахуванням загострення техно$
генних загроз в контексті ризик$орієнтованого підхо$
ду.
При цьому запропонована процедура дозволяє
ефективно управляти техногенним ризиком завдяки

Аналіз потенційно небезпечної ситуації в контексті
загострення техногенних загроз

Додаткова інформація
з урахуванням
специфіки потенційно
небезпечного об’єкту

Оцінка техногенного
ризику

Розрахунок техногенного ризику

Ризик в межах
норми

Додаткові заходи не
потрібні

Ризик за
межами норми

Додаткові
функції
Аналіз факторів впливу
на збільшення
техногенного ризику за
запропонованою
моделлю
Розробка заходів щодо
керування бажаним
розміром ризику та
факторів впливу на
нього

Впровадження розроблених заходів

Рис. 2. Процедура забезпечення техногенної безпеки на основі ризик орієнтованого підходу
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аналізу факторів, які впливають на його виникнення та
за допомогою цього знижувати можливий техногенний
ризик.
В якості напряму подальших досліджень доцільно
зазначити необхідність розробки та обгрунтування ме$
тодів забезпечення техногенної безпеки на транспорті.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL CAPITAL OF ENTERPRISES

У статті запропоновано схему формування організаційного капіталу суб'єктів підприємництва. РозX
глянуто еволюцію сутності поняття "інтелектуальний капітал". Обгрунтовано доцільність використання
інтелектуального капіталу в умовах економіки знань. Наведено визначення інтелектуального капіталу
вчених та практиків. Розглянуто існуючі класифікації інтелектуального капіталу, які пропонують вченіX
економісти. Виокремлено складові інтелектуального капіталу: людський капітал, споживчий
(клієнтський) капітал та організаційний капітал. Розглянуто основні риси, які притаманні організаційX
ному капіталу. Приділено особливу увагу організаційному капіталу суб'єктів підприємництва. ПроведеX
но аналіз динаміки макроекономічних показників інтелектуального капіталу України. Наведено аналіX
тичну інформацію про кількість та витрати на науково дослідні розробки. Проаналізовано існуючі підходи
оцінки організаційного капіталу суб'єктів підприємництва. Проаналізовано існуючі показники оцінки
організаційного капіталу. Надано рекомендації щодо напрямів подальшого дослідження.
The article is devoted to the theoretical generalization of existing approaches to the formation of the
mechanism of organizational capital of enterprises. The purpose of the work is to develop a scheme for the
formation of the mechanism of organizational capital of enterprises. To achieve this goal, the following tasks
were solved in the work: the conceptual and categorical apparatus of organizational capital of enterprises was
specified; the components of organizational capital of enterprises are determined; the theoretical approaches to
the estimation of organizational capital are analyzed and generalized; recommendations are given and ways of
further research are revealed. The following research methods were used in the article: comparison — to determine
the components of organizational capital of enterprises; monographic and method of theoretical generalization
— to clarify the conceptual and categorical apparatus of organizational capital of enterprises; statistical analysis
— assessment of the level of intellectual potential of the country; systematization — to assess the effectiveness
of the use of organizational capital of enterprises. The main results of the study are: development of a scheme for
the formation of organizational capital of enterprises. The evolution of the essence of the concept of "intellectual
capital" is considered. The expediency of using intellectual capital in the conditions of knowledge economy is
substantiated. Definitions of intellectual capital of scientists and practitioners are given. The existing
classifications of intellectual capital proposed by economists are considered. The components of intellectual
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capital are distinguished: human capital, consumer (client) capital and organizational capital. Special attention
is paid to the organizational capital of enterprises. The analysis of dynamics of macroeconomic indicators of
intellectual capital of Ukraine is carried out. The existing approaches to the assessment of organizational capital
of enterprises are analyzed. Recommendations are given on the directions of further research.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, організаційний капітал, знання, ноухау, патенти, суб'єкти
підприємництва.
Key words: intellectual capital, organizational capital, knowledge, knowhow, patents, business entities.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
В умовах динамічності змін зовнішнього середови$
ща та кризових явищ в Україні зростає необхідність
пошуку шляхів підвищення ефективності підприємниць$
кої діяльності. Для реалізації цього завдання необхід$
но знайти вектор розвитку для вітчизняних суб'єктів
підприємницької діяльності, який зможе забезпечити не
лише активізацію підприємницької діяльності, а і її вихід
на якісно новий рівень ефективності функціонування.
Світова практика свідчить, що сьогодні головним
джерелом отримання прибутку є інтелектуальний капі$
тал та інформаційні технології. При цьому фінансовий
капітал і виробничі технології стають другорядними
факторами виробництва, що були притаманні лише інду$
стріальній економіці. Отже, особливої уваги та дослід$
ження потребують складові інтелектуального капіталу,
а саме: людський та організаційний капітал.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним дослідженням визначення сутності
інтелектуального капіталу займалися вітчизняні та іно$
земні вчені. Так, наприклад, Собко О.М. у своїй роботі
[1] досліджує прагматизм економічної діагностики
впливу інтелектуального капіталу на креацію вартості
підприємства. Висвітлює цікавий підхід, щодо еволюції
розвитку інтелектуального капіталу.
Стюарт Т. [2] розглядає можливості розвитку ком$
паній на засадах підвищення ефективності використан$
ня інтелектуального капіталу.
Грунтовне теоретичне дослідження сутності та
складових інтелектуального капіталу проводить Про$
копенко І.В. та Босак А.О. [3].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на велику кількість публікацій вчених
питанням теоретичного та практичного характеру фор$
мування організаційної культури присвячено недостат$
ньо уваги
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є розробка схеми формування
механізму організаційного капіталу суб'єктів підприє$
мництва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування механізму організаційного капіталу
суб'єктів підприємництва необхідно здійснювати за пев$
ною схемою, яку представлено на рисунку 1.
Перші згадування у про інтелектуальний капітал
припадають на кінець 60 років 20 століття. А саме у
1958 році у коментаріях біржових котирувань малих
підприємств, що функціонували в інформаційній галузі.
[1] Хоча найбільшої актуальності у науковців та прак$
тиків менеджменту набуває лише у 90$ті роки. Так, у
1987 р. Ітамі Хіроякі визнає ефект свідомого викорис$
тання "невидимих активів" ("Invisible Assets") найваж$
ливішими чинниками успішності функціонування
японських корпорацій, що відображали результати
фінансової звітності [5].
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На думку Ітамі Хіроякі, ключовим в успішному ви$
користанні нематеріальних активів є менеджмент їх ви$
користання. Бо лише наявність нематеріальних активів
в організації не гарантує отримання прибутку або ви$
сокої ефективності діяльності. Тому можна зробити
висновок, що ефективність підприємницької діяльності
залежить на сам перед від якісного управління, а вже
потім від наявних ресурсів.
Згодом інтерес до інтелектуального капіталу лише
зростав, це можна пояснити активізацією інноваційних
процесів у різних галузях економіки, а також появою у
1990 рр. ХХ ст. у науковій літературі нового терміну
"економіка знань" ("Knowledge Economy").
На сьогодні існує інтерес як у науковців так і у прак$
тиків, щодо сутності поняття "інтелектуальний капітал".
Так, на думку видатного вченого Т. Стюарта, визначен$
ня поняття "інтелектуальний капітал" таке: це нове дже$
рело багатства організацій та "інтелектуальний матері$
ал, який включає в себе знання, досвід, інформацію та
інтелектуальну власність і бере участь у створенні цінно$
стей" [2]. Попри на величезну кількість трактування у
інших вчених дане визначення є досить вичерпним та
його можна використовувати в сучасних умовах. А зок$
рема, на думку практика Ларрі Прусака, прес$секрета$
ря фірми "Ernst&Young", інтелектуальний капітал — це
"інтелектуальна матерія, … взята та використана для
створення високоцінних активів" [1].
Окремим напрямом дослідження у науковців є скла$
дові інтелектуального капіталу, велика кількість публі$
кацій свідчить про наявності наукового інтересу до цьо$
го питання. Так, наприклад, Л. Едвідсон пропонує по$
діляти інтелектуальний капітал на людський та струк$
турний. При цьому до складу структурного капіталу вче$
ний відносить організаційний капітал та клієнтський
капітал. Така класифікаціє є популярною та висвітлена
у працях інших вчених [5]. Це можна пояснити тим, що
класифікація Л. Едвідсона використана у методиці оці$
нювання інтелектуального капіталу організації компа$
нією Scandia Navigator.
Іншу класифікацію інтелектуального капіталу за$
пропоновано Міжнародною бухгалтерською федера$
цією (International Federation of Accountants (IFAC)), яка
пропонує такі складові [6]: людський капітал, спожив$
чий капітал (його ще називають ринковий, клієнтський,
інтерфейсний або капітал відносин з зовнішнім середо$
вищем), структурний або організаційний капітал.
Враховуючи специфіку та мету нашого досліджен$
ня можна сказати, що до складових інтелектуального
капіталу доцільно відносити: людський, організаційний
та споживчий капітал. Таку класифікацію було запро$
поновано Т. Стюартом [2] та підтримано іншими вчени$
ми [5].
При цьому під людським капіталом вчені розуміють
сукупність знань, практичних навичок, інтелектуальних
та творчих здібностей, моральних цінностей працівників
підприємства [5].
А під споживчим (клієнтський) капіталом розуміють
систему відносин, що склалися у підприємства з контра$
гентами, у першу чергу із споживачами, а також брен$
ди, торговельні марки, імідж організації. [5].
Отже, можна зробити висновок, що організаційний
капітал є одним з трьох базових елементів інтелекту$
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Аналіз зовнішнього середовища
повинне грунтуватися на аналізі ди$
наміки показників макросередови$
ща, які характеризують рівень інте$
Теоретичне забезпечення формування механізму організаційного капіталу
лектуального потенціалу країни. Як
суб’єктів підприємництва
вже було встановлено раніше, го$
ловною складовою інтелектуально$
го капіталу є знання, тому при оцінці
макроекономічних показників необ$
Уточнення понятійно-категоріального апарату
хідно розглянути дані, які відобра$
організаційного капіталу суб’єктів
жають науку та розробки. В таблиці
підприємництва
2 представлено статистичні дані вит$
рат на виконання наукових дослід$
жень і розробок за видами робіт за
2010—2019 роки.
Інтелектуальний
Організаційний
Таким чином, можна стверджу$
капітал
капітал
вати про позитивну динаміку стати$
стичних даних по витратам на вико$
Людський капітал
нання наукових досліджень і роз$
робок за видами робіт за 2010—
2019 роки. Тепер розглянемо струк$
Визначення складових організаційного капіталу
туру цих витрат, яку представлено
суб’єктів підприємництва
на рисунку 2.
Так, з рисунка 2 видно, що ос$
новні витрати припадають на фунда$
ментальні дослідження, їх питома
Оцінка організаційного капіталу суб’єктів підприємництва
вага складає 57%. При цьому Дер$
жавний комітет статистики звітує,
Проведення оцінки рівня інтелектуального
що упродовж 2018 р. наукові дослі$
потенціалу країни
дження і розробки в Україні вико$
нували 950 організацій, 48,1% з яких
належали до державного сектору
Аналіз динаміки показників макросередовища
економіки, 37,0% — підприємниць$
кого, 14,9% — вищої освіти [9].
При цьому кількість працівників,
Оцінка ефективності використання організаційного
задіяних у виконанні наукових дос$
капіталу суб’єктів підприємництва
лідженні поступово збільшується,
що підтверджують дані таблиці 3.
Також необхідно зауважити, що
Розробка системи показників оцінки організаційного
у 2018 р. частка виконавців наукових
капіталу суб’єктів підприємництва
досліджень і розробок (дослідників,
техніків і допоміжного персоналу) у
Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності організаційного капіталу
загальній кількості зайнятого насе$
лення становила 0,54%, у тому числі
Рис. 1. Схема формування механізму організаційного капіталу
дослідників — 0,35%. За даними
суб'єктів підприємництва
Євростату, у 2016 р. найвищою ця
Джерело: власна розробка.
частка була в Данії (3,18% і 2,2%),
ального капіталу. До складу організаційного капіталу Фінляндії (3,04% і 2,26%), Великій Британії (2,29% і 1,68%)
вчені [5]. відносять технології, НДДКР, системи управ$ та Нідерландах (2,28% і 1,39%); найнижчою — у Румунії
ління, технічне та програмне забезпечення, організац$ (0,54% і 0,34%), Кіпру (0,87% і 0,62%), Болгарії (1,09% і
ійна структура, культура організації, ноу$хау, докумен$ 0,71%) та Польщі (1,08% і 0,83%) [9]. Тобто можна каза$
ти, що закріплюють права інтелектуальної власності, ти про наявність інтелектуального потенціалу в Україні.
тощо. А, наприклад, С.М. Ілляшенко до елементів орган$
Таблиця 1. Складові організаційного капіталу
ізаційного капіталу відносить: патенти, ліцензії, ноу$
підприємства
хау, товарні знаки, промислові зразки, інформаційне,
технічне і програмне забезпечення, організаційна струк$
Організаційний
Складові
капітал
тура, корпоративна культура, мотивації творчої праці
Внутрішня
Організаційна структура;
[7].
структура
системи функціонування;
Якщо розглянути модель інтелектуального капіта$
інтелектуальна власність;
лу підприємства М. Братніцкого і Я. Стрижини, то мож$
внутрішні процеси;
на виокремити такі скадові організаційного капіталу
організаційна культура
(табл. 1).
Зовнішня
Ринкові засоби;
Цікавою є точка зору Прокопенко І.В. [3], яка уза$
структура
зв’язки з постачальниками;
гальнює існуючі точки зору вчених та наводить класи$
зв’язки з партнерами зі
фікацію складових організаційного капіталу. Виокремив
стратегічних альянсів;
такі складові елементи: об'єкти інтелектуальної влас$
зв’язки з іншими
ності, система менеджменту, інфраструктура, соціальні
структурами в середовищі
зв'язки та техніко$технологічна підсистема.
функціонування
Наступним етапом дослідження є здійснення оцін$
підприємства
ки організаційного капіталу суб'єктів підприємництва.
Капітал розвитку Інноваційність підприємства;
Таку оцінку необхідно проводити за двома напрямами:
організаційне навчання;
аналіз зовнішнього середовища та оцінка ефективності
стратегія підприємства;
використання організаційного капіталу суб'єктів
готовність до змін
підприємництва.
Джерело: [8].
Теоретичного
узагальнення

Монографічний

Статистичного
аналізу
Систематизації

Методи дослідження

Порівняння

Методи дослідження

Мета – формування механізму організаційного капіталу суб’єктів підприємництва
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Таблиця 2. Витрати на виконання наукових досліджень
і розробок за видами робіт за 2010—2019 роки

Витрати на
виконання
наукових
Період, р.
досліджень і
розробок усього, млн грн
2010 1
8107,1
2011 1
8513,4
2012 1
9419,9
2013 1
10248,5
2014 1,2
9487,5
2015 1,2
11003,6
2016 2
11530,7
2017 2
13379,3
2018 2
16773,7
2019 2
17254,6

Темпи
росту,
%
–
105
110,6
108,8
92,57
116
104,8
116
125,4
102,9

Примітка: 1 Дані за 2010—2015 роки перераховано без ура
хування витрат на виконання науковотехнічних послуг.
2
Дані за 2014—2019 роки наведені без урахування тимчасо
во окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях.
Джерело: складено за даними [9].

Доцільно розглянути статистичні дані, що характе$
ризують підготовку наукових кадрів до їх складу можна
віднести ряд показників, що представлені в таблиці 4.
Отже, згідно з даними таблиці 4 країна має величез$
ний науковий потенціал, про що свідчить кількість осіб,
які закінчили аспірантуру та докторантуру. При цьому
приріст кількості осіб, які закінчили докторантуру в
2018 році склав 177 % у порівнянні з попереднім роком.
Кількість аспірантів дещо знизилась, це можна поясни$
ти зниженням чисельності установ, які мають аспіран$
туру.
Загалом аналіз статистичних даних свідчить про
наявність інтелектуального потенціалу в державі,
тому виникає нагальна потреба в формуванні умов для
ефективного його використання. Це стосується, пе$
редусім, таких питань, як мотивація праці наукової
спільноти, розробка та удосконалення системи управ$
ління сучасною наукою, грамотне реформування на$
укової галузі.
Далі доцільно проводити оцінку ефективності вико$
ристання організаційного капіталу суб'єктів підприєм$
ництва. Її здійснення неможливе без розробки системи
показників оцінки ефективності використання органі$
заційного капіталу суб'єктів підприємництва. Для вирі$
шення цієї задачі в дослідженні пропонується обрати
метод аналізу та синтезу, який надасть можливість роз$
робити систему показників оцінки організаційного ка$
піталу суб'єктів підприємництва.

Згідно з методикою оцінки інтелектуального капі$
талу підприємства, розробниками якої є Джім Чен,
Жаохі Зу, Гонг Ян Хі, оцінити структурний (організа$
ційний) капітал можна за таким переліком складом по$
казників: формування культури підприємства; індекс
ідентифікації працівників з цілями підприємства; індекс
зв'язку між владою, відповідальністю і корисністю;
індекс важливості системи контролінгу підприємства;
наявність та індекс використання внутрішніх інформа$
ційних мереж; індекс опрацювання і використання бази
даних підприємства; фаза господарського процесу;
рівень якості продуктів; ефективність функціонування
підприємства; індекс взаємопідтримки та співпраці між
працівниками; індекс доступності інформації на
підприємстві; частка знань [1]. Попри те, що така сис$
тема показників дозволить провести всебічну оцінку
структурного (організаційного) капіталу, здійснити її
на практиці дуже важко, по$перше, через те, що кожен
з цих індикаторів може мати величезну кількість показ$
ників, а по$друге, зібрати необхідні дані для розрахун$
ку у вітчизняних суб'єктів підприємництва дуже склад$
но з технічної сторони та витратне з економічної.
У своїй праці [5] Чуприна О.О. та Чуприн К.С. нада$
ють такий перелік показників оцінки організаційного
капіталу: частка продукції, що випускається на основі
інновацій, права власності на які закріплено у відповід$
них документах, що належать фірмі; частка продукції,
що випускається з використанням знаків фірми для то$
варів і послуг; обсяг додаткового прибутку, який фірма
отримала протягом року внаслідок використання інно$
вацій, а також торговельних знаків для товарів і послуг;
кількість документів, отриманих фірмою протягом року,
що засвідчують її права на об'єкти інтелектуальної влас$
ності, а також обсяг прибутку, який фірма очікує отри$
мати від їх використання; обсяг інвестицій у вдоскона$
лення менеджменту, НДДКР, інформаційне забезпечен$
ня діяльності підприємства, у тому числі витрати на ком$
п'ютери, Інтернет тощо; кількість святкових, спортив$
них, творчих та інших заходів, що проводяться фірмою
протягом року для зміцнення командного духу; частка
персоналу, що бере у них участь; тривалість людино$
годин, втрачених унаслідок недостатньо ефективних дій
менеджменту або поганого клімату в колективі: про$
стоїв, страйків, виробничих конфліктів тощо; частка
працівників зі стажем роботи у цій організації понад два
роки (аби оцінити стабільність персоналу) тощо. Зап$
ропонована система оцінки є досить зрозумілою та
може бути використана для оцінки організаційного ка$
піталу вітчизняних суб'єктів підприємництва.
На основі робіт Л. Едвінсона і М. Мелоуна можна
виокремити такі показники оцінки організаційного ка$
піталу: задоволеність співробітників; частка витрат на
навчання; середній вік патентівзабезпеченість оргтех$
нікою; час обробки інформації; інформаційна ємність.
[11]. Ці показники не відображують всі складові орга$
Фундаментальні
наукові
дослідження; 21,6

Науково-технічі
(екпериментальні)
розробки; 57

Прикладні наукові
дослідження; 21

Рис. 2. Структура витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт у 2019 р., %
Джерело: складено за даними [9].
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нізаційного капіталу, проте можуть бути використані в
системі показників оцінки організаційного капіталу
суб'єктів підприємництва.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
Перехід суспільства в нову еру — еру інформатики,
новітніх технологій і комп'ютеризації — спричинили у
багатьох країнах світу розбудову громадянського сус$
пільства, його демократизацію, покращення якості жи$
ття населення, тобто появу інноваційних змін, зумов$
лених активізацією використання інтелектуального ка$
піталу та його складових. До яких належать: людський
капітал, споживчий капітал та організаційний капітал.
Проведене дослідження було зосереджено саме на
організаційному капіталі, а саме на формуванні меха$
нізму організаційного капіталу суб'єктів підприєм$
ництва.
Запропонована схема формування механізму орган$
ізаційного капіталу суб'єктів підприємництва передба$
чає наявність трьох основних блоків: теоретичного за$
безпечення, здійснення оцінки та надання практичних
рекомендацій, щодо підвищення ефективності викори$
стання організаційного капіталу.
У подальших дослідженнях необхідно узагальнити
розглянуті системи оцінки організаційного капіталу та
побудувати універсальну систему показників, яку мож$
на використовувати для вітчизняних підприємців. Також
необхідно розробити практичні рекомендації для підви$
щення ефективності використання організаційного ка$
піталу.
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Таблиця 3. Кількість працівників, задіяних у виконанні
наукових досліджень і розробок, за категоріями
персоналу

Кількість працівників,
осіб
Усього
дослідники
техніки
допоміжний персонал

Період, рр.
2016 2017 2018
97912 59392 88128
63694 59392 57630
10000 9144 8553
24218 25738 21945

Джерело: складено за даними [10].
Таблиця 4. Підготовка наукових кадрів

Показник
Кількість наукових установ та
закладів вищої освіти, які мають
аспірантуру
Кількість аспірантів, осіб
Кількість осіб, які закінчили
аспірантуру, осіб
Кількість наукових установ та
закладів вищої освіти, які мають
докторантуру
Кількість докторантів, осіб
Кількість осіб, які закінчили
докторантуру

2016
481

Період, рр.
2017
2018
475
431

25963 24786 22829
6703 6087 6401
282

277

270

1792
551

1646
543

1145
963

Джерело: складено за даними [10].
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PECULIARITIES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN THE INFORMATION SOCIETY

У статті досліджено особливості функціонування страхового ринку в умовах інформаційного суX
спільства. Виявлено основні характеристики інформаційного суспільства. Визначено сутність поняття
"інновація" та представлені типи інновацій. Виявлено та проаналізовано чинники, які сприяють застосуX
ванню інновацій у страховій діяльності. Визначено глобальні тенденції інноваційного розвитку страхоX
вої діяльності. Охарактеризовано новітні технології, які вже застосовуються передовими компаніями у
страховій діяльності, серед яких: застосування технології "Інтернет речей", використання телематичних
систем, впровадження проєктів з роботизації процесів та технологій штучного інтелекту. ПроаналізоваX
но переваги та перспективи використання інноваційних продуктів на страховому ринку. Визначено
сутність, тенденції розвитку та переваги віртуальних страхових компаній. Доведено необхідність викоX
ристання новітніх технологій у вітчизняних страхових компаніях з метою підвищення лояльності клієнтів
шляхом надання покращеного сервісу, оптимізації бізнесXпроцесів та зниження витрат, а отже, в сукупX
ності, підвищення ефективності страхового бізнесу та покращення конкурентоздатності.
In the article the features of functioning of the insurance market in the conditions of information society are
investigated. The nature and the main characteristics of the information society are revealed. The essence of the
concept of "innovation" is defined and the types of innovations are presented. The aspects that contain the
innovative product are revealed. The factors contributing to the application of innovations in insurance business
have been identified and analyzed. The global trends of innovative development of insurance activity have been
identified and analyzed. It is identified that the number of Internet users and people who buy through the Internet
is constantly growing and the dynamics of this indicator is a determining factor for the insurance companies to
consider in order to implement innovative technological solutions, fully connected to the Internet, timely. It is
identified that the use of innovative products in insurance market has a wide range of advantages, for example,
the use of the "Internet of Things" technology and telematics systems helps to personalize insurance products
through considering client's personal habits, driving style, physical activity, the implementation of projects for
robotization of processes and technologies of artificial intelligence helps to provide much more effective service.
The positive effects of using innovative products in the insurance market are analyzed for both the insurers and
their clients. The nature, tendencies of development and advantages of virtual insurance companies are
determined. The prospects of implementation of innovative technologies are revealed. The development of
innovative insurance in Ukraine is closely linked to the innovative activities of the global insurance companies
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operating in Ukraine in general. The necessity of using the latest technologies in domestic insurance companies
in order to increase customer loyalty by providing better service, optimization of business processes and cost
reduction, and, consequently, to increase the efficiency of the insurance business and improve competitiveness
has been proved.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інноваційні технології, страхові тренди, Інтернет речей,
штучний інтелект.
Keywords: information society, innovative technologies, insurance trends, Internet of Things, artificial
intelligence.
ВСТУП
На сьогодні стрімкий розвиток інформаційного су$
спільства, в якому виробництво, використання та спо$
живання інформації відіграють вирішальну роль, має
істотний вплив на всі сфери суспільного життя. Глоба$
лізаційні процеси, швидке поширення інноваційних тех$
нологій, здешевлення та збільшення можливостей ви$
користання мережі "Інтернет" усіма прошарками су$
спільства мають вагомий вплив на особливості ведення
бізнесу, в тому числі страхового, сприяючи формуван$
ню нових правил діяльності ринку та видозмінюючи
існуючи бізнес$процеси. В зазначених умовах спостері$
гається підвищення конкуренції на вітчизняному рин$
ку, зокрема нецінової, за рахунок більш розширених
можливостей імплементації та використання великими
міжнародними страховими компаніями переваг інфор$
маційного суспільства. Таким чином, актуальність даної
тематики продиктована швидкоплинним розвитком сус$
пільства та появою численної кількості технологій, які
використовуються для покращення ефективності діяль$
ності страхового бізнесу, а отже, необхідністю від$
слідковувати сучасні тенденції та імплементувати стра$
ховим компаніям у свою бізнес$модель новітні техно$
логії для підвищення конкурентоспроможності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості розвитку страхового рикну в еру
інформаційних технологій, зокрема використання інно$
вацій на ринку страхових послуг досліджувалися такими
вченими: В. Веретнов, В. Ерастов, С. Зав'ялов, Р. Кок$
шаров, Л. Клапків, Ю. Клапків, О. Охріменко, Р. Пікус,
Н. Приказюк та іншими науковцями. Особлива увага до
інноваційного розвитку страхового ринку спостері$
гається за останні декілька років, що спричинено
стрімким розвитком новітніх технологій та використан$
ням їх страховими компаніями для підвищення ефектив$
ності своїх бізнес$процесів, а отже, враховуючи глоба$
лізаційний рівень, підвищення рівня конкуренції зага$
лом на страховому ринку. Ця тема продовжує бути ак$
туальною тому, що в епоху інформаційного суспільства
саме пошук інноваційних рішень у діяльності та вико$
ристання інноваційних технологій є запорукою резуль$
тативності бізнесу.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей функціо$
нування страхових компаній в умовах інформаційного
суспільства, характеристика інновацій на страховому
ринку та виявлення сучасних тенденцій інноваційного
розвитку страхових компаній.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку людства важливість
бути обізнаними щодо сучасних технологій та вчасно
впроваджувати їх у діяльність своєї компанії є запору$
кою успішного ведення страхового бізнесу. Вітчизняні
компанії з особливою увагою мають відслідковувати
тренди на ринку, зокрема світовому, а також звертати
увагу на практики міжнародних компаній, задля вчас$
ного реагування на інноваційні впровадження конку$
рентів, адже в умовах інформаційного суспільства саме
вдале використання переваг глобального інформацій$
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ного простору, як$от: сучасних інформаційних техно$
логій, мають вирішальне значення для підвищення ефек$
тивності усіх напрямків страхової діяльності.
Треба розуміти, що людство зараз стрімко вступає
у нову еру постіндустріального суспільства, або ж як
його ще називають "інформаційного суспільства", го$
ловним продуктом виробництва якої є інформація та
знання. Для кращого розуміння особливостей дамо виз$
начення поняттю "інформаційне суспільство".
Інформаційне суспільство — це теоретична концеп$
ція, що визначає головним фактором розвитку суспіль$
ства виробництво та використання науково$технічної та
іншої інформації. Концепція інформаційного суспіль$
ства є різновидом теорії постіндустріального суспіль$
ства, засновниками якої були З. Бжезинський, Д. Белл,
О. Тоффлер. Як визначає З. Бжезинський, постіндуст$
ріальне суспільство стає технотронним суспільством —
суспільством, яке в культурному, психологічному, еко$
номічному і соціальному аспектах формується під впли$
вом техніки та електроніки, особливо розвинутій в сфері
комп'ютерів і комунікацій [13].
Представник азіатської школи Ю. Хаясі визначає
інформаційне суспільство як суспільство, в якому біль$
шість працюючих зайняті виробництвом, зберіганням
переробкою і реалізацією інформації [6].
Схожим є визначення, яке дає Європейська Комісія,
визначаючи інформаційне суспільство як суспільство, де
значна ступінь діяльності зосереджена на створенні, роз$
повсюдженні, використанні та повторному використанні
інформації. Ця діяльність відбувається за допомогою
інформаційно$комунікаційних технологій [17].
Вітчизняні вчені В.М. Врижко, ОМ. Гальченко,
B.C. Цимбалюк трактують інформаційне суспільство як:
1. Суспільство, в якому більшість працівників зай$
маються створенням, зібранням, відображенням, реєст$
рацією, накопиченням, збереженням і поширенням
інформації, особливо її найвищої форми — знань.
2. Суспільство, в якому діяльність людей грунтуєть$
ся на використанні послуг, що надаються за допомогою
інформаційних технологій та технологій зв'язку [8].
Більш ширше визначення дають Петрина Н.О. і
Ониксимова Л.Т., які визначають "інформаційне су$
спільство" як ступінь у розвитку сучасної цивілізації, що
характеризується збільшенням ролі інформації і знань
у житті суспільства, зростанням частки інформаційних
комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у вало$
вому внутрішньому продукті, створенням глобального
інформаційного простору, що забезпечує ефективну
інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світо$
вих інформаційних ресурсів і задоволення їх соціаль$
них і особистісних потреб в інформаційних продуктах і
послугах [9].
Отже, всі вище зазначені тлумачення змісту інфор$
маційного суспільства обертаються навколо поняття
"інформація" та відводять йому вирішальну роль у
новітній ері існування людства. Отже, інформаційне
суспільство — це суспільство, де інформація поряд зі
знаннями є кінцевим продуктом, це товар, який сприй$
мається як матеріальне благо та має високу власну
цінність. Теоретичне обгрунтування першочергової зна$
чимості інформаційного концепту інформаційного су$
спільства підтверджується наявним збільшенням ролі
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інформації в житті людства, невпинним зростанням об$ 2,5
2,14
сягу даних, що спричинює появу великої кількості на$
2,05
1,92
лежних інформаційних технологій для їх обробки, 2,
1,79
1,66
збільшення обсягу інформаційних мереж, виникнення
1,52
1,46
нових каналів та способів передачі інформації в реаль$ 1,5 1,32
ному житті. В цих умовах, коли значення інформації
важко переоцінити, страхові компанії, в яких інфор$
мація про щоденні звички споживача є вкрай вагомою 1,
для оцінки страхових ризиків, визначення їх вартості
та надання якісного продукту мають звертати особли$ 0,5
ву увагу на технології для отримання і обробки цієї
інформації.
0,
На сьогодні в умовах стрімкого технологічного
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020* 2021*
розвитку виникає все більше технологій, які вплива$
Примітка: * Прогнозні дані.
ють або можуть впливати на ефективність ведення
страхового бізнесу. Зокрема велика кількість таких
Рис. 1. Кількість покупців у мережі Інтернет
технологій вже використовується провідними страхо$
у 2014 — 2021 рр., млрд осіб
вими компаніями або компаніями$стартапами, які за$
стосовують модель peer$to$peer, у межах якої клієнти
Джерело: розроблено авторами на основі [16].
мають можливість безпосередньо впливати на послу$
ги, якими вони користуються. Таке впровадження но$ пільства та збільшенням покупців у мережі "Інтернет"
вих чи удосконалених продуктів (товарів чи послуг), по$ майже в півтори рази за останні 6 років (рис. 1).
кращення існуючих бізнес$процесів, пошук нових мар$
На страховому ринку швидко набирає популярності
кетингових рішень чи нового організаційного методу в застосування технології "Інтернет речей", яку активну
діловій практиці за міжнародними стандартами визна$ використовують і фінансують провідні страхові компанії
чається поняттям "інновація".
як в Україні, так і світі.
Цей термін в економіці був введений у ХХ ст. у нау$
"Інтернет речей" — це мережа матеріальних
кових роботах Й.А. Шумпетера. Зокрема в його праці об'єктів, що мають вбудовані можливості зі збору
"Теорія економічного розвитку" (1912 р.) визначено інформації про специфічні об'єкти та явища, а також мо$
інновації як будь$які можливі зміни, що виникають у жуть передавати отриману та оброблену ними інфор$
результаті застосування нових та вдосконалених рішень мацію. Дані, отримані від таких об'єктів та пристроїв,
технічного, технологічного, організаційного характеру можуть надалі бути проаналізовані за допомогою різно$
в сфері виробництва, збуту, управління тощо [1].
манітних підходів до обробки інформації та стати ос$
Страхові інновації полягають у наявності таких ас$ новою для отримання корисних алгоритмів та статис$
пектів удосконалення, як поліпшення якості споживчих тичних закономірностей [21].
характеристик корисності, науково$технологічна новиз$
Тенденції розвитку даної технології можна зрозу$
на, керованість, ризикостійкість, економічність, ефек$ міти, дослідивши кількість підключених пристроїв, що
тивність, соціально$економічна значимість, можливість збільшується в останні роки неймовірними темпами. Так
виробничої реалізації, комерційна застосовність [5]. Вони у 2008 році їх кількість вже перевищувала кількість лю$
мають бути спрямовані на покращення ефективності дей на планеті, а до кінця 2020 року має досягти за екс$
різних напрямків страхової діяльності, а саме — вдоско$ пертними оцінками 50 млрд (рис. 2) [20].
налення процесу створення страхового продукту, підви$
Зазначені технології набирають все більшої попу$
щення якості супроводу страхового продукту, розвиток лярності через те, що підвищують рівень комфорту, а
та автоматизацію каналів збуту послуг страхової орган$ також полегшують життя людей через більш ефектив$
ізації, впровадження інструментів, спрямованих на підви$ не виконання їх завдань. До того ж наявні розумні сис$
щення результативності управлінської діяльності, а та$ теми в будинках та автомобілях справді дозволяють
кож покращення якості взаємодії страхової організації клієнтам у розвинених країнах зменшити вартість на$
з іншими економічними суб'єктами.
даваних їм страхових послуг. Згідно з дослідженням
К. Кларк і К. Крістенсен, викладачі Гарвардської NTT Data, за підсумками 2017 рік 64% власників житла
бізнес школи, виділяють три типи інновацій [15]: ті, що мали намір встановити в своїх будинках розумні систе$
розширюють існуючі можливості — ці інновації розши$ ми і саме ця група людей не була задоволена послугами,
рюють ринок, дають можливість ширшому колу спожи$ які їм надавали страхові компанії з точки зору збере$
вачів користуватися послугами, які раніше були доступ$ ження їх майна і фінансування втрат [18]. Це у свою чер$
ними лише для незначної частини (як приклад можна гу змусило страхові компанії розробляти пакети послуг
навести один з сучасних напрямків інноваційного роз$ з урахуванням наявних у клієнта розумних систем, пер$
витку страхування — мікрострахування, або викорис$ соналізуючи страхові послуги шляхом урахування пер$
тання хмарних та інтернет$технологій у страховій діяль$ сональних даних своїх клієнтів таких як: побутові звич$
ності); підтримуючі інновації — проявляються в удос$ ки, стиль водіння, фізичну активність. Це дозволило
коналенні існуючих страхових продуктів і характерні клієнтам страхових компаній безпосередньо впливати
для більшості сучасних інновацій; ті, що спрямовані на на формування ціни страхового продукту. Таким чином,
підвищення ефективності страхової діяльності — про$ ми спостерігаємо як попит серед клієнтів на новітні тех$
являються в зниженні адміністративних чи виробничих нології формує пропозицію з боку страхових компаній.
витрат, затрат на просування страхового продукту (в
Розвиток інтернет$технологій, значне та стрімке
якості прикладу також можна навести використання покращення технологічних можливостей для опрацю$
інтернет$технологій, спеціалізованих програмних ком$ вання великого обсягу даних, а також зниження вар$
плексів для страхових компаній, що автоматизують тості на виробництво датчиків різноманітних небезпек
бізнес$процеси страховика).
обумовило збільшення фінансування інноваційних
Страхові компанії вже отримують вигоду від авто$ рішень з боку страхових компаній. За прогнозними да$
матизації процесів завдяки використанню телематики, ними Бостонської Консалтингової групи з 2015 р. до
впровадженню проектів з роботизації процесів та тех$ 2020 р. інвестиції в технології "Інтернет речей" на рин$
нологій штучного інтелекту, що, в свою чергу, покра$ ку страхування у світі збільшаться у більш ніж два рази:
щує швидкість та якість обслуговування та дозволяє з 2 млрд дол. до 5 млрд дол. [22].
персоналізувати страхування. Впровадження цих інно$
Розвиток новітніх інформаційних технологій надав
вацій продиктовано все більшою інформатизацією сус$ суттєвий імпульс розвиткові автотранспортного стра$
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Рис. 2. Кількість підключених пристроїв у 2014—2020 рр.,
млрд шт.
Джерело: [14].
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Рис. 3. Кількість нових автомобілів зі встроєною
телематикою, млн шт.
Джерело: [14].

хування як в Україні, так і в світі, оскільки саме ці тех$
нології (Usage$Based Insurance (UBI)) дозволили враху$
вати індивідуальні особливості суб'єктів використання
транспортних засобів.
UBI аналізує безліч даних, які збираються за допо$
могою автомобільної телематики: час керування (день
чи ніч), швидкість, стиль керування (програма відслідко$
вує, коли автомобіль різко гальмує чи прискорюється),
пробіг тощо [10].
Телематичні системи — це датчики, що забезпечу$
ють бездротовий обмін повідомленнями і командами
між автомобілем і зовнішніми джерелами [3]. Таким чи$
ном, страхові компанії мають можливість формувати
ціну на страхові послуги з урахуванням поведінкових
аспектів кермування, підвищити якість обробки пре$
Знижки
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Захист від штрафів та стягнень

78%

Контроль за тим, що сплачується

74%

Додаткові аспекти безпеки
Продивлятися водійський рейтинг
Інформація про стиль водінн дітей
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Рис. 4. Переваги клієнта страхової компанії під час
використання телематичних засобів
Джерело: [4].
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тензій, знизити витрати на їх обробку, а також створю$
вати страхові продукти, які більше відповідають потре$
бам клієнтів з врахуванням їх індивідуальних характе$
ристик. Стрімко зростаючий попит на цей вид страху$
вання є головною причиною для масового впроваджен$
ня телематичних датчиків в автомобілебудуванні. За
період з 2014 по 2018 рр. використання таких датчиків в
автомобілях зросло майже у 4 рази (рис. 3).
Страхові компанії різних країн світу розробили та
використовують різні бізнес$моделі UBI. Проте найпо$
пулярніші з них — це PAYD (Pay As You Drive) — "плати,
коли водиш" — та PHYD (Pay$how$you$drive) — "плати,
як ти водиш". Перша модель враховує дистанцію, яку
проходить автомобіль, тому підходить людям, які їздять
мало, друга — враховує такі критерії як час доби, коли
водій використовує автомобіль, як різко він гальмує, як
швидко розганяється, як різко повертає та інше. Вико$
ристання страхування, заснованого на телематичних тех$
нологіях характерно для людей молодого віку, адже їм
складно знайти вигідну пропозицію зі страхування авто$
мобіля, маючи невеликий досвід керування ним. Однак,
варто зазначити, що використання телематики вигідно як
для страховика, так і для клієнтів. Основні переваги, які
отримує клієнт, зображені на рисунку (рис. 4).
Ще однією моделлю UBI, яка є досить новою на рин$
ку страхування є MHYD (Manage$how$you$drive) — "ке$
руй тим, як ти кермуєш". Насправді, це є більш просу$
нута версія моделі PHYD, яка дає більш швидкий зво$
ротній зв'язок і в режимі реального часу дозволяє во$
дію коригувати свій стиль кермування, надаючи поради
та вказуючи на відмінності між ідеалізованим стилем
кермування та стилем кермування водія.
Використання телематичних пристроїв матиме знач$
ний вплив на ринок страхових послуг. Серед основних
наслідків можна виділити більш чітку сегментацію ри$
зиків, взятих на власне утримання, а також, за рахунок
правильного розподілу відповідальності, підвищення
якісних можливостей урегулювання [4].
Додатковим наслідком стане створення та розвиток
стартапів з прямого страхування, що пропонуватимуть
страхові поліси через мобільні додатки та онлайн$відже$
ти [4].
Віртуальні страхові компанії на ринку страхування
вже набирають популярності, адже, на думку експертів,
вони дозволяють знизити ставку страхування в серед$
ньому на 20%. У деяких випадках окремі стартапи зосе$
реджуються на вдосконаленні конкретних аспектів
страхових процесів, але у випадку однорангових (Peer$
to$peer, P2P) бізнес$моделей (форма індивідуального
самоорганізованого пулу ризиків і капіталів) вони мо$
жуть витіснити страховиків [7]. Особливості таких ком$
паній полягають в тому, що клієнти не віддають гроші
за поліси страховику, кошти залишаються в загально$
му фонді, з якого беруться гроші при настанні страхо$
вих випадків. Із загальної страхової суми протягом року
віднімаються витрати на відшкодування збитку. Части$
на страхової премії йде страховику на розвиток ком$
панії, частина грошей повертається застрахованим осо$
бам. Щорічно клієнт може розраховувати на повернен$
ня 15—20% страхової премії [2].
Наступним перспективним напрямом інноваційно$
го розвитку страхового ринку є використання штучно$
го інтелекту. Штучний інтелект — це унікальний про$
дукт технічного прогресу, що дає змогу машинам вчи$
тися, використовуючи людський і власний досвід, при$
стосовуватися до нових умов у рамках свого застосу$
вання, виконувати різнопланові завдання, які тривалий
час були під силу лише людині, прогнозувати події й
оптимізувати ресурси різного характеру.
Однією з найактуальніших для страхування якос$
тей штучного інтелекту є управління даними. AI (штуч$
ний інтелект) збирає інформацію з багатьох джерел: чат
з клієнтами, форми зворотного зв'язку на сайті ком$
паній, повідомлення в соціальних мережах, електронні
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листи, звіти щодо фінансових операцій та інше. Систе$
ма АІ визначає, в який підрозділ страхової компанії на$
правити оброблені дані — наприклад, у відділ по роботі
з претензіями або у відділ обслуговування. Подібний ме$
ханізм роботи призводить до швидкої реакції співро$
бітника на лист або скаргу, а отже, підвищує задово$
леність клієнтів від звернення в компанію. Ще один ме$
ханізм взаємодії з клієнтами — використання можли$
востей АІ для текстової обробки даних із соціальних
мереж. Що пишуть клієнти про страхову компанію, як
оцінюють рівень послуг — про це програма зробить ви$
сновок, виконавши пошук за ключовими словами [11].
Впровадження цієї технології нещодавно здійснила
японська страхова компанія Mitsui Sumitomo Insurance,
яка почала користуватися чат$ботом, що обробляє за$
пити клієнтів. Чат$бот вже встиг підвищити рівень вре$
гульованих запитів до 70—80%, до того ж, він став фак$
тором привабливості для нових клієнтів. Використан$
ням зазначеної технології компанія хоче звільнити
співробітників від рутинних завдань і делегувати їх АІ,
при цьому автоматизація робочого процесу не перед$
бачає скорочення кадрів, проте має на меті підвищити
якість обслуговування та рівень лояльності кадрів [12].
Іншою важливою для страхування особливістю штуч$
ного інтелекту є його здатність виявляти випадки шах$
райства. Згідно з даними міжнародної організації
Insurance Europe, в європейських країнах 10% від загаль$
ної кількості всіх страхових претензій є шахрайськими.
Наприклад, у Великій Британії страхові компанії щорічно
ігнорують виплати по неіснуючих страхових випадках на
2,48 млрд дол. Системи ж AI беруть дані з усіх страхових
заявок або претензій, визначаючи суму необхідної вип$
лати і перевіряючи законність відшкодування збитків.
Ще однією дуже затребуваною у страховому бізнесі
можливістю штучного інтелекту є обробка претензій.
Великі страхові компанії постійно працюють з претен$
зіями, а своєчасні відповіді на них — це частина рутин$
ної щоденної діяльності, що віднімає приблизно 40%
часу страхового фахівця. Робота з претензіями входить
у функціонал АІ$систем кожної страхової організації.
Машинний інтелект швидко розпізнає текст, класифі$
кує заявку або претензію за тематикою, і направляє до
відповідного відділу. До прикладу, 1 січня 2017 року аме$
риканський стартап у сфері страхування "Lemonade" по$
відомив, що побив світовий рекорд у швидкості врегу$
лювання збитків. A.I. Jim, спеціально створений компа$
нією бот, протягом 3 секунд з моменту подачі заяви про
страховий випадок, обробив інформацію від страхуваль$
ника, пропустив заявку через 18 алгоритмів по боротьбі
зі страховим шахрайством, затвердив виплату, перера$
хував відшкодування на банківський рахунок і повідо$
мив клієнта [11].
Серед інших можливостей АІ в страхуванні — оцін$
ка шкоди автомобіля після ДТП. Система AI оцінює стан
автомобіля, грунтуючись на аналізі зображень з місця
аварії, прив'язує до існуючого інциденту історію виплат
за попередніми ДТП. Цей спосіб оцінки збитку тестува$
ла бельгійська страхова фірма "Ageas". Після закінчення
пробного періоду роботи системи АІ представники
"Ageas" повідомили, що за допомогою AI агенти значно
скоротили загальний час оцінки випадків, а також відра$
зу встановили точну суму компенсаційної виплати.
Таким чином, ми бачимо, як в умовах інформацій$
ного суспільства видозмінюється діяльність страхових
компаній за рахунок впровадження новітніх інформа$
ційних технологій за різними напрямами діяльності.
Роль технологій та їх доступність у житті людей зрос$
тає і страхові компанії мають враховувати це у боротьбі
за ефективну діяльність. Використання інновацій покли$
кане запропонувати споживачу персоналізовані про$
дукти, на ціну яких він саме зможе мати вплив, покра$
щити якість сервісу під час передпродажного та після$
продажного обслуговування клієнтів, оптимізувати
бізнес$процеси з метою знизити вартість та підвищити
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ефективність діяльності компанії, що загалом сприяти$
ме покращенню фінансових результатів та іміджу ком$
панії.
ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах інформаційного суспільства
страховим компаніям відкривається ресурс надзвичай$
ної ваги — інформація. Великі обсяги даних про спо$
живачів, новітні засоби їх обробки, інноваційні пристрої
для відстежування особливостей стилю життя, необ$
хідних для розробки персоналізованого страхового
продукту, покращення бізнес$процесів компанії — це
те, до чого на сьогоднішній день мають доступ страхові
компанії. Компанії мають можливість обирати рішення
серед великого спектру можливостей для покращення
різних напрямків своєї діяльності та переймати досвід
використання вже перевірених на практиці технологій.
Варто зауважити, що такі умови створюють значну
конкуренцію на страховому ринку. Існування успішно$
го страхового бізнесу вже неможливе без використан$
ня сучасних досягнень інформаційного суспільства.
Вітчизняні страхові компанії мають слідкувати за сучас$
ними тенденціями на ринку інновацій для своєчасного
їх впровадження задля підвищення лояльності клієнтів
шляхом надання покращеного сервісу, оптимізації
бізнес$процесів та зниження витрат, а отже, в сукуп$
ності, підвищення ефективності страхового бізнесу та
покращення позицій на ринку.
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DIRECTIONS FOR COUNTERACTING THE IMPACT OF THE 2020 GLOBAL ECONOMIC CRISIS
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Метою статті є визначення інструментів та шляхів виходу України із глобальної економічної кризи,
аналіз основних чинників, що призвели до початку глобальної фінансової кризи, та наслідків рецесії для
світу і України. У статті визначено та проаналізовано основні передумови початку глобальної рецесії та
світової кризи 2020 року. На основі ретроспективного аналізу визначено можливий вектор подальшого
розвитку ситуації. Розглянуто та проаналізовано наслідки світової кризи та основних подій, що призвеX
ли до початку глобальної рецесії для світу та для України. Серед основних чинників виділено завершенX
ня поточного економічного циклу, рекордне падіння цін на нафту та нафтопродукти та криза у перемоX
винах у рамках формату OPEC+ з приводу скорочення розмірів видобутку нафти, безпосередньо висоX
кий рівень напруги у економічному та політичному кліматі, слабкість світової фінансової системи, таX
кож однією із найважливіших подій, що призвели до початку нової глобальної економічної кризи визнаX
чено початок пандемії вірусу COVIDX19. У зв'язку цим ряд світових держав пішов на безпрецендентні
кроки щодо підтримки економіки. Проаналізовано перші кроки світової спільноти щодо протидії світовій
кризі, розглянуто методи антикризової боротьби, спрямовані на мінімізацію збитків у зв'язку з початком
рецесії, та можливі наслідки прийнятих рішень для світової економіки. Запропоновано шляхи та інструX
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менти виходу із кризи для України, враховуючи економічну ситуацію в країні та можливі наслідки прийX
нятих рішень. Зокрема ключовими напрямами є: секвестр бюджету з переглядом статей витрат бюджеX
ту, перегляд попередніх домовленостей з зовнішніми кредиторами України, зокрема міжнародним ваX
лютним фондом, реструктуризація зовнішнього боргу країни з впровадження пільгового періоду виплат
по зовнішнім боргам на термін від 3 до 4 років, залучення додаткових коштів від міжнародних партнерів
країни на екстрене стимулювання економіки та протидію пандемії. Зазначено потрібність у цільовій страX
тегії застосування емісійних коштів для підтримки платоспроможності громадян. Визначено, що запроX
поновані заходи призведуть до синергетичного ефекти і допоможуть мінімізувати збитки нанесені криX
зою та пандемією.
The purose of the article is to identify the tools and ways out from the global crisis а for Ukraine, to identify
the main factors that led to the global financial crisis, and the consequences of the recession for the world and for
Ukraine. The article identifies and analyzes the main preconditions for the beginning of the global recession and
the global crisis of 2020. On the basis of retrospective analysis the possible vector of the further development of
a situation is defined. The main factors, that caused global economic recession include the end of the current
economic cycle, a record drop in oil products and oil prices and the crisis in the OPEC + negotiations on reducing
oil production, the directly high level of tension in the economic and political climate, the weakness of the global
financial system and one of the most important events that led to the beginning of a new global economic crisis
is the beginning of a pandemic of the COVIDX19 virus. In this regard, a number of world powers have taken
unprecedented steps to support the economy. The consequences of the world crisis and the main events that led
to the beginning of the global recession for the world and for Ukraine are considered and analyzed. The first
steps of the world community to counteract the world crisis are analyzed, the methods of antiXcrisis struggle
aimed at minimizing the losses due to the beginning of the recession, and the possible consequences of the
decisions taken for the world economy are considered. Ways and tools for overcoming the crisis for Ukraine are
proposed, taking into account the economic situation in the country and the possible consequences of the
decisions taken. In particular, key trends are: sequestration of budget withviewing of items of expenses of budget,
revision of previousagreements with the external creditors of Ukraine, inparticular by an international monetary
fund, restructuring ofexternal debt of country from introduction of favourable periodof payments for to the
external debts on a term 4 from 3 to, bringing in of additional funds from the international partnersof country on
urgent stimulation of economy andcounteraction to the pandemic. Necessariness is marked inhaving a special
purpose strategy of application of emissionmoney for support of solvency of citizens. Certainly, that theoffered
measures will bring to sinergistical effects over andwill help to minimize losses inflicted by a crisis and COVIDX
19 pandemic.
Ключові слова: глобальна криза, глобальна рецесія, ретроспективний аналіз, методи антикризового
управління.
Key words: global crisis, global recession, retrospective analysis, methods of crisis management.

ВСТУП
У сучасному світі фінансові та економічні кризи не
є дивом, вони виникають через певні проміжки часу, які
називаються економічними циклами. Кінець 2019 року
та початок 2020 року відзначився низкою подій, що
підштовхнули світ до початку нової глобальної рецесії.
Остання глобальна фінансова криза відбулась 12 років
тому, а це означає, що прийшов час для початку нової
глобальної економічної кризи, якою і стане криза сере$
дини 2020 року.
Дослідженнями на тему передумов появи та засобів
протидії глобальним кризам протягом усієї історії зай$
малося багато вчених$представників різних шкіл еконо$
мічної науки. Двадцять перше століття відзначилося ря$
дом знакових досліджень на цю тему. Н. Рубіні та
Н. Талеб [1] були одними з тих, хто передбачили фінан$
сову кризу 2008 року. Можемо сміло стверджувати, що
початок пандемії COVID$19 став "Чорним лебедем",
теорію якого виклав Нассім Талеб у своїй однойменній
книзі, що став одним із основних двигунів нової еконо$
мічної кризи.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є аналіз причин появи та дослідження
особливостей розвитку сучасної глобальної фінансової
кризи з метою встановлення можливих наслідків для
вітчизняної економіки та визначення способів і засобів

www.economy.in.ua

протидії негативним проявам з урахуванням впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Для досягнення поставленої мети в роботі окресле$
но і вирішено такі завдання: визначено основні події, які
стали передумовами початку нової економічної кризи,
можливі наслідки цих подій для світу та України, за$
пропоновано низку антикризових заходів щодо протидії
кризі та мінімізації збитків від неї.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна криза не стала несподіванкою для
фінансових аналітиків, і продемонструвала послі$
довність розвитку економічної системи світу. До кризи
призвів цілий ряд подій, які окремо не могли б похитну$
ти фінансову систему світу:
9 березня 2020 року ціна на нафту на світових рин$
ках опустилася на 30 %, а це найнижчий результат з 1991
року [2]. Саме тоді наслідком цієї історії став розвал
СРСР і криза в Перській Затоці. Нинішня ситуація з
ціною на нафту стала можливою, тому що 6 березня
країни ОПЕК не домовилися з Росією про обмеження
видобутку нафти. Обмежити його потрібно було, бо в
світі наступає невеликий спад виробництва — близько
1 %. У Китаї за даними зростання ВВП в цьому році може
бути рекордним низьким за останні 40 років, це означає
що світове споживання нафти падає. А для того щоб ціна
залишалася на рівні тієї, яка всіх влаштовувала (45 дол.
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Рис. 1. Динаміка цін на нафту протягом 2019—2020 рр.

США за барель) її видобуток треба було обмежити при$
близно на мільйон барелів. Росія відмовилась від цих
умов ОПЕКу, тому що в бюджеті РФ закладено 42 дол.
США за барель, і запасів Росії вистачить на кілька років
(по різним даним від 3 до 7 років). У відповідь на це
Саудівська Аравія для всіх знизила ціни на свою нафту
і в понеділок почала збільшувати видобуток нафти,
що призвело до падіння ціни на нафту близько 30 %
(рис. 1).
Економічний та політичний клімат рідко був таким
загрозливим, зважаючи на торгівельну війну США та
Китаю, заворушення в Гонконзі, проблеми в ключових
країнах, що розвиваються, як$от: Аргентина та Туреч$
чина, зростаючу напруженість між Францією та Німеч$
чиною стосовно майбутнього напрямку євро, та загос$
трюючийся політичний конфлікт у США у той момент,
коли бажання США діяти жорстко зникає.
Після Великої інфляції, Великої стабільності та Ве$
ликої рецесії ми вступили у Велику Стагнацію". Кінг (ко$
лишній директор Банку Англії) заявив, що в 2013 році
колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс знову
ввів концепцію світської стагнації — постійного періо$
ду з низьким ростом, в якому наднизькі процентні став$
ки неефективні: "Напевно зараз прийшов час визнати,
що ми це відчуваємо. Стандартні моделі не були корис$
ними у двох важливих сферах економічної політики —
виведенні світової економіки з пастки низького зрос$
тання та підготовці до наступної фінансової кризи. За$
гальноприйнята мудрість пояснює застій в значній мірі
факторам постачання, оскільки базовий темп зростан$
ня продуктивності праці впав. Але дані можна інтерп$
ретувати лише в рамках теорії чи моделі. І дивно, що
настільки сильно протистояли гіпотезі, що не лише
США, а й увесь світ страждає від спонуканої попитом
світської стагнації.
Світ увійшов і вийшов із світової фінансової кризи
2008—2009 років зі спотвореною схемою попиту та ви$
робництва. Для того щоб постійно вирватися з пастки
низького зростання передбачався перерозподіл ре$
сурсів з однієї складової попиту в іншу, з одного секто$
ра в інший, та з однієї фірми в іншу.
У деяких частинах економіки спостерігається над$
мірне інвестування — експортний сектор у Китаї та
Німеччині, та комерційна власність в інших розвинених
економіках. А в інших водночас інвестування недо$
статнє, наприклад, інфраструктурні інвестиції у бага$
тьох західних країнах. Для здійснення такої зміни ре$
сурсів — як капіталу і робочої сили — знадобиться на$
багато ширший набір політик, ніж просто грошовий сти$
мул.
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Мервін Кінг стверджує, що нездатність зіткнутися
з необхідністю дій на багатьох напрямках політики при$
звела до застою попиту за останнє десятиліття. І без
дій для подолання структурних слабкостей світової еко$
номіки існує ризик чергової фінансової кризи, що цьо$
го разу спричиняється не банківською системою США,
а слабкою фінансовою системою в інших місцях. Настав
час Федеральній резервній службі та іншим централь$
ним банкам розпочати переговори за закритими двери$
ма з політиками, щоб дати зрозуміти законодавцям те,
наскільки вразливими вони будуть у випадку чергової
кризи.
Одним із слабких місць у Європейському Союзі є
безпосередня слабкість Італійської фінансової систе$
ми. Досить довгий період часу вважається, що найслаб$
шими фінансовими установами Європи є банки Італії,
які мають тонші подушки капіталу, ніж середній конти$
нентальний банк. Банки загалом володіють приблизно
однією чвертю непогашеного урядового боргу в Італії
на дол. США 2,4 трлн, пов'язуючи долю фінансових ус$
танов країни та її уряду таким чином, що може вияви$
тись дестабілізуючим в різкому спаді.
Влада Італії також може бути менш здатною про$
тистояти раптовій банківській кризі, ніж їхні колеги в
Китаї, де і уряд, і банківська система відповідають пе$
ред Комуністичною партією. Це одна з причин, чому
Ширінг називає італійські банки "найслабшою ланкою
у світовій ланцюжку".
З середини лютого відсоткова ставка або дохідність,
яку Італія виплачує за державними облігаціями, зросла
навіть тоді, коли такі країни, як США та Німеччина, спо$
стерігали падіння витрат на позики. Так само зараз інве$
стори повинні платити вдвічі більше, щоб страхувати
свої державні цінні папери від потенційного італійсько$
го дефолту.
Оскільки фондовий ринок Італії впав більше, ніж
інші європейські біржі, акції італійських банків були од$
ними з найбільших жертв. Акції UniCredit, найбільшого
банку в країні, за останній місяць знизилися на 39 %.
Деякі аналітики зараз хвилюються з приводу "петлі при$
реченості", де сумніви у фінансах італійського уряду та
банків харчуються один з одним у порочному колі.
Італійська економіка роками розчаровує, у реаль$
ному чи інфляційному відношенні середній італієць сьо$
годні заробляє не більше ніж 20 років тому. Минулого
року економіка застоювалася і очікується, що цього
року скоротиться на 2 %.
Коронавірус на сьогодні є одним з найсильніших
факторів, що провокують глобальну рецесію, із євро$
пейських країн від нового вірусу COVID$19 найбільше
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постраждала Італія, бо саме цей вірус підштовхнув краї$
ну від повільного зростання до без зростання, країну
яка має 8 економіку світу.
Уряд Італії в середу 11 березня посилив карантин,
оголосивши, що всі магазини, крім аптек та продукто$
вих, потрібно буде закрити. Із припиненням комерцій$
ної діяльності у восьмій за величиною економіці світу
ризик виникнення більш широкого, економічного "за$
раження" може спричинити те, наскільки добре банки
Італії витримують випробування.
Підприємства та домогосподарства, які працюють
лише з готівкою можуть припинити повернення своїх
банківських позик. Водночас державні облігації, що ста$
новлять великий шматок банківських активів, можуть
втратити значення, оскільки дорогі римські антикризові
витрати піддають інвесторам. Це знищить резерви ка$
піталу банків та зменшить їхнє кредитування, що ще
більше сповільнить економіку.
Прем'єр$міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що
"цього тижня уряд виділить 25 мільярдів євро (більше
28 мільярдів дол.) для підтримки економіки від зростан$
ня плати — більше, ніж утричі, ніж сума, що була виді$
лена лише тиждень тому". Оскільки це збільшує витра$
ти, щоб компенсувати економічне уповільнення, борг
Італії — 135 відсотків ВВП, поступаючись лише Японії
серед найбільших економік — напевно зросте.
Заборгованість світової економічної системи. У
2018 році світовий борг зріс до 250 трильйонів дол. Зро$
стаючи з трохи більше 140 трильйонів дол. у 2008 році
— це число зараз перевищує 300 % очікуваного річного
світового випуску в 2018 році в розмірі 87 трильйонів
дол. Проте збільшення виробництва та підвищення за$
робітної плати не є головним рушієм зростання, але є
борг.
Заборгованість споживачів домогосподарств досяг$
ла максимумів за весь час. Так само є заборгованість за
кредитною карткою та студентський борг (зараз це дру$
гий за величиною борг у США) і нарешті автозаборго$
ваність. Цікаво, що автозаборгованість у США щойно не
досягла нового піку, а прострочення зараз наздогнали і
пік 2008 року, а це майже те саме у Великобританії.
Вільям Уайт [3] більше зосереджується на останніх
грошово$кредитних політиках, в яких спостерігається
постійне збільшення співвідношення нефінансової за$
боргованості до глобального ВВП. Він цілком справед$
ливо зазначає, що борг накопичився у всьому світі, при$
чому найбільш значні збільшення спостерігаються у при$
ватних секторах країн, що розвиваються.
Ситуація з падінням цін на нафту швидко вплинула
на ситуацію на фондовому ринку, це вимусило ряд країн
світу прийняти ряд антикризових рішень. У США пер$
ший раз за останні 50 років бонди Міністерства Фінансів
Сполучених Штатів Америки стали давати прибут$
ковість 0,4 % — впали менше 1 %. До цього було 1,5—
1,7% і навіть іноді 2%. Це означає що інвестори вихо$
дять з корпоративних паперів і заходять в найзро$
зуміліші для них папери — бонди Міністерства Фінансів
США, а це значить, що по всьому світу почнуть знижу$
вати ставки.
Також ФРС США екстрено знизив ставку рефінан$
сування на 0,5 % до 1—1,25 % річних, це сталося на по$
чатку березня, мінімум з 2017 року. Зниження ставки
це інструмент, який допомога підтримати економіку
країни в кризовий період. У свою чергу в понеділок вий$
шла новина, що ФРС ще додатково надрукує 100 млрд
дол. у відповідь на панічні падіння ринків. З 10 по 12 бе$
резня банкам буде надано короткострокову позику під
заставу цінних паперів, також були представлені дво$
тижневі кредити обсягом до 50 млрд дол. Така стратегія
американського Центробанку була в період 2008 року і
швидше за все тим самим вони знову намагаються ста$
білізувати ситуацію шляхом вливання грошових коштів,
а це значить що США готуються до самого негативного
сценарію і прагне йому запобігти.
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Наскільки це дієва стратегія ще не ясно, але знижен$
ня ключової ставки це дійсно хороший і ефективний
метод. Ринки також очікують, що ФРС вже в доступно$
му для огляду майбутньому знизить ставку до 0,75 %
річних.
Європейський союз також намагається підтримати
панічні настрої на ринках адже в понеділок 9 березня
виявилися в мінусі всі провідні країни: Німеччина —
7,1%, Франція — 7,2 %, Австрія — 8,5 %, Італія — 9,7 %
за торговий день. Англію це торкнулося не менше, але
засідання щодо ключової ставки очікувалося 26 берез$
ня, але тепер через похмурі події понеділка, на позап$
лановому засіданні в середу банк Англії знизив ключо$
ву ставку 11 березня на 0,5 % до 0,25 % річних вслід за
США, а вже 19 березня до рекордного, найнижчого
рівня в історії — 0,1 %.
Поточне положення ключової ставки мінімальне,
також як і США, Великобританія запускає програму
термінових кредитів для банків і для особливо значу$
щих кредитних організацій, розробляються додаткові
заходи підтримки. Ми вважаємо, що як і банк Англії
Федеральна Резервна Система Сполучених Штатів Аме$
рики не зупиниться на поточному зниженні ставки, і
можливо варто очікувати ставку в 0,05 % річних у
доступному для огляду майбутньому.
У той же день 11 березня одночасно з новинами з
Англії глава Європейського Центрального банку Крістін
Легард попередила європейських лідерів, що без ско$
ординованих і спільних зусиль Європу може чекати сце$
нарій 2008 року, також Крістін Легард заявила "зараз
ЄЦБ розробляє інструменти які допоможуть країнам
Європи впоратися з ускладненою економічною ситуа$
цією".
У четвер 12 березня Європейський центральний банк
оголосив у Франкфурті заходи, спрямовані на підтрим$
ку повільної економіки Європи проти виснажливих
наслідків вірусу. Президент ЄЦБ Крістін Лагард попе$
редила політичних лідерів профспілки на конференції
цього тижня, що вони зіткнуться з фінансовою кризою
типу 2008 року, якщо не зможуть розпочати узгоджені
дії. Європейський центральний банк заявив, що
збільшить придбання облігацій на 120 мільярдів євро до
кінця цього року та затвердив нову програму кредиту$
вання для банків, призначену для перенаправлення де$
шевих грошей на європейський бізнес. Європейський
центральний банк здивував інвесторів, вирішивши не
знижувати процентні ставки.
На прес$конференції після засідання Легард заяви$
ла, що "Європейський центральний банк використає всі
наявні інструменти для боротьби з погіршенням еконо$
мічних перспектив". Вона закликала країни, які вико$
ристовують євро, запустити "амбітні та колективні" про$
грами видатків, щоб сприяти зростанню, заявивши, що
"фіскальні зусилля урядів мають стати першою і голов$
ною відповіддю на кризу".
Частина аналітиків поки що не передбачає, що вірус
призведе до такого роду глобального фінансового по$
трясіння, який винищив 15 трильйонів дол. від чистої
вартості США у кризі 2008—2009 років. Світові банки є
здоровішими, тому що регулятори в США та Європі
змусили їх утримувати більше резервів капіталу та ут$
римуватися від деяких найризикованіших практик, які
підживлювали житлову бульбашку в 2008 році.
Але небезпека ховається в деяких секторах галузі.
У минулому році Китай став свідком ряду закриття
банків та банківських вкладів. Коли економіка країни
різко сповільнюється, накопичення кредитів, що не пра$
цюють, може стати більшою проблемою. Нуріель Рубіні
[4] зазначив, що "глобальні стимулюючі фактори закін$
чуються, інфляція наближається, торговельні супереч$
ки створюватимуть перепони для економіки, а відсот$
кові ставки зараз на зростаючій траєкторії, Китаю не$
обхідно сповільнити своє зростання для подолання над$
мірного потенціалу та надмірного важеля і Європі до$
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ведеться боротися зі своєю власною політичною дина$
мікою та загрозами більшої кількості виходів".
Видання Bloomberg [5] з посиланням на оцінку
банків Уолл$Стріт повідомляє, що світова економіка
може втратити понад 2,7 трильйонів дол. росту протя$
гом наступних двох років. Навіть у разі значного моне$
тарного та фіскального стимулювання ВВП навряд по$
вернеться до свого докризового рівня до 2020 року.
Водночас економісти JPMorgan Chase&Co [6] оціню$
ють втрачений обсяг виробництва в 5,5 трильйонів дол.
або 8 % ВВП до кінця наступного року. Витрати тільки
для розвинутих країн будуть аналогічними з тими, які
спостерігалися під час рецесії 2008$2009 і 1974$1975 років.
Початок глобальної рецесії ознаменував ряд
наслідків для України. Зниження ставок по бондам
Міністерства Фінансів Сполучених Штатів Америки вик$
ликало збільшення спредів по корпоративним паперам
американських компаній в 2 рази, а це значить, що по
суверенам третіх країн, якими вважаються Україна і
Росія, спреди будуть ще більше. Стосовно корпоратив$
них паперів емітентів, які знаходяться в Україні, для них
все буде ще гірше. Україна 2 місяці тому розмістила су$
верени під 5,5 % річних на суму в мільярд євро. Це зна$
чить, що Україні потрібно фінансувати її дефіцит бюд$
жету, а зараз він складає 25 % від поточного плану.
Найближчим часом за нашими прогнозами курс до$
лара перетне 28 гривень за долар, а потім з великим сту$
пенем ймовірності й цифри 30 гривень за долар.
Стосовно структури експорту України в 2019 році,
то експорт у Російську Федерацію скоротився в по$
рівнянні з результатами, які були 5 років тому до 6,5 %,
а експорт в Євросоюз збільшився до 41 %. Першим тор$
говим партнером України для експорту є Євросоюз, на
другому місці — Китай і на третьому Росія, а за нею вже
інші країни [7].
Що це все може означати? У світлі того що 41 % на$
шого експорту орієнтовано на Єврозону, то ми таким
чином знижуємо ймовірність ослаблення гривні по
відношенню до долара. Але російський рубль почав
різко зростати і при тому що знизилася ціна на нафту
бюджет Російської Федерації буде недоотримувати в
день від 150 до 200 млн дол., а це означає, що російсь$
кий рубль буде продовжувати обвалюватися, і ми навіть
вважаємо, що напевно найближчим часом він досягне
історичного максимуму. І буде коштувати 90, а потім
100 рублів за долар. Але пара рубль$гривня завжди були
пов'язані і ми сподіваємось, що зараз фактор дезінтег$
рації з Росією нам допоможе і дозволить легше пере$
жити кризу. Але найближчим часом гривня падатиме,
якщо у вас є гривневі заощадження ми рекомендуємо
перевести їх в євро або долар.
Стосовно ціни на нафту ми можемо уже зараз
свідчити, що ціни на усі нафтопродукти значно знизи$
лися. Взагалі ціна на вуглеводневі енергоносії буде па$
дати і це призведе до плавного зниження енергоємних
всіх виробництв. Але у нас в Україні їх не так і багато,
щоб це кардинально вплинуло на економічну ситуацію.
Звичайно добре для металургії, для виробництва тепла,
тому що КДж буде коштувати дешевше на 20 %. Але зиму
ми вже пережили і тому це не так актуально.
Світовий банк прогнозує [8] падіння ВВП України у
2020 році на 3,5 %, ріст інфляції до 8,9 %, дефіцит держ$
бюджету до 4,9 % ВВП, а державний борг — до 59 %
ВВП через пандемію COVID$19. Водночас економісти
світового банку впевнені, що у 2021 році Україна відно$
вить 3 % ВВП, а ще через рік виросте — на 4 %.
Для того, щоб мінімізувати збитки від початку нової
економічної кризи Кабінету Міністрів та Міністерству
Фінансів вкрай необхідно прийняти низку антикризо$
вих заходів щодо вирішення проблеми з дефіцитом бюд$
жету та підготовки до кризи. Для вирішення проблеми
з дефіцитом бюджету є 3 способи:
Перший — це секвестр бюджету з повним перегля$
дом статей розходів, але це важко переноситься насе$
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ленням, особливо в державному секторі. Вчителі і лікарі
не готові втрачати частину зарплати.
Другий — це залучення нових кредитних коштів,
тобто взяти в борг в складних кризових умовах буде
набагато дорожче, крім того Мінфін України скасовує
торги по ОВДП, що означає — брати в борг ніде, а де$
фіцит бюджету вже складає 25 %. До отримання макро$
фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових
структур в період світової кризи треба підходити дуже
обережно. 27 травня 2020 року на екстреному позачер$
говому засідання G20 міжнародний валютний фонд
отримав поручення максимально допомогти країнам, що
розвиваються, профінансувавши частину їх розходів на
протидію пандемії COVID$19 та подолання глобальної
економічної кризи. У рамках діалогу з міжнародним
валютним фондом треба чітко зазначити, що Україна
попала у надзвичайно важке економічне становище, бо
наразі країна не спроможна робити виплати ні по бор$
гам МФВ, ні по боргам інших кредиторів.
Рішенням має бути постанова умови міжнародному
валютному фонду щодо пільгового періоду повернення
боргів та списанні боргу, так само, як це було зроблено
14 квітня 2020 року, коли МВФ було прийнято рішення
щодо списання боргів 25 країнам. Дуже важливим уточ$
ненням є те, що ні в якому разі не пропонується дефолт
як метод списання боргу. У нинішній ситуації треба чітко
постановити, що країна не відмовляється від виплат по
зовнішнім боргам, але наразі неспроможна виконувати
свої забов'язання перед зовнішніми кредиторами, саме
тому потрібна чітка реструктуризація заборгованості з
урахуванням пільгового періоду 3—4 роки та повного
погашення заборгованості за 15—20 років. У такому разі
країна отримує ряд преференцій. По$перше, зберігаю$
чи діалог з міжнародним валютним фондом Україна збе$
рігає можливість подальшого кредитування. По$друге,
у випадку реструктуризації заборгованості країна отри$
має можливість максимально застосувати свої ресурси
на розвиток економіки. На цьому етапі дуже важливий
перший запропонований пункт, а саме секвестр бюдже$
ту. Необхідне максимальне скорочення тих розходів, які
не працюють на розвиток економіки, залишитись мають
економічні, соціальні видатки та видатки на боротьбу з
пандемією і екстрене стимулювання економіки.
Третій — це грошова емісія, але наслідком може
стати гіперінфляція. Банки передусім отримуючи
емісійні гроші, мають застосовувати не для проведен$
ня спекулятивних операцій з державними цінними па$
перами, а мають направити ці кошти на стимулювання
реальної економіки. Прикладом має стати робота цен$
тральних банків Європейського союзу та Федеральної
резервної системи Сполучених Штатів Америки, де ми
можемо бачити майже нульові кредитні ставки. Дуже
важливий правильний запуск коштів через населення
для збереження купівельної спроможності громадян.
Це дасть імпульс малому та середньому бізнесу, а на$
слідком цього буде збільшення товарообігу. Також
вкрай необхідні цільові програми для підтримки вели$
кого бізнесу, щоб підприємства продовжували свою
роботу та мінімізували скорочення робочих місць, що
в свою чергу допоможе уникнути масового безробіт$
тя. Комбінація визначених засобів створить синерге$
тичний ефект, дозволить Україні вирішити проблему з
дефіцитом бюджету і економічною кризою досить
ефективно (рис. 2).
Український уряд уже сьогодні має вжити заходів,
які стимулюватимуть приплив іноземних інвестицій у
проекти з розвитку енергосектору, а також транспорт$
ної та цифрової інфраструктури. Крім того, необхідно
стимулювати виробництво імпортозамінної продукції і
зростання внутрішнього споживання. Уряд має розро$
бити робочу експортну стратегію і зайнятися просуван$
ням України в світі, шляхом участі в міжнародних вис$
тавках і відновлення роботи торговельних місій у різних
країнах.
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Рис. 2. Засоби подолання кризи для вітчизняної економіки

ВИСНОВКИ
У статті встановлено, що факти вказують на поча$
ток нової глобальної фінансової кризи, що підтверд$
жується словами голови міжнародного валютного фон$
ду Крісталіна Георгієва, яка 27 березня 2020 року на
брифінгу оголосила про початок глобальної рецесії.
Можемо стверджувати, що ця криза і події, що їй пере$
дували назавжди залишать свій відбиток в історії та за$
дадуть вектор розвитку людства на найближчі роки.
Враховуючи, що разом з фінансовою кризою планету
охопила пандемія COVID$19, боротьба з її наслідками
потребує колосальних ресурсів і консолідації всього
світового суспільства. Отже, швидкість виходу світу з
кризи залежить у тому числі і від того, наскільки швид$
ко світ вирішить проблему пандемії. Для протидії
світовій кризі Україні потрібно прийняти ряд рішень,
направлених на екстрене стимулювання економіки. Се$
ред запропонованих засобів зазначені: секвестр бюдже$
ту, реструктуризація зовнішнього боргу України з впро$
вадженням пільгового періоду виплат, залучення додат$
кових кредитних коштів на протидію економічній кризі
та впровадження цільової програми запуску емісійних
коштів через банківську систему на підтримку плато$
спроможності громадян.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

In the conditions of dynamic development of the environment it is expedient to pay special attention at the
enterprises to strategic management which basis is strategic planning as it will allow the enterprises to consider all
system of factors both external and internal environment influencing enterprise activity, and identify the most effective
ways to achieve these longXterm goals. The authors consider the definitions of "strategy", "enterprise development"
and "strategic planning of enterprise development"; basic principles of management that should be used to increase
the efficiency of innovation. Features of innovation strategies, and also advantages of strategic planning of development
of the enterprises are considered.
The purpose of the study is to generalize the theoretical approaches to the definition of "strategy", "enterprise
development" and "strategic planning of enterprise development", as well as the analysis of the features of the
implementation of strategic management in the enterprise. This goal necessitated the solution of the following tasks:
to generalize theoretical approaches to the concept of "strategy", "enterprise development" and "strategic planning of
enterprise development"; analyze the basic principles of management that should be used to increase the effectiveness
of innovation; identify the features of innovation strategies, as well as the benefits of strategic planning for enterprise
development.
Scientific novelty is to improve the definition of strategic planning of enterprise development, which, in contrast
to the known, comprehensively takes into account the need to comply with the components of enterprise development
to ensure the desired changes and components of the innovation process; and, in contrast to the known, allows you to
identify individual steps in the strategic planning of enterprise development, taking into account the stages of the life
cycle in which it is.
The practical significance of the results is that this definition of strategic planning of enterprise development will
allow to analyze in detail the scheme of stages of the process of strategic planning of enterprise development to assess
the risks of innovation at each stage depending on the life cycle of the enterprise and its development. efficient use of
resources and capabilities of a particular enterprise, make effective management decisions and achieve longXterm
goals, as well as consider the process of strategic planning in the enterprise as a sequence of possible innovative
projects to ensure enterprise development in the strategic perspective.
В умовах динамічного розвитку середовища особливу увагу на підприємствах доцільно приділити стратеX
гічному управлінню, основою якого є стратегічне планування, оскільки це дасть змогу підприємствам врахоX
вувати всю систему факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, що впливає на діяльність підприєX
мства, а також визначати найбільш ефективні шляхи досягнення зазначених довгострокових цілей. У роботі
авторами розглянуто визначення понять "стратегія", "розвиток підприємства" та "стратегічне планування розX
витку підприємства"; основні принципи менеджменту, які варто використовувати для підвищення ефективX
ності впровадження інновацій. Розглянуто особливості інноваційних стратегій, а також переваги стратегічноX
го планування розвитку підприємств.
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Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних підходів щодо визначення понять "стратегія", "розX
виток підприємства" та "стратегічне планування розвитку підприємства", а також аналізі особливостей впроX
вадження стратегічного управління на підприємстві. Поставлена мета зумовила необхідність розв'язання таX
ких завдань: узагальнити теоретичні підходи щодо поняття "стратегія", "розвиток підприємства" та "стратегіX
чне планування розвитку підприємства"; проаналізувати основні принципи менеджменту, які варто викорисX
товувати для підвищення ефективності впровадження інновацій; визначити особливості інноваційних страX
тегій, а також переваги стратегічного планування розвитку підприємств.
Наукова новизна полягає в удосконаленні дефініції стратегічного планування розвитку підприємства, яка,
на відміну від відомих, комплексно враховує необхідність дотримання складових розвитку підприємств для
забезпечення бажаних змін та складових інноваційного процесу; та, на відміну від відомих, дає змогу визначаX
ти окремі кроки у стратегічному плануванні розвитку підприємства з урахуванням стадій життєвого циклу, в
якому воно перебуває.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що таке визначення стратегічного плануванX
ня розвитку підприємства надасть змогу детально проаналізувати схему етапів процесу стратегічного плануX
вання розвитку підприємства для оцінювання ризиків інноваційної діяльності на кожному етапі в залежності
від стадії життєвого циклу підприємства та особливостей його розвитку, що дасть змогу підвищити ефективність
використання ресурсів і можливостей конкретного підприємства, приймати ефективні управлінські рішення
та досягати поставлених довгострокових цілей, а також розглядати процес стратегічного планування на
підприємстві як послідовність реалізації можливих інноваційних проєктів з метою забезпечення розвитку
підприємства у стратегічній перспективі.
Key words: strategy, strategic planning, enterprise development.
Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, розвиток підприємства.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Modern enterprises operate in conditions of
uncertainty, the external environment is changing rapidly,
which significantly affects the activities of enterprises. To
ensure their competitive advantages, companies must
quickly adapt to changes in the macro and micro environ$
ment, as well as constantly consider their internal
opportunities for further development. Strategic planning

allows the company to consider possible ways to achieve its
goals, which is based on the analysis of the impact of external
and internal factors of the enterprise and is aimed at
choosing the optimal strategy of the enterprise and the
process of its formation. The development of a strategic plan
for enterprise development will provide an opportunity to
make effective management decisions and achieve long$term
goals. Among the main conditions that cause the transition

Table 1. Approaches to the definition of "strategy"

№
Author
1
2
1
I. Ansoff [7, p. 28]
2 M. Mescon, M. Albert,
F. Hedoury [19, p. 181]
3 A. Strickland, A. Thompson
[27, p. 11]
4 M. Porter [23, p. 51]
5

R. Fatkhutdinov [28, p. 7]

6

Z. Shershneva,
S. Oborska [29, p. 118]

7

A. Nalivayko [21, p. 23]

8

V. Gerasimchuk [11, p. 29]

9

P. Drucker [12, p. 20]

10 L. Shekhovtseva [30, p. 24]
11 K. Andrews [21, p. 18]

12 D. Schendel, K. Hatten
[22, p. 21]

13 J. Higgens [10, p. 61]
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Definition
3
strategy is a set of rules for decisions that guide the organization in its activities.
a detailed comprehensive plan designed to ensure the mission of the organization
and the achievement of its goals
enterprise management plan aimed at strengthening its position, meeting
consumer needs and achieving goals
offensive or defensive actions aimed at creating a stable position in the industry,
in order to successfully overcome the five factors of competition and, therefore, to
ensure maximum return on investment of the firm
program, plan, general course of the subject of management to achieve its
strategic goals
long-term course of development of the firm, a way of achievement of the
purposes which it defines for itself, being guided by own considerations within the
limits of the policy
established and revised set of activities (goals and ways to achieve it) to ensure a
renewable distinctiveness and profitability
business concept of the organization for a certain strategic perspective, which is
presented in the form of a long-term program of action that can implement this
concept and provide the organization with competitive advantages in achieving
goals.
a combination of planned actions and speed of decisions regarding adaptation to
new achievements and new disposition in the field of competition.
irection, trajectory, method of development of the company, aimed at achieving its
goals.
establishing an ideal analytical goal, to achieve which the components are
identified: market opportunities of the enterprise, its general competence and
resources, own values and aspirations, confirmation of the company's obligations
to society and its members.
the process of defining and (establishing) communication, the organization with
its environment, which consists in the implementation of selected goals and in
attempts to achieve the desired state of relations with the environment through the
allocation of resources, which allows effective and efficient action of the
organization and its units
management process in order to carry out the mission of the organization by
managing the interaction of the organization with its environment
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Table 2. Morphological classification of the essence of the concept of "strategy"

Keyword
Set

Definition within
the keyword
Rules for decisions
areas of activity

Plan

Actions

Concretization
Ability, condition, purpose within
of the
the concept
definition
which the organization is guided
in its activities
installed
to ensure a renewable
distinctiveness and profitability
designed
to ensure the mission of the
organization and the achievement
of its goals
directional
to strengthen its position, meet
consumer needs and achieve goals
to achieve strategic goals

detailed
comprehensive
complex
enterprise
management
program,
general course of the
subject of
management
offensive or
directed
defensive

Course

development of the defined
firm, long-term, way
to achieve goals

Concept

organizations for a
certain strategic
perspective

mbination

planned actions

Direction

trajectory, method
of company
development
establishing an ideal to achieve
analytical goal
which is
carried out

Process

A. Nalivayko [21, p. 23]
M. Mescon, M. Albert,
F. Hedoury [19, p. 181]
A. Strickland,
A. Thompson [27, p. 11]
R. Fatkhutdinov [28, p. 7]

M. Porter [23, p. 51]

Z. Shershneva,
S. Oborska [29, p. 118]

V. Gerasimchuk [11, p.
29]

identification of components:
market opportunities of the
enterprise, its general competence
and resources, own values and
aspirations, confirmation of
obligations of the enterprise
before the society and its members
in realization of the chosen
purposes and in attempts to reach
a desirable condition of relations
with environment by means of
distribution of resources that
allows to operate effectively and
effectively to the organization and
its divisions
in order to carry out the mission of
the organization by managing the
interaction of the organization
with its environment

K. Andrews [21, p. 18]

to strategic planning in the company, it should be noted
enterprise adaptability to changes in operating conditions,
the need to maintain existing competitive advantages in the
long term and create new competitive advantages, strengt$
hening competition, internationalization of business,
development of theoretical approaches and practical
recommendations for strategic planning, which allows more
efficient use of strategic planning in the enterprise,
strengthening of innovation processes in enterprises, which
requires development of stages of long$term projects for
efficient use of resources and capabilities. All this determines
the relevance of this topic.
The purpose of the study is to generalize the theoretical
approaches to the definition of "strategy", "enterprise
development" and "strategic planning of enterprise
development", as well as the analysis of the features of the
implementation of strategic management in the enterprise.
This goal necessitated the solution of the following tasks: to
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I. Ansoff [7, p. 28]

presented as a able to implement this concept and
long-term
provide organizations with
action program competitive advantages in
achieving goals
adaptation to new achievements
and a new disposition in the field
of competition
directional
to achieve its goals

definition and
is
(establishment)
ofcommunication,
organization with its
environment

management

to create a stable position in the
industry, in order to successfully
overcome the five factors of
competition and, consequently, to
ensure maximum return on
investment of the firm
guided by their own
considerations within their policy

Author

P. Drucker [12, p. 20]
L. Shekhovtseva
[30, p. 24]

D. Schendel,
K. Hatten [22, p. 21]

J. Higgens [10, p. 61]

generalize theoretical approaches to the concept of
"strategy", "enterprise development" and "strategic planning
of enterprise development"; analyze the basic principles of
management that should be used to increase the effec$
tiveness of innovation; identify the features of innovation
strategies, as well as the benefits of strategic planning for
enterprise development.
To achieve this goal and solve the tasks will be used
theoretical methods of scientific knowledge such as: system$
functional approach to the study of the essence of the
category "strategy", "enterprise development" and "stra$
tegic planning of enterprise development".
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIOS
Significant contribution to the study of the concept of
strategy to make domestic and foreign scientists, in
particular I. Ansoff, M. Mescon, M. Albert, F. Hedoury,
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A. Strickland, A. Thompson, M. Porter, R. Fatkhutdinov,
Z. Shershneva, S. Oborska, A. Nalyvayko, V. Gera$
symchuk, P. Drucker, L. Shekhovtseva, K. Andrews,
D. Shendel, K. Hatten, J. Higgens and others. In their
works, they considered the definition of the concept of
"strategy", various approaches to the classification of
strategies, the definition of the hierarchy of strategies.
The problem of the role of planning in the mana$
gement of the enterprise was dealt with by domestic and
foreign scientists, namely: R. Akoff, I. Ansoff, O. Vik$
hansky, V. Gerasymchuk, P. Drucker, O. Kuzmin, L. Mel$
nyk, V. Ponomarenko, S. Popov, Z. Shershneva, O. Ias$
tremska.
Korotkov E., Afanasyev M., Rogozhin V., Rudy$
ka V., Averyanova A., Rapoport V., Yakovenko E., Ku$
chin B., Yeremeychuk R., Evdokimova D., make a sig$
nificant contribution to the study of the concept of enter$
prise development. Akoff R., Mocherny S., Busel V.,
Zabrodsky V., Kyzym M. and others.
However, the scientific literature does not pay
enough attention to the definition of "strategic planning
of enterprise development" in the context of identifying
the main components of enterprise development and
taking into account the stage of the enterprise life cycle.

Table 3. The essential components of the concept of "strategy"

№
definition
1
2

3.

4

5
6
7
8

PRESENTING MAIN MATERIAL
The current state of Ukraine's economy is characterized
by deteriorating economic activity of most enterprises. For
further development and use of competitive advantages it is 9
expedient for the enterprise to improve processes of planning
of their activity and to form new strategies of their 10
development. Strategic planning will allow the company to
take into account internal and external factors that provide 11
favorable conditions for effective operation and are the basis
for management decisions in the enterprise.
Today, improving innovation management for most 12
companies is an important means of supporting their
activity in the developed areas and expansion in new
areas. Of great importance for improving the efficiency
of innovation is the integrated use of new management 13
principles, the main of which are:
creating an atmosphere that stimulates the search
and development of innovations;
the focus of all innovation on consumer needs;
determination of priority tasks of innovative work
proceeding from the purposes and tasks of firm;
reducing the number of levels in management in order to
accelerate the process of "research — production — sales";
maximum reduction of terms of development and
implementation of innovations, organization of works not
on the "relay" principle, but on the basis of simultaneous
parallel solution of innovative problems.
According to theory and practice, innovation strategies
due to their features are, on the one hand, an effective
management tool, and on the other — create a number of
complex conditions in the management of the organization,
in particular:
increased level of uncertainty of final results in terms of
time, costs, quality and efficiency, which requires the
development of such a specific function as innovation risk
management;

Components
that are part of
Contents of the component
the definition
1.1
set of rules for decisions
2.1
comprehensive plan
2.2
to ensure the implementation of the
mission of the organization
2.3.
ensure the achievement of the goals
of the organization
3.1
enterprise management plan
3.2
strengthening the position of the
enterprise
3.3
achieving the set goals
4.1
guaranteeing the maximum return on
investment of the firm
4.2
overcoming five factors of
competition
5.1
plan
5.2
achieving strategic goals
6.1
the course of development of the firm
6.2
way to achieve goals
7.1
set of activities
7.2
ensuring profitability
8.1
the concept of organization for a
certain strategic perspective
8.2
ensuring competitive advantage in
achieving goals
9.1
a combination of planned actions to
adapt to new achievements
10.1
the way the company develops,
aimed at achieving its goals..
11.1
establishing an ideal analytical goal
to achieve the identification of
components
12.1
realization of the chosen purposes
12.2
allocation of resources to effectively
and efficiently operate the
organization and its units
13.1
management process
13.2
implementation of the mission of the
organization

Load on
each
component
1
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

increasing investment risks of projects and especially
long$term ones, which requires finding more risky investors;
increase the flow of changes in the organization, the
implementation of any innovation strategy is associated with
the inevitability of restructuring (restructuring) of the
organization, as a change in the system of any element leads
to changes in the state of all others.
The transition to a market economy has exacerbated
the need to intensify innovation processes in Ukraine's
economy. Progressive functioning of domestic enterprises
is impossible without strengthening innovation activity and
a new approach to innovations that combine knowledge and
technology with the market. Innovations determine the
main indicators of production and economic activity of the
enterprise, the direction of changes in the long run, ensure
the competitiveness of the enterprise in the future.
The strategy of innovative development of enterprises
operating in a market economy has its own characteristics

Table 4. The total load on the key characteristics of the concept of "strategy"

№
Key feature
1 a comprehensive enterprise management
plan for a certain strategic perspective
2 ensuring the achievement of long-term
goals
3 ensuring the implementation of the mission
of the organization
4 ensuring the development of the enterprise,
strengthening its position and achieving
competitive advantages
5 making effective management decisions

www.economy.in.ua

Key feature
2.1, 3.1, 5.1, 7.1,
8.1, 9.1,13.1
2.3, 3.3, 5.2, 6.2,
10.1, 11.1, 12.1
2.2, 13.2

Key feature
0,33+0,33+0,5+0,5+0,5+1+0,5 = 3,66

3.2, 4,2, 6.1, 8.2

0,33+0,5+0,5+0,5 = 1,83

1.1, 4.1, 7.2,12.2

1+0,5+0,5+0,5 = 2,5

0,33+0,33+0,5+0,5+1+1+0,5= 4,16
0,33+0,5=0,83
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Table 5. Approaches to the definition of "planning"

№
Автор
1. F. Denison [3, p. 56]
2.

H. Fayol [2, p. 43]

3.

R. Ackoff [1, p. 1]

4.

N. Snyder
[4, p. 73]

5.

G. Mintzberg
[20, p. 9-11]

Визначення
"Almost any job, so it all done, it should be plan, at least
for information and a few minutes in advance"
gaining control over the future; not only thinking about the prospects,
but active, focused on his actions
developing the desired future as well way, that it could have been used to
implement
activities, which relates to prior determination of that action and
/ or human and physical resources needed to achieve objectives; it covers
definitions alternatives, analysis of each of them and selection of the best
formalized procedure aimed at obtaining a clearly defined result,
which takes the form of an integrated decision systems

and therefore its choice depends on a large number of factors
(market position of enterprises, the dynamics of research
and production potential, new products, etc.). This requires
a strategic focus of innovation activities of enterprises and
determining the content of innovations adequate to the
interests of consumers. Among the objective limitations of
the strategy of innovative development are the following:
the level of existing financial resources, the amount of
acceptable risk, the relationship within the production links
of enterprises, the opposition of competitors, the potential
capabilities of the company's staff.
The main advantages of strategic planning for enterprise
development include [24; 26]: distribution of responsibilities
not only between activities, but also between current and
future activities; connection of current decisions with future
results, organized comprehension of decisions (contrary to

spontaneous acceptance) with forecasting of their
consequences; conscious preparation for the future and for
the future; focus on finding alternatives to achieve the goals,
ie acceptable goals within the defined goals and existing
constraints; identification of opportunities and threats,
strengths and weaknesses of the enterprise, taking them into
account when setting goals and formulating strategies to
ensure the impact on these aspects today; the ability to
eliminate problems with achieving the goal both in the
future and today.
In order to clarify the definition of strategic planning
of enterprise development, it is necessary to analyze the main
components of this concept, namely "strategy", "planning"
and "enterprise development".
To analyze the content of the concept of "strategy" in
Table 1, scientific approaches to its definition are considered.

Table 6. Approaches to the definition of "enterprise development"

№
Author
1. E. Korotkov [17, p. 296]

Definition
a set of changes, which lead to the emergence of a new quality and
strengthen the vitality of the system, its ability
resist the destructive forces of the environment
2. M. Afanasyev,
objective change only in the qualitative characteristics of the
V. Rogozhin,
system, due to both fundamental laws nature (unity and struggle of
V. Rudyka [8, p. 27]
opposites , the transition from quantity to quality, the development
of society by spirals and upwards), and regularities of functioning of
concrete systems ( aging of the equipment, accumulation of
experience and knowledge by employees , depletion of natural
resources), for which new properties of the system are formed
3. A. Averyanova [5, p. 47] Movement from one qualitative state to another, dictated by
quantitative savings in the facility, which lead to qualitative changes
4. V. Rapoport [25, p. 131] qualitative and quantitative changes of the object of development in
the direction that provides the fullest satisfaction of own interests
and external requirements
5. E. Yakovenko
extended in time the process of changing the qualitative and
[31, p. 114]
quantitative parameters in the economically best results
6. B. Kuchin [18, p.87]
these are interrelated changes of qualitative, quantitative and
structural categories in the system
7. R. Yeremeychuk
balanced quantitative, structural and qualitative changes, which
[15, p.75]
correspond to the objectives of the enterprise and consider
restrictions, which are imposed external environment and potential
businesses
8. D. Evdokimova [14, p. 8] dynamic multivariate cyclical process, which has a spiral shape and
turns through quantitative and qualitative changes in the structure of
the system while maintaining its integrity and stability is ensured
only by the terms of his handling of the system
9. R. Akoff [6, p. 225]
Development is characterized primarily by qualitative changes:
improving the technological equipment of production, professional
development of employees, change of principles and mechanisms of
management, etc.
10. S. Mocherny [13, с. 247] targeted and regular changes of material and immaterial objects,
which are irreversible in nature, due to which there is a transition
from less advanced forms of objects to more developed
11. V. Busel [9, p. 1043]
process, due to which there is a change as anything, the transition
from one qualitative state to anothe
12. V. Zabrodsky, M. Kyzym development of economic and production systems represents a
[16]
process of transition economic and production system in a new,
more qualitative status by accumulating quantitative capacity,
change and complexity of structure and composition, the result of
which is improving its ability to act resisting the destructive
influence of the external environment and the effectiveness of the
operation
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Table 7. Morphological classification of the essence of the concept of "enterprise development"

Concretizati
Ability, condition, purpose
on of the
within the concept
definition
Change
set of changes
leading to
emergence of a new quality and
strengthening of the vitality of
the system, its ability resist the
destructive forces of
the environment
objective change of only due to both Fundamental laws and patterns
qualitative characteristics
of operation of specific
of the system
systems, according to which
new properties of the system
are formed
qualitative and quantitativ provides
the fullest satisfaction of own
e changes in the object
interests and external
of development in
requirements
the direction
extended in time the
with economically best results
process of changing
qualitative and
quantitative parameters
these are interrelated
in the system
changes qualitative,
quantitative and structural
categories
balanced quantitative,
meet
the purposes of the enterprise
structural and qualitative take into
restrictions, which are imposed
changes
account
external environment and
potential businesses
characterized first of all
technological improvement
qualitative changes
production equipment,
advanced training employees,
changing principles and
management mechanisms, etc.
directed and natural
have
irreversible , resulting in occurs
changes material and
transition from less developed
intangible assets
forms of such objects to more
developed
Movement movement from one
called
quantitative accumulations in
qualitative state to another
the object, leading to qualitative
changes
Process
dynamic multivariate
has
spiral shape and is manifested
cyclic process
through quantitative and
qualitative changes in the
structure of the system while
maintaining its integrity, and
the stability of which is ensured
only if it is controlled by the
system
process, as a result whose happens
there is a change quality of
something, transition from one
quality condition to another
process of transition
by
Accumulation of quantitative
economic and production
potential, change and
system in a new, more
complication of the structure
qualitative status
and composition, resulting in an
increase in its ability to resist
the destructive effects of the
environment and the efficiency
of functioning
Keyword

Definition within the
keyword

The study of views on the definition of "strategy" showed
that scientists consider the concept of "strategy" in terms
of choosing the direction of development, development of
planned actions for decision$making and a comprehensive
action plan. Due to the need to clarify the content of this
concept should be a morphological analysis of the essence
of the concept of "strategy", which is given in Table. 2.
Based on the Table 2, we can conclude that most
scientists determine the key characteristics of this concept
plan and process. You can also select a set, action, course,
concept, combination and direction.
The conducted morphological analysis makes it possible
to identify the key characteristics of the definition of
"strategy", which include:
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Author
E. Korotkov
[17, p. 296]

M. Afanasyev,
V. Rogozhin,
V. Rudyka
[8, p. 27]
V. Rapoport
[25, p. 131]
E. Yakovenko
[31, p. 114]
B. Kuchin
[18, p. 87]
R. Yeremeychuk
[15, p.75]
R. Akoff
[6, p. 225]

S. Mocherny
[13, с. 247]
A. Averyanova
[5, p. 47]
D. Evdokimova
[14, p. 8]

V. Busel
[9, p. 1043]
V. Zabrodsk,
M. Kyzym [16]

a comprehensive enterprise management plan for a
certain strategic perspective;
ensuring the achievement of long$term goals;
ensuring the implementation of the mission of the
organization;
ensuring the development of the enterprise, strengthe$
ning its position and achieving competitive advantages;
making effective management decisions.
In order to clarify the content of the category "strategy"
on the basis of selected key characteristics, it is proposed
to use the method of content analysis, which will translate
textual information into quantitative indicators. To do this,
from each definition given in table. 1, it is necessary to
identify several essential components that most meaningfully
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Table 8. The essential components of the concept of "enterprise development"

№
definition
1

2
3.
4
5
6
7

Components
that are part of
the definition
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3

8

8.1
8.2

9
10

9.1
10.1
10.2

11

11.1
11.2
11.3
12.1

12

12.2
12.3
12.4

Contents of the component
set of changes
emergence of a new quality
strengthening the vitality of the system
the ability to resist the destructive forces of the environment
change only the qualitative characteristics of the system
new properties of the system are formed
movement from one qualitative state to another
quantitative accumulation in the object
qualitative and quantitative changes in the object of development
the fullest satisfaction of own interests and external requirements
the process of changing qualitative and quantitative parameters
economically best results
interconnected changes qualitative, quantitative and structural
categories
system
quantitative, structural and qualitative changes
meet the goals of the enterprise
restrictions, which are imposed external environment and potential
businesses
dynamic multivariate cyclic process
due to quantitative and qualitative changes in the structure of the
system while maintaining its integrity
qualitative changes
natural changes in material and intangible assets
transition from less developed
forms of such objects to more developed
process
changing the quality of something
transition from one qualitative state to another
the process of transition of the economic and production system to a
new, better state
accumulation of quantitative potential
changes and complications of structure and composition
increasing the ability to resist the destructive effects of the
environment

reflect the key aspects of the concept of "strategy". The next
step is to calculate the load on each component, the sum of
which within one definition is 1 (Table 3).
Thus, in Table 3 from each concept were identified
meaningful components and calculated the load on them.
To draw a conclusion about the frequency of their use and
importance, we group the components considered in
relation to the above key characteristics and calculate the
total load on them (Table 4).
It can be concluded that most often in the definition of
"strategy" is used such a key characteristic as "ensuring the
achievement of long$term goals."
Thus, as a result of the morphological and content analysis
it can be concluded that the strategy is a comprehensive
management plan for a certain strategic perspective (3,66),
which is aimed at making effective management decisions (2,5)
in order to achieve long$term goals (4,16), ensuring the
implementation of the mission of the organization (0,83),

Load on
each
component
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,33
0,33
0,33
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,33
0,33
0,33
0,25
0,25
0,25
0,25

enterprise development, strengthening its position and
achieving competitive advantage (1,83). The complexity of
the strategy involves covering all areas of the enterprise at
different levels of their organization.
To analyze the content of the concept of "planning" in
Table 5 scientific approaches to its definition are considered.
To analyze the content of the concept of "enterprise
development " in Table 6 scientific approaches to its
definition are considered.
In connection with the need to clarify the content of the
concept should be a morphological analysis of the essence of
the concept of "strategy", which is given in Table 7.
Based on the Table 7, we can conclude that most
scientists determine the key characteristics of this concept
of change and process.
The conducted morphological analysis makes it possible
to identify the key characteristics of the definition of
"enterprise development", which include:

Table 9. The total load on the key characteristics of the concept of "enterprise development"

Key
List of essential components
feature
1
the process of cumulative qualitative, quantitative and
structural changes of the system while maintaining its
integrity, due to the movement from one qualitative state
to another, by quantitative accumulation in the object
2
meet the objectives of the enterprise and take into account
restrictions imposed by the external environment and the
potential of the enterprise
3
resulting in an increase in the company's ability to
counteract the negative effects of the external
environment, increase the level of adaptation of the
enterprise to the external environment, increase viability
and increase the potential of the enterprise
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Total load

Key feature

1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1;
5.1; 6.1; 6.2; 7.1; 8.1; 8.2;
9.1; 10.1;10.2; 11.1; 11.2;
11.3; 12.1; 12.2; 12.3
4.2; 7.2; 7.3

0,25+0,25+0,5+0,5+0,5+0,5
+0,5+0,5+0,5+0,33+0,5+0,5
+1+0,5+0,5+0,33+0,33+0,33
+0,25+0,25+0,25=9,07
0,5+0,33+0,33=1,16

1.3; 1.4; 2.2; 5.2; 12.4

0,25+0,25+0,5+0,5+0,25= 1,75
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the process of cumulative qualitative, quantitative and
structural changes of the system while maintaining its
integrity, due to the movement from one qualitative state
to another, by quantitative accumulation in the object;
meet the goals of the enterprise and take into account
the constraints imposed by the external environment and
the potential of the enterprise;
the consequence is to increase the company's ability to
counteract the negative effects of the external environment,
increase the level of adaptation of the enterprise to the
external environment, increase viability and increase the
potential of the enterprise.
In order to clarify the content of the category
"enterprise development" on the basis of the selected key
characteristics, it is proposed to use the method of content
analysis, which will translate textual information into
quantitative indicators. To do this, from each definition given
in Table 6, it is necessary to identify several essential
components that most meaningfully reflect the key aspects
of the concept of "enterprise development". The next step
is to calculate the load on each component, the sum of which
within one definition is 1 (Table 8).
Thus, in Table 9 of each concept were identified
meaningful components and calculated the load on them.
To draw a conclusion about the frequency of their use and
importance, we group the considered components in
relation to the above key characteristics and calculate the
total load on them (Table 9).
As a result of morphological and content analysis, we
can conclude that the development of the enterprise is the
process of cumulative qualitative, quantitative and
structural changes in the system while maintaining its
integrity, due to movement from one qualitative state to
another, by quantitative accumulation in the object (9,07)
that meet the objectives of the enterprise and take into
account the constraints imposed by the external
environment and the potential of the enterprise (1,16)
resulting in increasing the ability of the enterprise to
counteract negative environmental influences, increasing the
level of adaptation 1,75).
Thus, the analysis of the components of the concept of
"strategic planning of enterprise development" makes it
possible to define it as determining the sequence of projects
in a certain strategic perspective in order to aggregate
qualitative, quantitative and structural changes in the system
while maintaining its integrity (by quantitative accumu$
lation in the object), as well as achieving long$term goals,
ensuring the mission of the enterprise, strengthening its
position and achieving competitive advantage; which meet
the goals of the enterprise, take into account the stage of
the life cycle of the enterprise and the constraints imposed
by the external environment and the potential of the
enterprise aimed at effective management decisions,
resulting in increasing the company's ability to counteract
negative environmental influences and increasing the
potential of the enterprise.
CONCLUSIONS FROM THIS STUDY
AND PROSPECTS FOR FURTHER EXPLORATION
IN THIS AREA
Thus, the article analyzes the main approaches to the
definition of "strategy" and "enterprise development", as
well as clarifies their essence using the methods of
morphological and content analysis. The basic principles of
management which should be used for increase of efficiency
of introduction of innovations are analyzed; features of
innovation strategies, and also advantages of strategic
planning of development of the enterprises are considered.
Scientific novelty is to improve the definition of strategic
planning of enterprise development, which, in contrast to
the known, comprehensively takes into account the need to
comply with the components of enterprise development to
ensure the desired changes and components of the
innovation process; and, in contrast to the known, allows
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you to identify individual steps in the strategic planning of
enterprise development, taking into account the stages of
the life cycle in which it is.
The practical significance of the results is that this
definition of strategic planning of enterprise development
will allow to analyze in detail the schemes in the stages of
strategic planning of enterprise development to assess the
risks of innovation at each stage depending on the stage of
the enterprise life cycle and features of its development.
make more efficient use of resources and capabilities of a
particular enterprise, make effective management decisions
and achieve long$term goals, as well as consider the process
of strategic planning in the enterprise as a sequence of
possible innovative projects to ensure enterprise
development in the strategic perspective.
In further research it is planned to pay attention to the
study of the stages of the process of strategic planning of
enterprise development and the feasibility of their use
depending on the size of the enterprise, industry and stage
of the life cycle of the enterprise. It is also planned to
consider the risk assessment process innovation activities
on a separate stage s strategic planning process of the
enterprise depending on its stage life cycle to further
optimize risk management and strategic planning of the
company.
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CAPITAL MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES ON THE RISKXBASED APPROACH

У статті розглянуто сутність поняття "управління капіталом страхових компаній", яке базується на
ризикXорієнтованому підході. Наведена класифікація ризиків страхової компанії за факторами впливу
на її діяльність та у відповідності до їх місця у системі ризикXменеджменту дозволяє cформувати основні
блоки управлінських заходів щодо впливу на страхові ризики при управлінні операційними ризиками.
Визначено особливості управління капіталом страхових компаній на основі ризикXорієнтованого підхоX
ду. Встановлено, що впровадження ефективного ризикXменеджменту потребує кількісних вимог до власX
ного капіталу та окремих його складових елементів. У статті також здійснено порівняння основних параX
метрів державної політики направленої на забезпечення безпеки функціонування ринку та пруденційX
ного регулювання, яке націлене на завчасне виявлення взятих страховиком ризиків.
In modern conditions it is necessary to form a more effective state regulatory policy, improve and find new
means of regulation. The openness of insurance markets determines the development of cooperation and
information interaction between insurance regulators and insurance companies to protect the interests of
policyholders and the stability of the whole insurance industry. An important factor in the stability of the insurance
market is the availability of effective and adapted prudential regulation, which anticipates the development of
adverse events.
The study analyzes the essence and existing methods of risk management used by insurance companies. The
paper highlights a riskXbased approach for the capital of the insurance companies regard to Solvency II and
prudential government regulation of insurance. Thus, in modern conditions the concept of Solvency II to be
crucial for both Ukraine and European countries. The author identifies key indicators to assess capital adequacy
about the Solvency II regime — the minimum capital adequacy ratio and the target capital adequacy ratio.
The article provides the essence of the concept of "capital management of insurance companies", which is
based on a riskXbased approach and the classification of the insurance companies risks divided by factors
influencing its activities and in accordance with their place in the risk management system. The paper formulates
the basic blocks of administrative measures to influence on managing the operational risks as well as other risk
management methods. The study establishes that the introduction of effective risk management requires
quantitative requirements for equity and its individual components. The article also compares the main parameters
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of state policy aimed at ensuring the safety of the market and prudential regulation, which aims to identify early
risks taken by the insurer. The paper highlights four concepts of capital estimation (based on economic capital,
based on venture capital, scenarioXbased, based on fixed coefficients), as well as their main advantages and
disadvantages. The article determined the main components of prudential supervision of insurance organizations.
The study outlines the prospects of exploiting prudential regulation on the insurance market.

Ключові слова: ризики, ризикменеджмент, управління капіталом, страхування, капітал страховика,
Solvency II.
Key words: risks, risk management, capital management, insurance, capital of insurer, Solvency II.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страхові компанії в Україні діють в умовах значних
політичних та законодавчих ризиків, інфляційних про$
цесів, низького рівня гарантій виконання зобов'язань
контрагентами та низької страхової культури. Базовою
причиною низького рівня капіталізації страховиків в
Україні вважаємо відсутність теоретико$методологіч$
ного забезпечення управління достатністю капіталу на
необхідному рівні, для надання можливості виявляти
проблеми на ранніх стадіях їх виникнення, приймати
обгрунтовані управлінські рішення при визначенні
інструментів та методів формування фінансових ре$
сурсів й зниженні ризиків заради усунення дефіциту
капіталу. Глобалізація економіки посилює конкуренцію
на фінансових ринках. Таким чином, у функціонуванні
страхового ринку України існує чимало негативних фак$
торів. Тому, не усвідомлюючи сутності ризиків, необ$
хідності їх виявлення та вимірювання, без впроваджен$
ня сучасних технологій управління ризиками на рівні
компаній та груп, а також сучасних інструментів пру$
денційного нагляду та регулювання на державному рівні
неможливо забезпечити стабільна робота національних
страхових компаній та страхової системи загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та прикладні аспекти страхового капі$
талу було досліджено такими відомими вітчизняними та
зарубіжними науковцями й практиками: А. Василенко,
А. Вожжова, О. Гаманкова, Р. Гільфердинг, В. Козьмінсь$
кий, Л. Кузнєцова, Н. Нагайчук, О. Ромащенко, Р. Пі$
кус, В. Базилевич та ін. Аналіз фахової літератури
свідчить, що, попри актуальність та досить велику кіль$
кість наукових досліджень, питання теоретико$мето$
дичного базису управління капіталом страхових ком$
паній та безпосередньо його формування, розкриті не$
достатньо. Ця обставина й обумовлює необхідність про$
ведення подальших наукових досліджень щодо удоско$
налення управління капіталом страхових компаній в
Україні з урахуванням сучасних умов господарювання,
провідних вітчизняних та зарубіжних тенденцій веден$
ня бізнесу.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити особливості управління
капіталом страхових компаній на основі ризик$орієн$
тованого підходу.
Власні
ризики
- операційні;
- фінансові (комерційні);
- інвестиційні

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ризик — це складна широка категорія, яка має ба$
гато різних, а іноді й протилежних, основ і стосується
багатьох соціально$економічних, технологічних, еколо$
гічних проблем із значним різноманіттям проявів. На за$
конодавчому рівні в Україні зустрічається визначення
поняття "ризик", але щодо ризику страхової компанії,
вивчаючи законодавство, що регулює страхову
діяльність, виявлено, що поняття "ризик страхової ком$
панії" взагалі не існує, існує лише визначення "страхо$
вого ризику", події, у випадку якої здійснюється стра$
хування і яка має ймовірність та шанс виникнення.
Тобто подано лише один ризик страхової компанії
— ризик страхового процесу. Однак страховик,
діяльність якого, як зазначалося вище, є не лише стра$
хуванням, може зазнати низку інших ризиків, зокрема,
інвестиційних, фінансових тощо.
Ризики страхової компанії в залежності від місце$
знаходження у системі ризик$менеджменту, умовно
поділяються на такі групи: прийняті ризики й власні ри$
зики (рис. 1).
Страхову компанію, через специфіку її діяльності в
системі управління ризиками, можна одночасно роз$
глядати із двох позицій. З одного боку, саме страхуван$
ня як вид основної діяльності є одним із методів управ$
ління ризиками, а з іншого — страховик, виступаючи в
ролі суб'єкта господарювання, піддається певним ризи$
кам. Власні ризики страхової компанії можна поділити
на три групи: 1) операційні; 2) комерційні; 3) інвестиції.
Операційні ризики страхової компанії виникають
при здійсненні основної (страхової) діяльності, тобто
наданні страхового покриття за укладеними із клієнта$
ми договорами. До операційних ризиків страховика
можна віднести ризик недостатності страхового тари$
фу, ризик незбалансованого страхового портфеля, ри$
зик відхилення ймовірності настання страхової події
тощо.
Комерційні ризики страховика мають місце при
здійсненні діяльності, не пов'язаної зі страховою чи
інвестиційною діяльністю. Зокрема ризик не отриман$
ня коштів від посередників, податковий ризик тощо.
Інвестиційні ризики страхової компанії виникають
при здійсненні інвестиційної діяльності і включають, на$
приклад, ризик ліквідності активів, ризик знецінення
активів тощо.

Ризики
страхової
компанії

Прийняті
ризики
- ризики зі страхування;
- ризики з перестрахування

Рис. 1. Класифікація ризиків страхової компанії у відповідності
до їх місця у системі ризик>менеджменту
Джерело: складено на основі [5, с. 863].
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Ризики страхової компанії за впливом на її основну діяльність

Ризики, не пов'язані безпосередньо зі
страховою діяльністю
– ризики внутрішнього ринкового
середовища;
– ризики зовнішнього ринкового
середовища

Ризики, пов'язані зі страховою
діяльністю
– ризики, прийняті за договорами
страхування;
– ризики, що пов'язані з
обслуговуванням договорів страхування

Рис. 2. Ризики страхової компанії за факторами впливу на її діяльність
Джерело: складено на основі [5, с. 864].

В залежності від факторів впливу на діяльність стра$
хової компанії ризики страховика підрозділяють на ті,
які безпосередньо не пов'язані зі страховою діяльністю,
і, відповідно на ті, що пов'язані зі страховою діяльністю
(рис. 2).
Прийняті ризики страховика — це ризики, які прий$
маються ним свідомо за договорами страхування та пе$
рестрахування, власне цей ризик називається страхо$
вим ризиком.
Групування ризиків повинно проводитися в залеж$
ності від цілей та рівня управління ризиками.
Задля прийняття певного рішення необхідно чітко
усвідомити усю сукупність ризиків та врахувати фак$
тори впливу, для досягнення найбільш можливих пози$
тивних результатів за допомогою моніторингу, контро$
лю та управління. Ризик$менеджмент за економічним
змістом являє собою систему управління ризиком і
відносинами, що виникають у процесі його управління,
яка спрямована на зниження ймовірності виникнення і
мінімізацію можливих утрат [9]. Система ризик$менед$
жменту страховика базується на п'яти етапах (рис. 3).
Здатність повністю уникати ризику є найефективн$
ішим, і в той же час найважливішим методом ухилення
від ризику. Таким чином, уникнення ризику відбуваєть$
ся за допомогою наступних методів: відмова від ризи$
кової діяльності; альтернативні дії. Стратегія знижен$
ня або мінімізації ризику більшою мірою залежить від

фінансово$господарської діяльності, що проводиться,
і пов'язана з профілактичною (превентивною) функцією
страхування. В історії страхування виділяють такі ме$
тоди попередження: система страхових виплат, що за$
охочують зразковий захист майна від різних страхових
випадків; система страхових санкцій, тобто відшкоду$
вання збитків, завданих з вини страхувальника, та пра$
ва страховика розірвати страхування у разі порушення
правил належного утримання застрахованого майна;
система фінансово$профілактичних заходів.
Отже, ризик$менеджмент страховика включає ви$
явлення основних видів ризиків, їх оцінки, розробку та
реалізацію заходів стосовно їх оптимізації. Для уніфі$
кації практичної реалізації ризик$менеджменту у
вітчизняних страхових компаніях Національною комі$
сією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, видано Розпорядження "Про за$
твердження вимог до організації і функціонування сис$
теми управління ризиками у страховика" [7].
Відповідно до вимог чинного законодавства, стра$
ховик повинен у процесі управління ризиками визнача$
ти їх за наданою класифікацією, яка містить андерай$
тинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту кон$
трагента, операційний ризик та ризик учасника фінан$
сової групи. Дослідивши сутність базових категорій без$
пеки та стійкості страхового ринку, можна провести по$
рівняння параметрів пруденційного регулювання та дер$
жавної політики із забезпечення на$
ціональної безпеки у сфері страху$
вання, яке наведено у таблиці 1.
Аналіз об'єктів, мети та завдань
державної страхової політики, наве$
дених у таблиці 1, дозволяє зробити
висновок, що реалізація пруденцій$
ного регулювання страхового ринку
сприяє досягненню цілей державної
політики із забезпечення національ$
ної безпеки у сфері страхування.
Безпека ринку страхових послуг як
стан ринку та умови його функціо$
нування без загроз досягається у ре$
зультаті дії ринкових адаптаційних
механізмів та ефективних регулятор$
них впливів держави на діяльність
страховиків та ринок загалом.
Сучасна ідеологія підтримання
високого рівня платоспроможності
страховиків грунтується на уп$
равлінні їх ризиками діяльності.
Якщо рівень ризиків підвищується,
страхова компанія повинна мати до$
статній капітал для їх покриття. Така
концепція регуляторних вимог реа$
Рис. 3. Етапи управління ризиками страховика
лізована у Директиві ЄС Solvency II
[3].
Джерело: складено на основі [10, с. 314].
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Регуляторний режим Solvency II [3] базується Таблиця 1. Порівняння основних параметрів державної політики
за напрямами
на перспективному ризик$орієнтованому підході
ринкового оцінювання активів і зобов'язань стра$
Напрям державної політики
ховиків; правилах оцінювання технічних резервів Параметр Забезпечення безпеки у сфері
Пруденційне регулювання
з виокремленням найкращої оцінки страхових зо$ політики
страхування
страхового ринку
бов'язань і ризикової маржі; класифікації наявно$ Об’єкт
Безпека страхового ринку – стан Стійкість страхового ринку –
го капіталу за рівнями за критеріями якості акти$
страхового ринку та сукупність здатність страхового ринку
вів; жорстких вимогах до системи управління, зок$
макроекономічних умов його
протягом тривалого періоду та
функціонування, які
при суттєвих негативних
рема вимогах до компетентності ключових осіб ме$
характеризуються відсутністю
ситуаціях виконувати свої
неджменту, до систем управління ризиками, оці$
загроз для ефективного
функції з трансформації
нювання власного ризику та платоспроможності,
виконання страховим ринком
фінансових ресурсів за рахунок
внутрішнього контролю й аудиту.
внутрішніх адаптаційних
своїх функцій з трансформації
Пруденційне регулювання, яке покладено в
можливостей
фінансових ресурсів
основу Solvency II, змістовно націлено на адекват$
Ефективне функціонування і
Мінімізація суспільної вартості
не оцінювання ризиків діяльності страхових ком$ Мета
розвиток
страхового
ринку
ризику неплатоспроможності
паній як страховиками, так і наглядовим органом,
страховиків
який на виконання функцій нагляду має мож$
Запобігання та мінімізація
Запобігання кризовим явищам
ливість користуватись деталізованою інформацією Завдання зовнішніх
і внутрішніх загроз
на страховому ринку (зниження
страхової звітності. Більш точні оцінки рівня ри$
безпеці страхового ринку
рівня системного ризику
зиків сприяють своєчасному й обгрунтованому ре$
страхового ринку). Запобігання
агуванню наглядового органу на виявлені пробле$
неплатоспроможності
ми страховому ринку, з метою виконання регуля$
страховиків (зниження рівня
торних завдань.
ризику неплатоспроможності
Таким чином, аналіз цілей і завдань державної
страховиків)
політики, представлених у таблиці 1, дозволяє ви$
Джерело: [2, с. 41].
різнити підгрунтя забезпечення безпеки страхо$
вого ринку — мінімізацію загроз і підгрунтя пру$
денційного регулювання — мінімізацію ризиків.
до розміру власного капіталу, які повинні відповідати
У практиці регулювання страхового ринку на сьо$ прийнятим ризикам та забезпечувати здатність страхо$
годні виділяються чотири концепції розрахунку капіта$ виків компенсувати непередбачені збитки. Це обумов$
лу, основні переваги та недоліки яких наведені у таб$ лено тим, що страхові компанії з достатнім капіталом є
лиці 2.
більш стійкими до втрат та здатні продовжувати нада$
Відповідно до наведеної у таблиці 3 характеристи$ вати страхові послуги, навіть у періоди економічних
ки концепцій розрахунку капіталу, варто зазначити, що спадів.
економічний капітал дозволяє найбільш точно визначи$
У Законі України "Про страхування" [8] для забез$
ти необхідний розмір капіталу задля покриття неперед$ печення достатності капіталу страхових компаній вста$
бачуваних збитків, формуючи ефективні стимули для ви$ новлені такі кількісні вимоги до власного капіталу та
користання сучасного інструментарію ризик менедж$ окремих його складових елементів:
менту у діяльності страхової компаній. Також викори$
— статутний капітал страховика, який займається
стання такої концепції дозволяє визначити ефек$ видами страхування іншими, ніж страхування життя,
тивність прийнятих страховою ком$
Таблиця 2. Концепції визначення необхідного капіталу
панією ризиків як у рамках однієї
бізнес одиниці чи страхової послу$ Концепція
Переваги
Недоліки
ги, так й компанії загалом, за допо$ Економічного - Вміщує корисну інформацію для - Висока собівартість;
могою показників оцінки резуль$ капіталу
управління компанією;
- потреба у досить масивній кількості
татів діяльності з урахуванням ризи$
- найточніше визначення
статистичних даних
ку (Risk$adjusted performance
непередбачуваних збитків;
measures — RAPM ) [4, с. 152—153].
- формуються стимули для
Для страхових компаній основ$
впровадження ефективної
ним стимулом реалізації підходів до
системи управління ризиками в
компанії;
управління достатністю капіталу
- комплексний підхід до
відповідно до ризиків діяльності ви$
визначення ризиків
ступають вимоги національних
- Низька достовірність прогнозування
органів нагляду. Таким чином, на Ризикового - Враховується уся сукупність
ризиків;
банкрутства компанії;
державному рівні з метою забезпе$ капіталу
простота
визначення;
не враховуються перспективи діяльності
чення платоспроможності та ефек$
- простота читання результатів;
компанії;
тивності функціонування страхово$
- низька собівартість;
- нединамічний підхід
го ринку головне завдання наглядо$
- відсутність суб’єктивної оцінки
вих органів полягає в затвердженні Сценарна
- Простота читання результатів;
- Складність у розрахунку;
єдиного концептуального підходу
- враховується ряд
- визначається на основі фіксованих
до оцінки достатності капіталу стра$
взаємопов’язаних ризиків
сценаріїв та прямо залежить від їх повноти;
ховиків.
- не враховується ймовірність найгіршого
Платоспроможність та стабіль$
сценарію;
не функціонування страхових ком$
- потреба у досить масивній кількості
паній є визначальними факторами
статистичних даних
при формуванні довіри до них спо$ Фіксованих - Простота розрахунку;
- Використовується спрощена формула, яка
живачів страхових послуг, креди$ коефіцієнтів - простота читання результатів;
не враховує фактичний ризик профіль
торів та контрагентів. Однією з ос$
- низька собівартість;
компанії;
- відсутність суб’єктивної оцінки - не стимулює запровадження ефективної
новних умов забезпечення платосп$
системи управління ризиками в компанії;
роможності страховиків є достатній,
- формуються негативні стимули (чим нижчі
але не надлишковий обсяг власного
страхові резерви тим нижчі вимоги до
капіталу. У світовій практиці нагля$
капіталу)
ду за діяльністю фінансових установ
набули значного поширення вимоги
Джерело: складено на основі [6, с. 68—69].
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має бути не менше 1 млн євро на момент реєстрації ком$
панії;
— фактичний запас платоспроможності страхової
компаній (власний капітал за вирахуванням немате$
ріальних активів) має перевищувати нормативний запас
платоспроможності.
У Директиві Solvency II для оцінки достатності ка$
піталу використовуються два показники: мінімальний
коефіцієнт достатності капіталу (CARmin) та цільовий
коефіцієнт достатності капіталу (CARtar).
Мінімальний коефіцієнт достатності капіталу роз$
раховується як відношення наявного капіталу до
мінімального необхідного капіталу (MCR). У випадку,
якщо CARmin менше за одиницю, компанія визнається
неплатоспроможною і до неї застосовуються заходи
впливу у вигляді відкликання ліцензій на страхову
діяльність або передачі страхового портфеля іншій стра$
ховій компанії.
Включення окремих елементів власного та гібрид$
ного капіталу до складу наявного капіталу здійснюєть$
ся у тому випадку, якщо вони забезпечують досягнення
однієї або двох таких цілей: зниження ймовірності бан$
крутства страхової компанії за рахунок поглинання
збитків; компенсації втрат страхувальників у разі
ліквідації страховика. З урахуванням цього власний ка$
пітал (за винятком вартості привілейованих акцій) вра$
ховується у складі наявного капіталу у повному обсязі,
оскільки дозволяє покривати збитки та компенсувати
втрати споживачів страхових послуг за будь$яких об$
ставин. Розмір субординованого боргу під час визначен$
ня обсягу наявного капіталу обмежується, бо за раху$
нок нього страхова компанія не може покрити збитки
поточної діяльності.
ВИСНОВКИ
Таким чином, ризики будь$яких видів підлягають
управлінню, що дозволяє певною мірою передбачити
їхні наслідки, а відтак — і фінансові витрати для
відшкодування збитків. Варто зауважити, що на прак$
тиці сучасні системи управління ризиками є досить ви$
соковартісними і тому ініціативи щодо впровадження
зазначених систем спостерігаються тільки в окремих
випадках. Важливе значення має впровадження ефек$
тивного ризик$менеджменту для управління ризиками,
та пошуками шляхів їх усунення або мінімізації, задля
ефективного функціонування страхової компанії та за$
безпечення належного стану її фінансової безпеки.
Крім того, важливість використання ризик$менедж$
менту у вітчизняній практиці зазначено як один з пер$
спективних напрямів розвитку вітчизняного страхово$
го ринку.
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STATE REGULATION OF ECONOMY: THEORETICAL RETHINKING IN THE XXI CENTURY

Здійснено переосмислення суті, ролі та функцій держави та державного регулювання економіки в
розрізі основних теоретичних та практичних проблем сучасної економічної науки. Розглянуто основні
теоретичні концепції щодо ролі та функцій держави в економіці, які є елементами сучасного наукового
світогляду. Показано теоретичні недоліки неоліберальної концепції та її невідповідність реальній екоX
номічній дійсності, зокрема положення щодо негативного відношення до державного регулювання екоX
номіки. Обгрунтовано підхід, у якому економічні інтереси суспільства як цілого не є простим зведенням
індивідуальних вподобань, а носієм таких загальних інтересів є держава. На основі концепції сумісноX
розділеної діяльності розкрито сутність державного регулювання економіки в контексті економічних
функцій держави як носія інтересів суспільства загалом, де воно проявляється в якості підфункції еконоX
мічного регулювання в межах функції задоволення економічних потреб суспільства як цілого, що являє
собою кардинально новий підхід, застосований у дослідженні цієї наукової проблематики. Розкрито
тісний взаємозв'язок підфункцї економічного регулювання із економічними функціями держави як ноX
сія загальних суспільних інтересів та їх підфункціями. Обгрунтовано комплементарний характер взаєX
модії ринкового механізму та державної регуляції, чим доведено необхідність їх узгодження, а не протиX
ставлення. Розкрито можливі варіанти подальшого розвитку пануючих поглядів щодо ролі держави в
економіці та державного регулювання економіки. Виділено основні напрями трансформації державного
регулювання економіки в умовах неоліберального глобалізму, необхідні для забезпечення всебічного,
сталого та інклюзивного розвитку.
According to the theoretical and practical problems of modern economic science, the profound rethinking of
the essence of state regulation of the economy has been made in this study as well as of its role and functions.
The principal modern theoretical thoughts and concepts about the role and functions of the state in the economy,
that determine the modern scientific worldview, have been discussed in this article. The theoretical shortcomings
of the views of neoliberal ideas' apologists and their inconsistency with the economic reality have been shown,
in particular regarding the role and functions of state regulation of the economy. The new approach to the
economic interests of society as a whole has been developed, and it has been shown that such society's interests
cannot be treated as a simple summary of individual preferences. Based on the concept of jointlyXdivided activities
it has been revealed the essence of state regulation of the economy in the context of economic functions of the
state as a carrier of general public interests, namely as a subfunction of economic regulation within the function
of meeting the economic needs of society as a whole. This approach is new in economic science and has never
been used in the studies on the related topic. The tight connections between the subXfunction of economic
regulation and the other economic functions of the state as a bearer of general public interests and the
corresponding subXfunctions have been revealed. The complementary nature of the interaction of the market
mechanism and the state regulation has been substantiated in the article, which proved the need for their
coordination, not opposition. The study also revealed possible options for further development of the prevailing
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views in economic thought on the role of the state in the economy and state regulation of the economy. This
article identifies three main areas of transformation of state regulation of the economy, which are necessary
steps in the context of neoliberal globalism in order to ensure comprehensive, sustainable, and inclusive economic
development of the world and national countries.

Ключові слова: глобалізм, державне регулювання економіки, економічні функції держави, загальні суспільні
інтереси, концепція комплементарності ринку та держави, концепція суміснорозділеної діяльності, неолібе
ральна концепція.
Key words: economic state functions, general public interests, globalism, neoliberal concept, state regulation of
economy, the complementary concept of marketstate interaction, the concept of jointlydivided activities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ортодоксальна неоліберальна течія економічної
думки показала нездатність забезпечити сталий інклю$
зивний розвиток економіки на глобальному та націо$
нальному рівнях. По$перше, неолібералізм повністю
дискредитував себе в контексті Глобальної кризи 2008 року,
наслідки якої відчуваються досі [13]: (1) політика, яка
покладалася на його теоретичні засади, стала її причи$
ною; (2) він виявився неспроможним прогнозувати, до
останнього моменту запевняючи, що з економікою усе
добре; (3) його рекомендації не в змозі адекватно вирі$
шувати проблеми криз і тому на практиці використо$
вується чужорідна для нього ідея активного державно$
го втручання. По$друге, сучасний мейнстрім став фун$
даментом для ряду негативних тенденцій останніх де$
сятирічь, не маючи при цьому внутрішнього потенціалу
боротьби з ними. Серед основних таких трендів є:
(1) посилення нерівності розподілу доходів та багатства
на національних та глобальному рівнях; (2) гіпертрофо$
ваний розвиток фінансового сектору, що ставить під заг$
розу соціально$економічний розвиток взагалі; (3) не$
ефективне природокористування та загострення еколо$
гічних проблем; (4) ТНК та розвинені країни продовжу$
ють отримувати вигоди за рахунок інших економічних
суб'єктів, при цьому неолібералізм часто робить спро$
би виправдати такий стан речей; (5) поляризація еконо$
мічного розвитку країн тощо. По$третє, застосування
неоліберальних рекомендацій щодо державного регу$
лювання економіки в період переходу на "цілющі" рин$
кові засади закінчилося рядом провальних політик у
країнах колишнього СРСР, Латинської Америки та
інших. Потрібно переглянути теорію, якщо її застосу$
вання постійно породжує серйозні проблеми на прак$
тиці, та створити конструктивну альтернативу їй. Цим
визначається необхідність глибокого теоретичного пе$
реосмислення державного регулювання економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти державного регу$
лювання економіки є об'єктом наукових інтересів бага$
тьох вчених сучасності. В процесі дослідження було
здійснено аналіз значної кількості наукових праць, який
частково представлено в межах викладення основного
матеріалу даної статті. Водночас серед сучасних дослі$
дників даної проблематики, необхідно виділити таких:
О. Білоус, В. Бодров, І. Валерстайн, А. Гальчинський,
В. Геєць, Дж. Гелбрейт, А. Гриценко, Р. Грінберг, П. Єщен$
ко, М. Звєряков, Ю. Кіндзерський, Гж. Колодко, К. Кра$
уч, Дж. П. Кругман, В. Мандибура, П. Самуельсон,
Дж. Стігліц, Р. Райх, Д. Родрік, О. Рубінштейн та інші.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вищезазначені проблеми є результатом практично$
го застосування теоретичних ідей неолібералізму щодо
взаємодії ринкового механізму та державної регуляції.
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Зважаючи на це, метою дослідження є глибоке теоре$
тичне переосмислення державного регулювання еконо$
міки. Для цього не достатньо рухатися в руслі тради$
ційної дискусії щодо взаємодії ринку та держави, а та$
кож щодо співставлення кейнсіанства та монетаризму.
Такий підхід заводить науку в ряд теоретичних пасток,
що по суті спрощують та викривляють розуміння склад$
ної економічної реальності. Основним завданням цьо$
го дослідження є обгрунтування альтернативної теоре$
тичної концепції державного регулювання економіки
через його переосмислення в контексті економічних
функцій держави як носія загальних економічних інте$
ресів суспільства.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Передусім варто розібратися із ключовою катего$
рією даного дослідження. Науковий термін "державне
регулювання економіки" (ДРЕ) не має однозначного
тлумачення, оскільки різні вчені дають відмінні його
трактування, спираючись на "вузьке" та "широке" ро$
зуміння та застосовуючи різні підходи (інституціональ$
ний, функціональний тощо). Один і той же науковець
може застосовувати це поняття в різних контекстах,
маючи на увазі не повністю однакові його смисли. ДРЕ
може визначатися через такі ключові слова, як "систе$
ма заходів", "діяльність, "сукупність форм та методів",
"вплив", "набір інструментів", "система відносин" тощо.
Мета даного дослідження вимагає чіткого розуміння
даної категорії.
Державне регулювання економіки є діяльністю дер$
жави, що здійснюється за допомогою наявних у неї
інструментів та з метою цілеспрямованого впливу на
структурні складові економіки країни та їх динаміку,
відповідно до поставлених цілей. Варто виділити декіль$
ка важливих моментів. По$перше, цілеспрямованість
впливу означає, що держава здійснює певні заходи, ро$
зуміючи чого вона хоче досягнути. Державним регулю$
ванням економіки є лише ті дії, які безпосередньо ма$
ють на меті вплив на економіку. Наприклад, виплата
заробітної плати державним чиновникам не є проявом
ДРЕ, хоча відбувся вплив на сукупний попит. Вплив на
економіку відбувається практично будь якими діями
держави, однак не всі дії держави можна трактувати як
ДРЕ. По$друге, ДРЕ є наслідком застосування певних
інструментів, адже для будь якого впливу необхідно
мати інструментарій. По$третє, таке регулювання спря$
моване на досягнення певних цілей, що проявляється у
перманентному прагненні рухатись від наявного стану
до бажаного. ДРЕ не можливе без розуміння того, що є
зараз, та того, що є бажаним. По$четверте, ДРЕ не є
дискретним чи тимчасовим (на відміну від деяких його
конкретних проявів). Його потрібно сприймати як по$
стійну динамічну взаємодію наявного, досягнутого та
бажаного, оскільки цілі ДРЕ: (1) змінюються під впли$
вом переосмислення бажаного або обставин; (2) є дуже
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різноманітними і не можуть бути досягнуті одночасно;
(3) часто мають динамічний характер.
Вищенаведене визначення ДРЕ сформульоване в
контексті критерію безпосередньої спрямованості на
усвідомлене регулювання економіки. По$перше, держа$
ва має певну інформацію про економіку. По$друге, обо$
в'язковим є наявність бачення того, як і за допомогою
чого потрібно впливати на економіку. Враховуючи це,
державним регулюванням економіки є усвідомлені дії
держави, основною метою яких є зміна параметрів фун$
кціонування економіки.
Водночас варто дати визначення у так званому "ши$
рокому" розумінні із поєднанням безпосередніх та до$
поміжних аспектів державного впливу на економіку. В
соціальному русі матерії практично все впливає на все і
будь$які дії держави в якійсь мірі впливають на еконо$
міку. Серед усього виру таких впливів варто виділити:
(1) вищезазначені безпосередні усвідомлені дії держа$
ви з метою впливу на економіку та (2) ті, що уможлив$
люють або допомагають реалізувати цілі вищезазначе$
них безпосередніх дій. Поєднання цих двох аспектів
впливу держави на економіку, дозволяє нам усвідоми$
ти "широке" визначення ДРЕ. Наприклад, звинувачу$
вальний вирок у справі про ухилення від сплати податків
є безпосередньо направленим на здійснення правосуд$
дя. Судді не думають про регулювання економіки і це
не може розглядатися як ДРЕ в безпосередньому кон$
тексті. Проте в якості допоміжних превентивних цілей,
дані дії позитивно впливають на реалізацію законодав$
чих норм, які результатом безпосереднього ДРЕ та про$
явом економічної функції держави щодо встановлення
правил поведінки економічних суб'єктів. Такі дії суддів
можуть розглядатися як прояв ДРЕ в "широкому" кон$
тексті.
Для кращого розуміння сутності ДРЕ потрібно про$
аналізувати його в контекстах економічних функцій
держави. Нижче наведено основні теоретичні погляди
та ідеї щодо функцій держави в економіці та ДРЕ, які
визначають сучасний науковий світогляд.
Представники західного напрямку економічної
науки (Економікс) орієнтиром функціонування еконо$
міки часто вважають парето$ефективний стан, при яко$
му неможливо збільшити рівень задоволення одного
суб'єкта, не зменшуючи рівень задоволення інших. Лау$
реат Нобелівської премії Дж. Стігліц виділив шість об$
ставин, за яких ринок не є парето$ефективним і потре$
бує урядового втручання. Відповідно до його логіки
міркувань, функціями держави є [12, с. 103—113]:
1) забезпечення конкурентних умов;
2) виробництво суспільних благ;
3) усування та/або компенсація зовнішніх ефектів;
4) вирішення проблеми неповних ринків;
5) боротьба з проблемою асиметричності інфор$
мації;
6) регулювання таких явищ, як інфляція, безробіт$
тя та циклічні коливання.
Американський вчений виділив ще два аргументи на
користь державного втручання, навіть коли економіка і
була б парето$ефективною, а саме [12, с. 113]:
1) необхідність розподілу доходів, адже парето$
ефективність нічого не говорить про економічну дифе$
ренціацію суспільства;
2) державний патерналізм щодо забезпечення необ$
хідними товарами у випадках, коли особа може не дія$
ти відповідно до реальних власних інтересів (вживання
наркотиків, небезпечне водіння автомобілем тощо).
Вищезазначені дисфункції часто називають "прова$
лами" або "фіаско" ринку. Водночас відомий вітчизня$
ний економічний теоретик А. Гриценко чітко обгрунто$
вує те, що вживання терміну "провали" не є теоретично
правильним. Справа в тому, що західна наукова думка
виходить з того, що ринок є саморегулюючою системою,
яка здатна підтримувати рівновагу. "Її нездатність ви$
рішувати деякі питання названо провалами ринку, які
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повинна компенсувати держава. Такі уявлення про ри$
нок і державу є проявом ринкового фундаменталізму:
спочатку ринку приписується внутрішньо непритаман$
на йому функція загального саморегулювання еконо$
мічної системи, а потім з'ясовується, що він робити це
не здатний. Тому "провали ринку" — це категорія, що
віддзеркалює викривлення дійсності в теорії, теоретич$
на аберація, що існує тільки у головах теоретиків. Це
все рівно, що вважати провалом бегемота його невміння
літати. Насправді, ринок і держава виконують свої спе$
цифічні взаємодоповнюючі функції. Ніяких провалів
ринку в економічній реальності не існує" [4].
Дж. Стігліц також виокремив систематичні недоліки
держави у сфері прийняття та реалізації рішень на ос$
нові суспільного вибору та із застосуванням політичних
механізмів [12, с. 33—34]:
1. Обмеженість та неповнота інформації.
2. Недосконалість політичного процесу.
3. Бюрократизація державного апарату.
4. Нездатність повністю передбачати наслідки влас$
ної діяльності.
Ідеї Стігліца поглиблюють розуміння проблеми по$
єднання ринку та держави. Однак недоліком такого
підходу є те, що він спирається на емпіричні узагаль$
нення тих завдань, які вирішує держава в економіці, і не
торкається її суті як економічного агента суспільства
[4]. Головним висновком із вищенаведених міркувань
Стігліца є те, що ні ринкова саморегуляція, ні державна
регламентація нездатні самостійно забезпечити повно$
цінний та всебічний розвиток суспільства.
Щодо необхідності реалізації економічних функцій
держави цікавими є ідеї вітчизняного економіста
П. Єщенка. Він зазначає, що сучасна господарська прак$
тика доводить ефективність і доцільність використання
економічних функцій держави, які можна розділити на
ринкові і неринкові. Нижчевикладена детальна аргумен$
тація науковця [5].
Економічні функції держави, по$перше, обумовлю$
ються суперечностями ринку, зазначає вчений. Розгля$
даючи ринок як об'єктивно необхідне і неминуче по$
єднання конкуренції і монополії та визнаючи, що
підтримка такого стану неможлива без зовнішнього ре$
гулювання (адже конкуренція з часом переростає в мо$
нополію), найпершими завданнями держави в ринковій
економіці є здійснення двох чисто ринкових функцій:
(1) захист конкуренції, щоб не дати конкуренції пере$
ростати в монополію; (2) регулювання монополії в на$
прямі максимально можливої відповідності інтересам
більшості суспільства.
По$друге, на думку вітчизняного науковця, еконо$
міка і функції держави — це далеко не тільки ринок,
який є лише однією із форм функціонування економі$
ки. З цього випливає необхідність реалізації таких еко$
номічних функцій держави: (1) регулювання неринко$
вого сектора економіки; (2) займатися тим, чим ринку
займатися невигідно (малоприбуткові і збиткові вироб$
ництва); (3) здійснювати те, чим ринок займатися не буде
та не бажає, але існує реальна потреба у цьому.
По$третє, як зазначає П. Єщенко, економічні
функції держави випливають з того, що суспільство —
це не тільки економіка і тим більше — не тільки ринок.
Такі економічні функції держави пов'язані, з одного
боку, з задоволенням неринкових інтересів людей та
суспільства та, з іншого боку, з прямим обмеженням
антилюдських, антигромадських намірів ринку. Тут вче$
ний виділив три групи функцій: (1) держава повинна зай$
матися тим, куди ринок пускати не можна (армія, дер$
жбезпека, митниця, подолання надзвичайних ситуацій
тощо); (2) держава повинна створювати та забезпечу$
вати споживання так званих суспільних товарів (освіта,
охорона здоров'я, культура, санітарія, запобігання і
подолання епідемій тощо); (3) держава зобов'язана
проводити соціальну політику, спрямовану на забезпе$
чення проголошених прав людини.
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По$четверте, український економіст вважає, що з
необхідності і факту міжнародного економічного
співробітництва випливають економічні функції держа$
ви щодо здійснення зовнішньоекономічної політики.
Необхідно також висвітлити ідеї щодо економічної
ролі держави деяких відомих економістів світу, праці
яких стали настільними книгами випускників західних
вузів. Зокрема економісти П. Самуельсон та В. Норд$
хауз основні функції держави в ринковій економіці виз$
начили в такому: (1) забезпечення ефективності систе$
ми господарювання, (2) справедливості розподілу дохо$
ду та (3) сприяння макроекономічному зростанню й ста$
більності [11, с. 93]. К. Макконнелл, С. Брю основними
напрямами діяльності уряду вважали: (1) забезпечення
правової бази і суспільної атмосфери, які сприяють
ефективному функціонування ринкової моделі; (2) за$
хист конкурентного середовища; перерозподіл доходів
і багатства; (3) коригування розподілу ресурсів для зміни
структури національного продукту; стабілізація еконо$
міки та стимулювання її росту [7, с. 94].
Вітчизняні науковці А. Гальчинський та вищезгада$
ний П. Єщенко звели регулюючі функції держави в рин$
ковій системі до трьох основних [2, с. 229]:
1) законодавча, що проявляється у встановлення
"правил гри" для економічних суб'єктів та контролі за
їх дотриманням;
2) стабілізуюча, що полягає у забезпеченні макро$
економічної рівноваги, високої зайнятості, регулюван$
ня інфляції, сталості розвитку тощо;
3) розподільча, яка виражається в двох аспектах:
прагнення до справедливого розподілу доходів та ефек$
тивного розміщення ресурсів.
Через загострення соціальних та екологічних про$
блем, а також необхідності переходу від економічного
детермінізму до усвідомлення багатомірності розвитку
людства, вартими уваги погляди польського економіста
Гж. Колодко. Він визначив, що держава повинна забез$
печувати збалансований довгостроковий економічний
розвиток, в основі якого — три складові [6]:
1) зростання, збалансоване в економічному плані,
тобто таке, що стосується ринків товарів і капіталу, інве$
стицій і фінансів, а також робочої сили;
2) зростання, збалансоване в соціальному плані,
тобто таке, що базується на справедливому, суспільно
прийнятному розподілі доходів, а також відповідній
участі основних груп населення у суспільних послугах;
3) зростання, збалансоване у плані екології, тобто
таке, що грунтується на збереженні відповідних спів$
відношень між господарською діяльністю людини і при$
родою.
Держава в ринковій економіці, до якої ми прагне$
мо, являє собою регуляторний механізм, інституцію.
Головним її завданням є узгодження інтересів конкрет$
них осіб, їх груп та суспільства в цілому, а також забез$
печення прогресуючого економічного та соціально$
культурного розвитку суспільства [8, с. 72]. Під узгод$
женням мається на увазі не повне врахування усіх інте$
ресів, що є неможливим. Суспільство загалом відріз$
няється від його індивідів так само, як система не дорів$
нює сукупності її елементів. Російські вчені Р. Грінберг
та О. Рубінштейн зазначають, що "замість спроб штуч$
ного вбудовування індивідуумів в соціум (від концепцій
Парето до теорії ігор) і передачі їм відповідальності за
реалізацію суспільного інтересу (соціалізація індивіду$
альної корисності), необхідно персоніфікувати носія
цього інтересу. В нашій парадигмі ним є держава, яка
діє від імені суспільства і виступає в якості одного з
суб'єктів ринку" [3, с. 183]. Інтерес держави як носій
інтересу суспільства в цілому при цьому може включа$
ти в себе компоненти, не включені в систему переваг
частини її громадян: "мова йде не про пошук можливості
узгодження інтересів окремих індивідуумів, а про по$
треби суспільства як такого, що в індивідуальних інте$
ресах принципово не виявляються" [3, с. 165]. У цьому
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теоретичному підході існують дві системи переваг, але
одна з них відноситься до індивідуумів, а інша — до їх
сукупності в цілому, при цьому в загальному випадку
одна система переваг не зводиться до іншого [3, с. 180].
Перед переходом до більш глибокого аналізу на
основі цього підходу, варто виділити ще декілька мо$
ментів. По$перше, держава та економіка є результата$
ми взаємовідносин між людьми і у їх дослідженні важ$
ливо спиратися саме на соціальну природу людини. По$
друге, суспільство не є простою взаємодією егоїстів,
хоча рухаючись по стопам Сміта, науковці перетворили
"обмінюючого дикуна" в аксіому багатьох наук [9, c. 56].
По$третє, соціальна природа людини є об'єктивним ре$
зультатом еволюції. Особи без схильності до соціаль$
ної взаємодії, не проходили природнього відбору. Тому
для більшості людей (окрім душевнохворих, які в сучас$
них суспільствах мають змогу виживати) притаманни$
ми є ієрархічний інстинкт, страх в умовах зниження
рівня соціальної активності тощо.
Таким чином, для теоретичного переосмислення
держави в економіці та ДРЕ вважаємо за потрібне про$
аналізувати економічні функції держави як виразника
загальних інтересів членів суспільства. Методологічною
основою такого аналізу є концепцію сумісно$розділе$
ної діяльності як вихідного відношення, із якого істо$
рично формуються людина і суспільство як нерозривно
зв'язані і суперечливі сторони суспільного прогресу.
"Сторона роздільності історично розвивається через
розподіл і обособлення праці та знаходить втілення в
формуванні ринкових інститутів. Сторона загальності
розвивається через кооперацію і усуспільнення праці та
знаходить втілення в інституті держави. В сучасних умо$
вах інститути ринку та держави є комплементарними
(суперечливими та одночасно взаємодоповнюючими і не
існуючими один без одного)" [4].
На основі цього підходу А. Гриценко створив кла$
сифікацію економічних функцій держави як форм реа$
лізації її економічної сутності, в основі якої лежать три
основні економічні функції: 1) монопольного виражен$
ня та представлення загальних економічних інтересів
усього суспільства (котра включає представницьку
підфункцію та підфункцію монопольного вираження
економічних інтересів суспільства); 2) задоволення еко$
номічних потреб суспільства як цілого (котра включає
підфункцію виробництва суспільних товарів та послуг і
підфункцію економічного регулювання); 3) захисту су$
спільних економічних інтересів (що включає підфунк$
цію контролю за дотриманням встановлених правил і
норм економічної діяльності та підфункцію здійснення
економічних санкцій у випадку порушення встановле$
них правил і норм економічної діяльності) [4]. Держав$
ним регулюванням економіки (в безпосередньому його
розумінні, поданому вище) є реалізація саме другої
підфункції другої економічної функції держави за кла$
сифікацією А. Гриценка. Важливо розуміти взаємо$
зв'язок економічного регулювання із вищенаведеними
економічними функціями держави та відповідними
підфунціями.
Підфункції, на які поділяється функція задоволен$
ня економічних потреб суспільства як цілого, є тісно
взаємопов'язаними та переплетеними. По$перше, еко$
номічне регулювання також є своєрідним суспільним
благом, яке задовольняє суспільні потреби (наприклад,
забезпечення конкурентних умов та стабільності бан$
ківської системи тощо). Попри це, економічне регулю$
вання все ж є дуже специфічним суспільним благом, яке
не схоже на інші та потребує виділення окремою підфун$
кцією в межа функції задоволення економічних потреб
суспільства як цілого. По$друге, виробництво суспіль$
них благ (відмінних від блага економічного регулюван$
ня) часто є інструментом економічного регулювання.
Наприклад, розвиток освіти і науки може здійснювати$
ся з метою структурної модернізації національної еко$
номіки, а розбудова інфраструктури може бути інстру$
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ментом стимулювання сукупного попиту та збільшення
робочих місць. По$третє, економічне регулювання може
безпосередньо не проявлятися в звичайних суспільних
благах, однак значно впливати на них. Наприклад, фун$
кціонування оборонної системи країни не є проявом
ДРЕ, але неефективне економічне регулювання, може
спричинити нестачу коштів для належного забезпечен$
ня таким благом.
Підфункція економічного регулювання також тісно
пов'язана із функцією монопольного вираження та
представлення загальних економічних інтересів усього
суспільства та її підфункціями. ДРЕ є цілеспрямованим
впливом на структурні складові економіки країни та
параметри їх динаміки задля досягнення поставлених
цілей. Тобто формування цілей для підфункції еконо$
мічного регулювання, без яких неможлива її реалізація,
проявляється через підфункцію монопольного вира$
ження економічних інтересів суспільства як цілого. ДРЕ
не може відбуватися поза межами відносин, де основ$
ними суб'єктами є домогосподарства, підприємства та
держава. Окрім вираження економічних інтересів су$
спільства як цілого, держава повинна представляти ці
інтереси в ситуаціях взаємодії вищезазначених су$
б'єктів. Таким чином, цілі реалізації підфунції еконо$
мічного регулювання доносяться до суб'єктів економі$
ки через підфункцію представлення загальних еконо$
мічних інтересів суспільства. Держава, реалізовуючи
економічне регулювання відносин між суб'єктами еко$
номіки, представляє в них інтереси суспільства як ціло$
го.
Забезпечення загальних інтересів суспільства дер$
жавою відбувається у певному інституційному середо$
вищі, де економічні інтереси суспільства як цілого, інте$
реси окремих громадян та суб'єктів господарювання не
співпадають безпосередньо. Вони поєднується через
складну і внутрішньо суперечливу систему економічних
відносин [4]. Враховуючи те, що особисті інтереси членів
суспільства часто суперечать інтересам суспільства як
цілого, підфункція економічного регулювання не може
реалізовуватися без одночасної реалізації підфункцію
контролю за дотриманням встановлених правил і норм
економічної діяльності та підфункцію здійснення еко$
номічних санкцій у випадку порушення таких правил і
норм.
Важливим результатом аналізу економічних
функцій держави як носія інтересу суспільства як ціло$
го на основі концепції сумісно$розділеної діяльності, а
також розкриття ДРЕ як підфункції економічного ре$
гулювання в межах функції задоволення економічних
потреб суспільства як цілого, є обгрунтування компле$
ментарного характеру взаємодії ринкового механізму
та державної регуляції. Приватні інтереси членів су$
спільства не можуть адекватно задовольнятися на рин$
ку без реалізації економічних функцій держави в якості
носія інтересів суспільства як цілого.
Зведення наукової дискусії до нормативних меж
нібито антагоністичної взаємодії ринку та держави, а
також узагальнення практики такої взаємодії у так зва$
них "провалах" ринку та держави, викривляють еконо$
мічну дійсність (у тому числу сутність держави та рин$
ку). Саме тому можливим є посилення активності дер$
жави в реалізації її функцій як носія інтересів суспіль$
ства загалом поряд з одночасним розвитком справед$
ливих ринкових відносин на основі принципів рівності,
справедливості та інклюзивності.
Сама лібералізація економічних відносин відбу$
вається, як наслідок, виконання державою своїх еконо$
мічних функцій. Для певних конкретних кроків лібера$
лізації національної економіки необхідною є реалізація
економічних функцій держави та їх підфункцій відпо$
відно до їх суті. На практиці відбувається наступне:
(1) суспільство виражає свій інтерес в певній лібералі$
зації економічних відносин через державу як носія за$
гального інтересу суспільства; (2) держава представляє
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даний інтерес; (3) держава реалізовує регулювання еко$
номіки через зміну умов функціонування ринкових
відносин; (4) держава контролює виконання нових лібе$
ральних умов та карає у випадку їх порушення. Важко
нівелювати роль держави в лібералізації, розглядаючи
останню в такому ракурсі. Як справедливо зазначив
К. Поланьї, ті, хто вимагає "менше уряду", насправді
виступають за інший уряд, і нерідко за такий, що спри$
яв би або їм безпосередньо, а бо ж їх покровителям
[10].
Непослідовність неоліберальної концепції, що вис$
тупає за зменшення ролі держави в економіці, вражає
своєю очевидністю. "З одного боку, мейнстрім не тер$
пить державних інтервенцій, а, з іншого, теорія, слідом
за економічною практикою, змушена постійно розгля$
дати питання стимулювання сукупного грошового по$
питу, проблеми зайнятості, грошову і промислову полі$
тику, інші аспекти функціонування народного господар$
ства" [3, c. 399]. Виходить так, що для ефективного фун$
кціонування ринку важливою умовою є адекватна реа$
лізація підфункції економічного регулювання.
Таким чином, ДРЕ, проявляючись у реалізації
підфункції економічного регулювання, має бути направ$
лене на створення справедливих умов функціонування
ринкового механізму, де приватні інтереси членів су$
спільства будуть задовольнятися максимально та в ме$
жах адекватного їх поєднання.
Водночас справедливою є констатація факту, що на
практиці діяльність держави часто іде в супереч із сутн$
існими функціями держави як носія загального інтере$
су суспільства. Однак це може виступати аргументом
проти застосованого нами підходу до переосмислення
ДРЕ в контексті економічних функцій держави як носія
загальних інтересів суспільства. Як було показано, цей
підхід розкриває сутність держави, яка має на меті
організувати процвітаюче суспільство, де суперечності
приватних інтересів не руйнують його, оскільки над
ними постають інтереси суспільства як цілого. Саме цим
визначається природа та первинне призначення держа$
ви. Тому щоб розвіяти начебто надмірну ідеалізацію
описаної нами концепції, варто розглянути власні та
вмінені функції держави. Це дозволить зрозуміти, що є
первинним і чому недосконалість ДРЕ на практиці не є
аргументами проти активної ролі держави.
Як зазначає А. Гриценко, "власні функції витікають
із суті і ролі держави, включають в себе основні і похідні
функції, а вмінені придаються державі зовні не у відпо$
відності до її власних функцій". Вмінені функції можуть
суперечити суті держави та часто викривляють і дефор$
мують державні механізми. Тому держава може стати
інструментом реалізації корпоративно$приватних інте$
ресів, які суперечать інтересам суспільства, та викону$
вати функцію забезпечення економічних переваг певним
групам. Реалізація цієї вміненої державі, але природно
не властивої їй, функції приводить до порушення еко$
номічної рівноваги, формування диспропорцій і різних
деформацій [4]. Деструкція держави через вмінені
функції в тих чи інших проявах має місце в усіх країнах
світу. Вирішення даної проблеми вимагає певних стабі$
лізуючих політичних та соціально$економічних ме$
ханізмів, які протидіють дискредитації держави як но$
сія інтересу суспільства загалом. Необхідною є на$
явність прозорості, справедливості та рівноправності
політичних та економічних відносин, що стосується
участі членів суспільства у державній владі та економі$
чному житті. Демократичні засади, доступність правди$
вої інформації та справедливе судочинство повинні роз$
ривати порочне коло "влада — багатство — влада" і цим
самим сприяти реалізації власних економічних функцій
держави як носія загального суспільного інтересу.
Важливо усвідомити нелогічність негативного став$
лення до держави в її сутнісному контексті. Потрібно
відрізняти суть та потенціал реалізації власних функцій
держави від реальних проявів її діяльності на практиці.
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Ідеальної реалізації функцій держави як носія загаль$
них інтересів суспільства не може бути, так само, як іде$
альних людини, ринку та суспільства. Суспільство має
прагнути побудувати державу в якій саме власні сутнісні
функції будуть визначати реальну практику державно$
го втручання в суспільне життя. Варто розглянути ана$
логію співвідношення сутнісного призначення та реаль$
ного застосування медицини. В медичних закладах реє$
струється чи не найбільша кількість смертей та по$
гіршень стану здоров'я, які інколи зумовлюються по$
милками лікарів. Останні часто є корумпованими і не
виконують свої обов'язки в належній мірі. Водночас на
забезпечення медичної системи люди платять податки
та здійснюють інші платежі. Однак вищенаведені факти
не можуть бути обгрунтуванням негативного ставлен$
ня до медицини, без якої було би ще гірше. Як у випадку
медицини, так і у випадку держави, ми маємо прагнути
нівелювати негативні прояви на практиці, спираючись
на їх власні сутнісні функції.
Часто апологети ринкового механізму порівнюють
державу на практиці із ринковим механізмом в теорії.
Аргументація звучить так, що держава є корумпованою,
бюрократизована, керується олігархами тощо, а ринок
є ефективним, що нібито доведено наукою. По$перше,
математичні моделі спрощують складну економічну ре$
альність до такої міри, що часто втрачають практичну
значущість. Можна багато дискутувати про перенесен$
ня методів точних наук на об'єкти дослідження гумані$
тарних, що в деяких випадках є виправданим, але со$
ціальний рух матерії є значно складнішим та менш про$
гнозованим, ніж об'єкти дослідження точних наук. І тут
потрібно бути обережним з висновками. По$друге, якщо
ми порівнюємо концептуальні моделі, тоді потрібно про$
довжувати говорити про них, а якщо ми говоримо про
реальну практику, то потрібно і далі говорити про ре$
альну практику. Теоретичний та емпіричні рівні безпе$
речно є зв'язаними і чим сильніше вони взаємодіють, тим
краще. Але коли видуману модель ефективної націо$
нальної економіки (із видуманою моделлю ефективних
ринків) порівнюють із реальними проявами ДРЕ, то це є
грубою дослідницькою помилкою. І якщо співвідноси$
ти ринок із реальними негативними сторонами ДРЕ, то
потрібно вказувати також недоліками реальних
ринків, наприклад: (1) вищезазначені дисфунції рин$
ку; (2) нерівномірність розподілу благ; (3) безвідпо$
відальність суб'єктів ринку (криза 2008 року); (4) про$
даж наркотиків, людських органів тощо. Порівнюю$
чи інтелектуальні об'єкти світогляду потрібно дотри$
муватися принципу симетричності застосування ло$
гіки міркувань.
Дж. Стігліц справедливо зазначив, що неолібералізм —
це "збірна солянка ідей, що базуються на уявленні фун$
даменталістів про те, що ринки — це саморегульовані
системи, які ефективно розподіляють ресурси, а також
добре слугують інтересам суспільства". Вчений також
наголосив, що неоліберальний ринковий фундамен$
талізм завжди був політичною доктриною, яка обслу$
говувала відповідні інтереси і ніколи не підтримувалася
ні економічною теорією, ні історичними досвідом [13].
Зважаючи на це, неважко дійти висновку, що реаль$
ною метою неолібералізму є: (1) усунення бар'єрів на
шляху капіталу, товарів, послуг та робочої сили; (2)
перерозподіл функцій та прибуткових об'єктів власності
з державного сектору у приватно$корпоративний; (3)
пом'якшення вимог щодо оподаткування, природокори$
стування, екології, захисту прав робітників та спожи$
вачів тощо.
Розвинені країни, ТНК та МО (СОТ, МВФ, СБ та
ін.) активно пропагують ідеї неолібералізму, що пород$
жує серйозні проблеми. Водночас у світі спостерігаєть$
ся зростання руху протекціонізму та локалізації, в ос$
нові чого лежать як популістські, так і науково$об$
грунтовані погляди. Можливі три варіанти розвитку (па$
нуючі тенденції поряд з винятками):
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1. Поточна неоліберальна доктрина залишати$
меться основою економічної політики. Як наслідок:
(1) ТНК будуть продовжувати нав'язувати свою пол$
ітику державам з метою оптимізації свого функціо$
нування через підкупи, фінансування виборів, шан$
таж, лобіювання тощо; (2) розвинені країни будуть іти
на компроміс із ТНК, а фактично будуть під його
впливом, а також використовуватимуть їх та міжна$
родні організації (СОТ, МВФ, СБ тощо) для просу$
вання своїх інтересів у нерозвинутих країнах, поси$
люючи нерівномірність розподілу вигоди від глобалі$
зації серед країн та верств населення (в тому числі у
розвинутих країнах); (3) нерозвинуті країни будуть
страждати від діяльності ТНК, розвинених країн та
МО без адекватних альтернатив супротиву; (4) зрос$
татиме табір противників неоліберального глобаліз$
му, на фоні розквіту популізму та посилення ризиків
військових та економічних війн; (5) загострювати$
муться усі існуючі проблеми, як$от: соціально$еконо$
мічна нерівність в масштабах планети та окремих дер$
жав, бідність, забруднення навколишнього середови$
ща, розбалансованість геополітичних сил тощо; (6)
стрімко падатиме і до того слабка довіра до міжна$
родних інститутів, які мали би забезпечувати інклю$
зивний та справедливий глобальний розвиток.
2. Лібералізація буде значно поглиблюватися і дер$
жава в економіці буде відігравати пасивнішу роль. У най$
ближчому майбутньому це є малоймовірним, врахову$
ючи наявні тенденції та геополітичні настрої. Однак,
якщо так відбуватиметься, то сценарій буде схожим до
того, що описаний у пункті вище, але із більш жорстки$
ми його проявами.
3. Роль національної держави в економіці зроста$
тиме. Соціально$економічна політика, ймовірно, апе$
люватиме до необхідності захисту соціальних, еконо$
мічних, екологічних, геополітичних та інших інтересів
національного суспільства із орієнтацією на само$
бутність соціально$економічної системи та нівелюван$
ня негативного впливу глобальних процесів. З одного
боку, такі держави можуть формувати досить агресив$
ну політику, де матимуть місце торгові війни, протек$
ціонізм, військові та дипломатичні конфлікти, закрит$
тя ринків, ізоляція країни або груп країн, формува$
тимуться локальні об'єднання держав та ін. З іншого
боку, бажаючи захищати інтереси свого суспільства,
держави можуть вдаватися до спроб побудови спра$
ведливого інклюзивного глобального простору, що є
максимально вигідним сценарієм розвитку для люд$
ства.
У контексті останнього, вітчизняний економіст
О. Білорус зазначив, що "перед людством постають нові
історичні та стратегічні імперативи: 1) зупинити хаотич$
ний, некерований розвиток світу; 2) створити ефектив$
ну систему управління світовим розвитком як єдиною
системою; 3) створити реальний "глобальний уряд", гло$
бальний парламент і глобальний суд; 4) розробити та
прийняти Глобальну Конституцію Світу; 5) розробити
та прийняти Глобальну стратегію та довгострокову про$
граму розвитку нової інтегрованої світ$системи, базо$
ваних на ноосферних принципах розвитку та поступо$
вому переході до глобальної нооекономічної системи
світу" [1, с. 85].
Водночас це не применшує важливості ДРЕ, а лише
вимагає його трансформації. По$перше, становлення
адекватної системи глобальної взаємодії, займе як
мінімум не одне десятиліття, якщо і відбудеться взагалі.
І поки цього не відбулося, ДРЕ є важливою підфунк$
цією в межах економічних функцій держави як носія
інтересів суспільства як цілого, а особливості неолібе$
рального глобалізму лише підсилюють роль ДРЕ. По$
друге, реалізація вказаних стратегічних імперативів
може відбутися лише в результаті співіснування та
пристосування ДРЕ різних країн, а не його усунення.
Саме переслідування національних інтересів в межах
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ДРЕ та безальтернативність глобальних процесів зумов$
лять становлення нового глобального порядку. По$
третє, нова система не буде централізованою і, швидше
за все, ДРЕ на національному рівні просто інтегрується
в загальну систему глобального регулювання економі$
ки. Відбудеться трансформація форм і проявів економ$
ічних функції держави як носія загальних інтересів сус$
пільства та їх інтеграція в глобальну систему, але вони
точно не зникнуть і не втратять актуальності до поки на
планеті будуть відбуватися соціально$економічні взає$
модії між людьми.
Імперативи, описані вище, є перспективами дуже
далекого майбутнього, які можливо людство і не досяг$
не. Очевидним є те, що в найближчі десятиліття світ пе$
реживатиме складні трансформації із дуже значними
ризиками входження в глухий кут. У сучасних умовах
підвищення ролі впливу зовнішніх факторів ДРЕ, змен$
шення ролі суб'єктності національних держав та роз$
балансування інституційних основ ДРЕ, необхідними є
такі напрями трансформації останнього: (1) підвищен$
ня рівня суб'єктності держави як носія загальнонаціо$
нального інтересу, (2) забезпечення інституційних ос$
нов інклюзивного глобального розвитку на принципах
рівноправності, справедливості та прозорості, (3) нейт$
ралізація негативного впливу на національну соціально$
економічну безпеку, здійснюваного міжнародними су$
б'єктами.
ВИСНОВКИ
Серед основних висновків дослідження варто ви$
ділити такі: (1) неоліберальна концепція є теоретично
слабкою для адекватного її застосування на практиці; (2)
сутність держави проявляється в її ролі як носія інтересів
суспільства як цілого, які не є простим зведенням інди$
відуальних вподобань; (3) концепція сумісно$розділеної
діяльності дозволила показати комплементарність рин$
кового механізму та державної регуляції, тому можли$
вим є одночасне зростання ролі держави та розвитку
ринкових відносин, які не можуть ефективно функціо$
нувати без належного виконання сутнісних функцій дер$
жави; (4) ДРЕ по своїй суті є реалізацією однієї підфункції
в системі економічних функцій держави як носія загаль$
них економічних інтересів суспільства, яка розкриває
сутність держави як такої, а не узагальнює практику; (5)
реалізація вміненої функції держави, яка відмінна від її
власної функції, може зумовлювати ряд негативних
наслідків в економіці, але це не може виступати аргумен$
том проти ДРЕ; (6) глобалізація, ймовірно, продовжува$
тиметься і в далекому майбутньому сформує нову систе$
му глобальної взаємодії з інтегрованим в неї ДРЕ; (7) нео$
ліберальний глобалізм вимагає трансформації ДРЕ для
підвищення рівня суб'єктності держави як носія загаль$
нонаціонального інтересу, забезпечення інституційних
основ інклюзивного глобального розвитку та нейтралі$
зації негативного впливу глобалізації на національну еко$
номіку.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ
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FORMATION OF INSTITUTIONAL DESIGN OF MACROFINANCIAL STABILITY:
EU PRACTICE AND LESSONS FOR UKRAINE

У статті уточняється зміст поняття інституційного дизайну публічного управління у його застосуванні
до макрофінансової сфери. В якості прикладу інституційного дизайну формування макрофінансової стаX
більності (безпеки) досліджено досвід ЄС щодо реалізації механізму раннього виявлення дисбалансів у
країнXчленів ЄС, їх попередження та коригування в рамках управлінської процедури бюджетного нагляX
ду "Європейський семестр". Розроблено матрицю взаємодії інститутів ЄС з регулювання дисбалансів,
яка структурує спеціальні функції інститутів ЄС у цій площині як у часі, так і за стадіями виявлення,
попередження та коригування дисбалансів. Результатом аналізу матриці взаємодії інститутів у рамках
Процедури макроекономічного дисбалансу є конкретні висновки (уроки) для України, які мають бути
використані при формуванні інституційного дизайну макрофінансової стабільності (безпеки) в Україні.
The article explains the concept of institutional design of public macrofinancial management. MacroXfinancial
instability as such poses a threat to economic security in general. The interaction of public authorities in order to
restore macroXfinancial stability at a secure level means the implementation of a certain institutional plan. In
view of this, the institutional design of macrofinancial stability should be the result of activities to design a
system of institutions that will be empowered and responsible for decisions on macrofinancial security of the
national economy to minimize threats to macrofinancial stability. These institutions should be sanctioned for
uncontrolled system imbalances. Coherence of actions and coherence of rules allow to minimize the level of
unpredictability of consequences of instability and risks of deepening of imbalances in the future. The experience
of the EU on the mechanism of early detection of imbalances between EU countries, their prevention and correction
within the administrative procedure of budget supervision "European Semester" was studied on the example of
institutional design of macrofinancial stability (security). The EU regulatory framework was studied and a matrix
of cooperation of EU institutions on imbalance regulation was created in order to analyze the feasibility of their
cooperation within the Macroeconomic Imbalance Procedure and the scope of applied economic policy
instruments. This matrix of cooperation of EU institutions systematizes the special functions of EU institutions
in time and at the stages of detection, prevention and elimination of imbalances. The generalized result of the
analysis of the matrix of cooperation of EU institutions is the formulation of conclusions (lessons) for Ukraine,
which should be used to create an institutional project of macrofinancial stability (security). These, in fact, are:
generalization of specific tools for the implementation of the institutional project of macrofinancial stability
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(clearly defined and defined in time, the implementation of which takes place within the normalized annual
management cycle); and characterizing the separation of powers and responsibilities for decisionXmaking based
on transparency, accountability and continuity.
Ключові слова: інституційний дизайн, макрофінансова стабільність, макроекономічні дисбаланси. Про
цедура макроекономічного дисбалансу, матриця взаємодії інститутів.
Key words: institutional design, macrofinancial stability, Procedure of macroeconomic imbalance, matrix of
interaction of institutions.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нагромадження макрофінансових диспропорцій в
українській економіці, крім іншого, має й інституційні
причини: відсутність/обмеженість інститутів публічно$
го управління, здатних запобігати руйнівним макро$
фінансовим диспропорціям та мінімізувати їх соціальні
наслідки. Система публічного управління макрофінан$
совою сферою передбачає формування доцільної взає$
модії інститутів публічної влади для відтворення мак$
рофінансової стабільності на безпечному рівні. Ця взає$
модія означає реалізацію певного інституційного дизай$
ну. Узгодженість дій та сталість правил дозволяє
мінімізувати рівень непередбачуваності наслідків неста$
більності та ризики поглиблення дисбалансів в майбут$
ньому. Прикладом такої системи публічного управлін$
ня макрофінансовою стабільністю з метою забезпечен$
ня її безпечного рівня є досвід ЄС у частині реалізації
механізму раннього виявлення макроекономічних дис$
балансів у країн$членів, їх попередження та коригуван$
ня.
Оскільки, попри важливість інституційного дизай$
ну для регулювання макрофінансових диспропорцій,
відсутнє таке його визначення, яке б було придатне для
реального практичного застосування, то проблему цьо$
го дослідження окреслюємо так. Це — уточнення змісту
явища (поняття) інституційного дизайну з метою його
релевантного застосування при реформуванні управлі$
ння макрофінансовою стабільністю (безпекою) націо$
нальної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Безпосередньо дотичними до сформульованої у цій
статті проблеми є такі сфери дослідження, як "макро$
фінансова стабільність" та змістове наповнення понят$
тя "інституційний дизайн" щодо макрофінансової сфе$
ри.
Макрофінансова стабілізація досліджувалась у ро$
ботах Schinasi G. [1; 2], в яких автор сформулював влас$
не визначення цього явища та принципи макрофінансо$
вої стабілізації. В дослідженні Feldstein M. [3] подано рів$
няння макрофінансової стабілізації. В роботі П.В. Кал$
лаур [4] систематизовано підходи до визначення фінан$
сової стабільності. Способи оцінювання та категори$
зації макрофінансової стабільності досліджуються у
роботах Корнєєва М., Рудик Н., Хлівного В. [5—7].
Напрям досліджень моделей фінансової нестабіль$
ності і їх державного регулювання представлений фун$
даментальними працями Minsky Human P., у тому числі
у одній із чотирьох монографій, а саме: "Stabilizing an
unstable economy" [8], B.S. Bernanke, M. Gertler, S. Gil$
christ [9]. Питання створення системи макрофінансових
індикаторів розглядається у працях О.І. Барановського,
О.О. Любіча, В.П. Мартинюка, В.М. Опаріна, В.М. Фе$
досова та інших.
Дослідження інституційного дизайну та його опти$
мізації представлений такими науковцями: Erik$Hans
Klijn та Joop F.M. Koppenjan, які в своїй праці "Insti$
tutional design. Changing institutional features of networks"
[10] зосереджують увагу на детальному вивченні інсти$
туційного дизайну та різноманітності інституційних
правил, які керують поведінкою людей в політичних
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мережах та пропонують стратегії зміни цих правил та
дизайну відповідно; Matthew C. Stephenson ("Information
Acquisition and Institutional Design"), Goodin, R. E. ("The
Theory of Institutional Design"), David L. Weimer ("Insti$
tutional Design") [11; 12] у тому числі давали визначення
інституційного дизайну через призму політичних мереж,
специфікацій та правил діяльності інститутів влади; Сав$
чин М., Михайлова О., Бунецький Л., Ротар Н. тощо ба$
зували дослідження інституційного дизайну також на
аналізі досвіду України.
Дослідженню європейського механізму оцінювання,
попередження та коригування макроекономічних дис$
балансів, а також рекомендаціям щодо адаптації цього
досвіду в Україні присвячені роботи українських нау$
ковців: Крючкова І.В. [13], Борзенко О.О., Панфілова
Т.О. [14], Шумська С.С. [15; 16] тощо.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням цього дослідження є виокремлення акту$
альних напрямів змін інституційного дизайну макро$
фінансових диспропорцій національної економіки, спи$
раючись на уточнення змісту поняття "інституційний
дизайн" та на узагальнення досвіду роботи інститутів
регулювання диспропорцій в ЄС.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для відповіді на питання про інституційний дизайн
макрофінансової стабільності доцільно визначитись зі
змістом поняття "інституційний дизайн" як такого.
Найчастіше термін "дизайн" використовується у
звичних для людини сферах, таких як мистецтво, інже$
нерія, маркетинг, ІТ тощо. Так, дизайн можна охарак$
теризувати як творчу діяльність з проектування функ$
ціональних, чи структурних змін певного об'єкта. Твор$
ча діяльність з дизайну неодмінно пов'язана з поліпшен$
ням об'єкта у бік зручності, ефективності, гармонійності
і т.д. Дизайн також розглядається як процес діяльності
людини та як результат такої діяльності. Важливим вис$
новком є розуміння, що дизайн відображає людське
буття в історичному розрізі та направлений на його роз$
виток і гармонізацію.
Зміст прикметника "інституційний" як похідного
розкривається через зміст категорії "інституція". Пра$
ця Д. Норта "Institutions, institutional change and econo$
mic performance" [17] містить такі категорії, як "institu$
tional framework", "institutional structure", "institutional
makeup" тощо. Однак, Д. Норт розглядав у своїх пра$
цях відокремлено правила та їх організаційне оформ$
лення, тобто інститути та інституції. Українські нау$
ковці, натоміть, досліджуючи етимологію термінів
"institution" та "institute" доходять висновку про їх не
синонімічність та єдиний переклад з англійської мови
як "інституція" [18, с. 320—324]. Хоча, згаданий підхід
не став єдиним в україномовній науковій літературі, він
пояснює утворення прикметників "інституційний" та
"інституціональний" як похідних відповідно від ""інсти$
туція", "institution" та "інститут", "institutum", "інститу$
ціоналізм".
Набутий зміст терміну "інституційний дизайн" пуб$
лічного сектору досліджується різними науковцями.
Josep M. Colomer [19, с. 246] визначає "інституційний
дизайн як вибір правил для прийняття колективних
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рішень" та акцентує увагу в процесі побудови інститу$
ційного дизайну на двох аспектах: хто в цій структурі
приймає рішення та як ці рішення будуть прийматись.
Так, інституції розглядаються як такі, що створюють
обмеження колективних рішень та зменшують невизна$
ченість, тоді як дизайн як такий, що створює гармоній$
не середовище для взаємодії у суспільстві.
У книзі "The Theory of Institutional Design" [11] від
1996 року Robert E. Goodin досліджував проблеми інсти$
туційного дизайну та редизайну через призму теорій
інституційного дизайну в контексті різних дисциплін.
Власне дизайн визначається як створення дієвої форми
для просування ціннісних результатів у конкретних умо$
вах.
David L. Weimer у книзі "Institutional Design" [12], з
огляду на вибір альтернативної політики, приділив ува$
гу інституційному дизайну як процесу створення спе$
цифікацій та правил. Розуміння інституційного дизай$
ну має допомагати під час аналізу політики та у форму$
люванні більш ефективних її альтернатив. Для аналізу
та розробки політики автор пропонує розглядати інсти$
туційний дизайн як створення відносно стійких наборів
взаємопов'язаних правил та стимулів, які складають
узгоджені процедури, призначені для досягнення пред$
метних цілей.
Українські науковці визначають інституційний ди$
зайн по$різному. Зокрема, як "цілеспрямоване компо$
нування інститутів з метою упорядкування правил, що
регулюють взаємовідносини між людьми у передбачу$
ваному напрямі з метою відповідності існуючим потре$
бам і змінам" або як "творчий процес побудови інститу$
ційної системи за законами краси та гармонії" [20, с. 24],
"динамічний процес трансформаційних змін існуючих
традиційних інститутів у стан нових" [21, с. 122]. Акцен$
тована в згаданих роботах компліментарність інституцій
є умовою отримання цілісної системи ефективного
інституційного дизайну, адже зміна у роботі однієї
інституції в створеній структурі буде неодмінно впли$
вати на роботи всієї решти.
Спираючись на згадані визначення змісту інститу$
ційного дизайну, у подальшому ми використовуватиме$
мо таке його тлумачення: це — результат цілеспрямо$
ваної діяльності з проектування алгоритмів, процедур,
правил, стимулів та обмежень, що спирається на унор$
мований розподіл повноважень та відповідальності в
системі публічної влади, з однієї сторони, та між орга$
нами влади та всіма іншими учасниками публічного уп$
равління, — з іншої.
Якщо розглядати проектування інституційної сис$
теми в тому числі як творчу діяльність, спрямовану на
формування гармонійного інституційного середовища,
то варто зважати на відповідність створеної системи
існуючим суспільним запитам та соціально$економічним
загрозам.
Нестабільність розвитку національної економіки
загалом та інституційних секторів, зокрема, можна оці$
нювати по$різному: за відхиленнями фактичних показ$
ників від їх рівноважних значень; за наближенням фак$
тичних значень до оптимальних; за досягненням цілей
(таргетів), за виконанням затверджених фіскальних чи
монетарних правил.
Робота українського економіста В. Гейця [22] дає
нам підстави вважати синонімами категорії "диспро$
порційність", "незбалансованість", "нестабільність", що
за своєю суттю є визначають стан відхилення від бажа$
ного стану об'єкта, відхилення від плану чи цілей, від
оптимального сценарію. Ситуацію за відсутності дисба$
лансів, які породжують диспропорції розвитку можна
назвати стабільною, незагрозливою.
Зважаючи на зазначене можна дійти висновку, що
макрофінансові диспропорції описують дисбаланси
фінансової сфери та реального сектору економіки, з
огляду на їх взаємозалежність [23, с. 39]. Фактично, мак$
рофінансова нестабільність формує загрози економіч$
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ної безпеки держави. Макрофінансові диспропорції
досліджуються науковцями як прояви неефективно еко$
номічної політики держави. Отже, вони виявляють і не$
ефективний інституційний дизайн.
З огляду на визначення макрофінансової стабіль$
ності, інституційний дизайн макрофінансової стабіль$
ності є результатом діяльності з проектування системи
інституцій, які наділені повноваженнями відповідаль$
ності за рішення щодо макрофінансової безпеки націо$
нальної економіки. Йдеться про виявлення, поперед$
ження, мінімізації загроз макрофінансовій стабільності.
На ці інституції мають накладатися санкції за неконт$
рольовані дисбаланси системи. Їх взаємозв'язки повинні
здійснюватися за правилами, що поширюються на всіх
стейкхолдерів економічної політики.
Прикладом проєктування системи завчасного вияв$
лення, попередження й врегулювання дисбалансів на$
ціональної економіки та закріплення розподілу повно$
важень й відповідальності між інституціями є затверд$
ження та реалізація країнами ЄС низки інституційних
реформ, які були прийняті впродовж 2011—2012 років
як відповідь на пережиті виклики під час Глобальної
фінансової кризи 2008—2009 років. Зокрема у публікації
Європейської Комісії "Управління економікою ЄС:
більш суворі економічні правила для управління євро та
Економічним і валютним союзом (EU economic gover$
nance: Stronger economic rules to manage the euro and
economic and monetary union)" [24] зазначено про таке.
Криза дозволила зрозуміти, серед іншого, й інституційні
слабкості в системі публічного управління економікою
ЄС, які виявились у затримках у прийнятті швидких та
жорстких рішень ситуативно; слабкому механізмі забез$
печення виконання фінансових зобов'язань країнами$
членами та відсутність швидкого механізму фінансової
підтримки тих, хто потерпає від кризи; недостатнє зо$
середження уваги на нагромадженні макроекономічних
дисбалансів та показникові рівня державного боргу на
противагу рівню дефіциту державного бюджету тощо.
У документах ЄС зазначено, що основним інстру$
ментом забезпечення фінансової стабільності зали$
шається Пакт стабільності та зростання (The Stability
and Growth Pact (SGP). Але кризові виклики актуалізу$
вали необхідність посилення його додатковими інстру$
ментами, які були закріплені пакетом з шести законо$
давчих актів (Six$Pack) та Пактом Євро$плюс (Euro Plus
Pact). Останнім серед іншого ухвалено нову управлінсь$
ку процедуру бюджетного нагляду "Європейський се$
местр" (The European Semester) — координація фіскаль$
ної, економічної політик та політики зайнятості між на$
ціональними економіками країн ЄС та нагляд з боку Євро$
пейської Комісії для узгодження дій в рамках циклу.
Новим та дієвим для врегулювання дефіцитів бюд$
жетів країн$членів та обсягів державного боргу ви$
знається Процедура ліквідації надмірного дефіциту, яка
закріпила санкційний механізм та обов'язок дотриму$
ватись загальновстановлених правил й провадити прозо$
ру і передбачувану бюджетно$податкову політику; Про$
цедура макроекономічного дисбалансу (The Macro$
economic Imbalance Procedure — MIP), задача якої це
раннє виявлення дисбалансів, поглиблений аналіз вияв$
лених дисбалансів та їх категоризація, запровадження
превентивних чи коригуючих заходів або санкцій у разі
нагромадження дисбалансів; Стратегія розвитку ЄС до
2020 року, яка задає нові орієнтири розвитку.
Умовами застосування до країн$членів Процедури
надмірного дефіциту (Excessive Deficit Procedure) є не$
дотримання боргового правила — не перевищення бор$
гом межі 60% ВВП. Водночас передбачено урахування
всіх особливих факторів та впливу економічного цик$
лу, якщо розрив між фактичним рівнем заборгованості
та 60$відсотковим еталоном не зменшується на 1/20 що$
річно в середньому протягом трьох років. Подібне сто$
сується ситуації надмірного дефіциту державного бюд$
жету, коли він перевищує референтну величину 3% ВВП.
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Таблиця 1. Матриця взаємодії інститутів ЄС у регулюванні макрофінансових диспропорцій

Інститути ЄС
Рада ЄС (Council of Єврогрупа Крани-члени ЄС
the EU (Council))
(міністри
(Member States)
фінансів
країн
Єврозони)
(Eurogroup
(finance
ministers of
the euro
area
countries))
Загальні функції інститутів ЄС
Координує загальні Координує Формують
Визначає
основні
рішення щодо
узгодження національні
політичні
принципів, бюджети, за
економічної
нормативами ЄС
орієнтири для
політики та приймає що відпощодо дефіциту й
ЄС
обов'язкові рішення відають
боргу, та вимоги
для окремих країн загальним
щодо зайнятості,
інтересам
ЄС
ринків капіталу
країн
Єврозони
Спеціальні функції інститутів ЄС щодо виявлення дисбалансів
Листопад
Листопад Жовтень
Листопад
Участь в дискусії
Участь в
Організація
Проєкти бюджетів
про Щорічну
дискусії щодо
обговоренні на наступний рік.
стратегію сталого
Звіту про
Щорічної
Участь у
механізм
стратегії сталого зростання.
двосторонніх
сповіщення, перемовинах з
зростання та
Обговорення
оцінки Єврокомісії
Єврокомісією з
Звіту про
Оцінки
щодо проєктів
бюджетних питань
механізм
проєктів
та пріоритетів
оповіщення для бюджетів країн
бюджетів
Єврозони
країн
розвитку
координації
Єврозони,
економічних
політик країн ЄС
Рекомендацій для
Єврозони
для їх
імплементації у
національні
програми та
плани

Європейська Комісія Європейська
(European
Рада (European
Commssion)
Council)

Рада з питань
економіки та
фінансів
(ECOFIN)
Рада з питань
зайнятості,
соціальної
політики,
охорони
здоров’я
(EPSCO)

Європейський
Парламент
(European
Parliament)

Пропонує Раді ЄС
орієнтири для
реалізації економічної
і податкової політики,
контролює виконання
та забезпечує
дотримання рішень
Ради ЄС

Координують
та узгоджують
принципи
організації
економічної та
соціальної сфер

Створює законодавство
у співпраці з
Радою ЄС та
аналізує
результати
регулювання
економіки

Листопад
Участь в
обговоренні
Звіту про
механізм
оповіщення,
Оцінки
Євромісії щодо
проєктів
бюджетів країн
Єврозони,
Проєкту
спільного звіту
про зайнятість
країн

Листопад
Організація
дискусії щодо
пріоритетів,
окреслених у
Щорічній
стратегії
сталого
зростання
Участь в
обговоренні
Звіту про
механізм
сповіщення

Березень
Створення та
схвалення
спільного звіту
про зайнятість.

Лютий
Приймає
Щорічну
стратегію
сталого
розвитку та
Звіт про
механізм
оповіщення.

Листопад
Щорічна стратегія
сталого зростання
[28]: пріоритети для
урядів країн ЄС.
Звіт про механізм
сповіщення [29]:
моніторинг стану, за
Таблицею індикаторів
[30], для визначення
країн для проведення
поглибленого огляду
та застосування
Процедури
надмірного
дисбалансу.
Оцінка проєктів
бюджетів країн
Єврозони [31] на
відповідність Пакту
про стабільність та
зростання

Спеціальні функції інститутів ЄС щодо виявлення дисбалансів
Грудень
Грудень-січень
Березень
Вказівки щодо Схвалює
Ухвалення
пріоритетів
бюджетних планів.
Рекомендації для
Єврозони на основі
національних
листопадових
реформ у
Квітень
обговорень
програмах та
Національні
документів ЄС,
бюджетних
програми реформ
Щорічну стратегію
планах.
та стабільності /
сталого розвитку та
конвергенції [34], з
визначенням
Червень-липень Звіт про механізм
оповіщення.
шляхів запобігання
Затвердження
/ виправлення
остаточних
дисбалансів,
Червень-липень
Рекомендацій
дотримання
Участь в
для кожної
фіскальних правил
обговоренні
країни
впровадження
та пріоритетів
Рекомендацій для
розвитку.
Єврозони в окремих
країнах ЄС
Серпень-вересень
Імплементація
визнаних
Травень
інститутами ЄС
Рекомендації для
країн на основі
Рекомендацій у
аналізу національних
національне
програм та планів [33]
законодавство та
щорічні бюджети

Лютий
Звіти країн про
загальні економічні
та соціальні зміни
[32]: оцінка прогресу в
структурних
реформах, запобігання
та усунення
дисбалансів та
результатів
поглиблених оглядів,
щодо можливого
застосування
Процедури
надмірних
дисбалансів
Інформування
Європарламенту та
Ради ЄС.

Липень
Приймання
остаточних
рекомендацій
для кожної
країни з питань
національних
фінансів

Травень
Дискусія
щодо
опублікованих
Єврокомісією
Рекомендацій
для країнчленів ЄС

Важливо те, що процедура надмірного дисбалан$ діяти лише у випадку численних порушень порогових
су (Excessive Imbalances Procedure) є частиною Про$ значені індикаторів, які застосовуються для моніто$
цедури макроекономічного дисбалансу, що починає рингу.
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Нормативні документи, якими користуються при
запобіганні та корекції дисбалансів — Положення
№1176/2011 — грунтується на достатньо чіткому виз$
наченні змісту макроекономічного дисбалансу, який
потрактовано як "будь$яку тенденцію, що спричиняє
макроекономічні зміни, які негативно впливають або
можуть негативно вплинути на правильне функціону$
вання економіки держави$члена Економічного та валют$
ного союзу або Союзу в цілому" [25]. Такими тенден$
ціями (стійкими або ні), вразливими ситуаціями визна$
ють надмірний рівень боргових зобов'язань, надмірне
зростання кредитних зобов'язань з обслуговування за$
лучених позик, тривалий та надмірний дефіцит або
профіцит державного бюджету та поточного рахунку
Платіжного балансу тощо.
Для розуміння інституційного дизайну важливо те,
що Процедуру ліквідації надмірного дефіциту пере$
орієнтовано з питань оцінювання та корегування над$
мірного дефіциту в тому числі й на корегування над$
мірного рівня державного боргу, однак сам інструмент
не є повністю новим, адже був ухвалений та впро$
ваджений в доповнення до резолюції Європейської ради
17 червня 1997 р. Про Пакт стабільності та зростання
[26] Положенням Ради (ЄС) №1467/97 від 7 липня 1997 р.
Про пришвидшення та роз'яснення впровадження про$
цедури надмірного дефіциту [27]. Натомість Процеду$
ра макроекономічного дисбалансу була новим інструмен$
том, в рамках якого останнім часом оцінка проводиться
за 14 індикаторами для виявлення макроекономічних дис$
балансів та ще 28 додатковими індикаторами.
Оскільки Процедура макроекономічного дисбалан$
су була запроваджена з метою завчасного виявлення
дисбалансів та їх коригування, цим інструментом в тому
числі було впроваджено правила для інституцій ЄС та
закріплено розподіл повноважень й відповідальності
приймати рішення у цій площині. Інститути ЄС мають
певну систему повноважень щодо виявлення, запобіган$
ня та подолання дисбалансів, включно з санкційними за$
ходами щодо країн, які порушують правила. Оскільки ця
система є достатньо складною, то у таблиці 1 подано лише
дії інститутів ЄС на етапі виявлення дисбалансів.
Процедура макроекономічного дисбалансу перед$
бачає не тільки превентивні заходи, якими є інструмент
CSRs та корегуючи заходи, такі як EIP, а й санкційний
режим для країн$членів, чиєю валютою є євро (регла$
ментується окремим документом — Regulation (EU) No
1174/2011 on enforcement measures to correct excessive
macroeconomic imbalances in the euro area [35], метою
якого є ефективне примушення до виправлення над$
мірних макроекономічних дисбалансів у Єврозоні).
Зазначеним положенням врегульовано, що у разі
невиконання рекомендацій Ради, відсотковий депозит
або пеня повинні бути накладені до тих пір, поки Рада
не встановить, що країна$член Єврозони вжила кори$
гуючих заходів для виконання її рекомендацій. Неодно$
разове невиконання рекомендацій Ради також має бути
предметом щорічного штрафу, поки Рада не встановить,
що країна$член представила план коригуючих заходів,
який достатньо враховує її рекомендації. Для забезпе$
чення рівності між країнами$членами відсотковий депо$
зит та пеня є однаковими для всіх і дорівнюють 0,1% ВВП
відповідної країни$члена у попередній рік. Комісія має
право рекомендувати Раді зменшити розмір штрафної
санкції або скасувати її відповідно до економічного ста$
ну країни$члена, а Парламент — здійснювати нагляд за
рішеннями Ради стосовно санкційного режиму. Відсот$
ковий депозит чи річний штраф, який було сплачено
країною$членом за певний рік, в якому згодом Радою
визналось здійснення рекомендованих коригувальних
заходів, повертається.
Аналіз основ формування інституційного дизайну
макрофінансової безпеки в Україні є предметом спе$
ціальних досліджень. Наразі можна фіксувати існуван$
ня інститутів державної влади, компетентності яких
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опосередковано пов'язані з виявленням макрофінансо$
вих дисбалансів. Але системі бракує нормативної бази та
реальної практики постійного моніторингу дисбалансів,
оприлюднення результатів моніторингу, прийняття
рішень щодо узгоджених дій у подоланні дисбалансів,
санкцій у разі невиконання тощо. Тому досвід інститутів
ЄС для України має значення, яке важко переоцінити.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Під час застосування досвіду формування інститу$
ційного дизайну макрофінансової безпеки ЄС для Ук$
раїни, на наш погляд, мають братися до уваги такі уроки.
Конкретними інструментами реалізації інституцій$
ного дизайну макрофінансової стабільності (безпеки)
мають бути:
— обгрунтована стратегія зростання,
— постійний моніторинг розвитку подій, функції
якого покладено та розподіллено у часі за конкретни$
ми інститутами,
— звіти загальні та поглиблені при зростанні загроз
стабілізації,
— аналіз (за певними показниками та критеріями
безпечності) національних програм та бюджетних
планів тощо,
— рекомендації до виконання від окремих інсти$
тутів, відповідальних за певні аспекти стабільності (без$
пеки),
— процедури (алгоритми) обмеження дисбалансів,
— застосування санкційного механізму.
Зазначені інструменти чітко окреслено та визначе$
но у часі, тому система взаємодії інститутів діє за вибу$
дованим та унормованим щорічним управлінським цик$
лом.
Повноваження та відповідальність приймати рішен$
ня передбачає прозорість, що забезпечується, при$
наймні, двома процедурами:
— завчасним публікуванням документів, що стосу$
ються дисбалансів й на основі яких приймаються рі$
шення,
— двосторонніми або багатосторонніми обговорен$
нями проблем дисбалансів зацікавленими сторонами.
Інститути управління у процедурі макроекономіч$
них дисбалансів розподіляють повноваження щодо
оцінювання та моніторингу (Комісія) й прийняття обо$
в'язкових до виконання рішень чи застосування санкцій
(Рада).
Відтворена національна система попередження та
коригування кризових станів, яка діє для країн$членів
ЄС, грунтується на постійному моніторингу основних
індикаторів, оптимальні значення яких можуть бути
пристосовані до національних вимог та змінюватись, а
також передбачає існування допоміжних індикаторів.
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ
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EVALUATION OF THE LEVEL OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE
ACTIVITY

У статті здійснено оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств, який базується на визначенні інтегральних показників за компонентами інноваційної діяльX
ності, ефективності діяльності підприємств та показниками державного регулювання. Систематизовано
моделі державного регулювання інноваційної діяльності країн світу. Узагальнено характеристику меX
тодів оцінки потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, їх переваг та неX
доліків. Обгрунтовано ствердження, що доцільність впровадження інновацій в діяльність підприємств
має спиратись на результати аналізу показника, який включає в себе всі форми прояву економічної ефекX
тивності окремої інновації — інтегрального показника. Запропоновано методичний підхід до оцінюванX
ня рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, який складається з
логічної послідовності етапів, які в результаті дозволяють надати якісну та кількісну характеристику
реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що дозволяє визнаX
чити проблеми застосування інструментів державного регулювання, які погіршують умови для провадX
ження підприємствами інноваційної діяльності.
The article assesses the level of potential of state regulation of innovation activity of enterprises, which is
based on the definition of integrated indicators by components of innovation activity, efficiency of enterprises
activity and indicators of state regulation. The purpose of this article is to assess the level of potential of state
regulation of innovation activities of enterprises for further modelling and optimization of the system of regulatory
tools. Models of state regulation of innovation activities in the world are systematized. The characteristic of
methods of estimation of potential of the state regulation of innovative activity of the enterprises, their advantages
and lacks is generalized. It is determined that the quantitative assessment of the potential of state regulation of
innovation activities of enterprises can be given both in absolute terms and in the form of indices that characterize
the ratio of the potential of this economic entity to the average for the industry, country and so on. The statement
that the expediency of introducing innovations in the activities of enterprises should be based on the results of
the analysis of the indicator, which includes all forms of manifestation of economic efficiency of a particular
innovation — an integrated indicator. This coefficient summarizes the impact of a set of normalized partial
coefficients, without a detailed study of which the assessment of the effectiveness of innovation cannot be
considered complete. Research and development of indicators to assess the level of potential of state regulation
of innovation of enterprises will enable state regulators to determine the effectiveness of innovation of enterprises
and tax authorities — the amount of future tax payments from innovationXtaxpayers, to plan budget revenues
by economically sound methods, and also identify payers who will be able to optimize their payments and promote
innovative development. A methodical approach to assessing the level of potential for state regulation of
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innovation activities of enterprises is proposed, which consists of a logical sequence of stages, which as a result
allow providing qualitative and quantitative characteristics of the potential for state regulation of innovation
activities of enterprises.
Ключові слова: оцінювання, потенціал, державне регулювання, інноваційна діяльність підприємств, інтег
ральні показники.
Key words: evaluation, potential, state regulation, innovative activity of enterprises, integrated indicators.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сьогодні стають все більш актуальними досліджен$
ня, які пов'язані з таким поняттям, як потенціал, адже це
поняття пов'язане із конкурентоспроможністю. Одним
із значних показників розвитку країни є її науково$тех$
нічний потенціал, наскільки така країна досягла успіху в
інноваціях. Інноваційний розвиток в Україні, у порівнянні
з розвинутими країнами, не досяг належного рівня, не
дивлячись на те, що країна має високий науково$техніч$
ний потенціал. Важливість інноваційної сфери в еко$
номіці вказує на те, що вона потребує певних регулятив$
них процесів, які змогли б стимулювати її розвиток.
Це повинні бути і стимулююча система фінансуван$
ня інноваційної діяльності, сприятлива фіскальна та мо$
нетарна політика, страхування ризиків, пов'язаних із
інноваційною діяльністю, державних замовлень та цільо$
вих програм, які би підтримували інноваційну активність
та співпрацю суб'єктів господарювання на національно$
му та наднаціональному рівні у впроваджені високих тех$

нологій. Держава повинна створити оптимальний еконо$
мічний механізм, який має успішно поєднувати державні
та ринкові важелі впливу на наукові та інноваційні про$
цеси і буде зорієнтований на економічне зростання Ук$
раїни, її інтеграцію у світову економіку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Над питаннями державного регулювання, його
впливу на інноваційний розвиток, оцінки ефективності
інструментів стимулювання інноваційної діяльності пра$
цювали такі науковці: Алєксєєв І.В., Амоша О.І. [2], Га$
ман М.В. [3], Геєць В. [4] М., Іванов Ю.Б., Ілляшенко С.М.,
Крупка М.І., Кизим М.О., Соколовська А.М., Федоcов В.М.,
Федулова Л.І., та інші.
Незважаючи на значну кількість наукових праць та
наукових результатів в сфері державного регулювання
інноваційної діяльності, дослідження потенціалу дер$
жавного регулювання інноваційної
Таблиця 1. Моделі державного регулювання інноваційної діяльності підприємств діяльності підприємств та оціню$
вання його реалізації залишається
Модель
Характеристика
відкритим.
Застосування спеціальних програм
державного фінансування
фундаментальних та прикладних
робіт
Надання цільових безоплатних
субсидій, дотацій, оплата витрат
на технічну експертизу
Розробка та реалізація
інноваційних стратегій як
моделі інноваційного та
соціально-економічного
розвитку
Зменшення податкового
зобов’язання підприємства з
податку на прибуток на частину
інноваційних витрат, понесених
у відповідному податковому
періоді (як правило, в формі
ІПК чи ІПЗ)
Відстрочення на визначений час
сплати податкових зобов’язань з
податку на прибуток за умови
спрямування цих коштів в
інноваційні проекти

Застосування податкового
кредиту на НДДКР до
соціальних зобов’язань
працівників

Прямі методи
Програма інвестування створення малих підприємств, що
займаються інноваціями; програма трансферу технологій малих
підприємств, що займаються інноваціями; програма
інноваційних досліджень малих підприємств
Застосування прямих методів надає можливість державі
визначати, який сектор економіки потребує підтримки в першу
чергу
Концепції регіонального розвитку, які поєднують інноваційну
та промислову політику та сприяють ефективному залученню
державних інвестицій за рахунок зосередження на сильних
сторонах галузі інновацій

Непрямі методи
Такими витратами можуть бути витрати на розробку та
впровадження нових технологій чи продукції, проведення
НДДКР. Розмір податкового кредиту диференціюється, як
правило, в залежності від обсягу загальних витрат на НДДКР. В
такій моделі пільга надається на безповоротній основі
ІПК може надаватися на термін від 1 до 5 років за наявності
однієї з підстав:
1) проведення НДДКР або технічного переозброєння власного
виробництва;
2) здійснення суб’єктом інноваційної діяльності;
3) виконання особливо важливого замовлення для соціальноекономічного розвитку регіону або надання особливо важливих
послуг населенню;
4) виконання державного оборонного замовлення;
5) здійснення суб’єктом інвестицій у створення об’єктів, що
мають найвищий клас енергетичної ефективності;
6) включення суб’єкта до реєстру резидентів зони
територіального розвитку
Такий різновид фіскальних стимулів інноваційно-інвестиційної
діяльності активно впроваджується з урахуванням того, що в
інноваційній діяльності левову частку доданої вартості
створюють високооплачувані працівники. Це дає підстави
прогнозувати подальше розширення сфери застосування цього
інструменту

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2].

www.economy.in.ua

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінювання
рівня потенціалу державного регу$
лювання інноваційної діяльності
підприємств для подальшого виз$
начення проблеми застосування
інструментів державного регулю$
вання, які погіршують умови для
провадження підприємствами
інноваційної діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Кількісна оцінка потенціалу
державного регулювання інновац$
ійної діяльності підприємств може
бути дана як в абсолютному вира$
женні, так і у вигляді індексів, що
характеризують відношення по$
тенціалу окремого інструмента ре$
гулювання до середнього показни$
ка інноваційної активності по га$
лузі, країні тощо.
Використання існуючих науко$
вих методів оцінювання потенціа$
лу державного регулювання інно$
ваційної діяльності підприємств
доцільно розглядати як частину
процедури аналізу ретроспектив$
ної, поточної і перспективної еко$
номічної інформації, а також
фінансової стійкості організації.
Стабільне зростання рівня потен$
ціалу державного регулювання по$
винно базуватися на підвищенні по$
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жавного бюджету та інноваційних витрат
підприємств.
Попри те, що методи державного регу$
лювання інноваційної діяльності відносно
прості та зрозумілі, механізм їх запровад$
ження в практиці різних країн значно
відрізняється.
Варто виділити декілька найпоширеніших
моделей (табл. 1). Багато країн світу засто$
совують комплексний підхід стимулювання
інноваційної діяльності, застосовуючи як
прямі, так і непрямі методи регулювання.
В Україні на сьогодні не передбачено за$
стосування непрямих методів, як$от: пільго$
ве оподаткування для стимулювання іннова$
ційної діяльності. Для стимулювання та
підтримки розвитку інновацій застосовують$
ся прямі методи державного регулювання.
Причини цього пов'язані зі значним дефіци$
том державного бюджету, складністю адмі$
ністрування податкових пільг, непрозорістю
та складністю контролю за їх використан$
ням, досвідом значних корупційних зловжи$
вань. Проте не викликає сумнівів, що Україні
потрібно більше уваги приділяти питанню
стимулювання інноваційної діяльності.
Основним методичним інструментом
оцінки потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств слід виз$
нати методики оцінки ефективності кожно$
го окремого виду інструментів державного
регулювання. Методики оцінки інструментів
державного регулювання застосовуються в
основному для цілей дієвості інноваційної
політики держави.
Джерело: сформовано автором на основі [3; 4].
Характеристика методів оцінки потен$
казників ефективності інноваційної діяльності ціалу державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств, збільшенні обсягу податкових надходжень підприємств, їх переваг та недоліків наведено у таблиці
до державного бюджету та зниження рівня втрат дер$ 2.
За останні декілька років, в інно$
ваційній
сфері проводяться заходи та
Оцінювання потенціалу державного регулювання
зміни, що допоможуть державі на$
інноваційної діяльності підприємств
близитися до інтеграції в ЄС.
Попри те, що щорічно прово$
дяться
реформи, державне регулю$
Метод
Етапи оцінки
Результат
вання інноваційної діяльності харак$
(прийом)
теризується суттєвими проблемами
насамперед з боку законодавчої сфе$
1. Обґрунтування складу
Сформований масив
ри, такими як відсутність довгостро$
Узагальнення
можливих показників
показників за наявності
кових програм розвитку національ$
Групування
згадувань у наукових працях за
окремо за секторами
ної економіки, заснованої на іннова$
відповідною тематикою
ціях; невиконання визначених зако$
2. Відбір показників з
нодавством механізмів реалізації
урахуванням
пріоритетів інноваційної діяльності
Апріорне
узгодженості думок
та пріоритетів розвитку науки і тех$
ранжування
науковців та наявності
ніки; відсутність у законодавстві Ук$
статистичних даних для
раїни фінансових, кредитних, подат$
Групи показників, які будуть
подальшого аналізу
кових інструментів підтримки інно$
використовуватися у
ваційної діяльності, прийнятих, зок$
подальшому аналізі
3. Перевірка відібраних
рема, в державах$членах ЄС;
показників на наявність
Кореляційний
відсутність ефективних механізмів
кореляційних зв’язків на
аналіз
комерціалізації результатів заверше$
усунення
них науково$технічних розробок, що
мультиколінеарності
призводить до втрати державою що$
4. Розрахунок
річно значних бюджетних надход$
Кількісна та якісна оцінка
Метод ентропії
інтегральних показників
жень; низький рівень інноваційної
потенціалу державного
активності суб'єктів підприємниць$
регулювання інноваційної
5. Проведення шкального
Метод
кої діяльності.
діяльності підприємств у
вимірювання
трапецієподібних
Оскільки є необхідним підвищен$
динаміці
Рис. 2.1.
інтегральних показників
чисел
ня показників ефективності іннова$
ційної діяльності підприємств,
Рис. 1. Методичний підхід до оцінювання потенціалу державного регулювання збільшення обсягу податкових над$
ходжень до державного бюджету та
інноваційної діяльності підприємств
зниження рівня втрат державного
Джерело: розробка автора.
Таблиця 2. Характеристика методів оцінки потенціалу державного
регулювання інноваційної діяльності підприємств
Метод
Переваги
Недоліки
1. Методи оцінки на основі побудови репрезентативної системи показників
Репрезентативна
Може використовуватися для
Висока трудомісткість
система показників визначення потенціалу з
урахуванням реальних
можливостей та існуючої
практики формування
податкових баз
Метод кореляційно- Невелика трудомісткість, значна Вибір показників для
регресійного
об'єктивність. Дозволяє виявити розрахунку неоднозначний,
аналізу
факторну залежність фактичних що ускладнює його
надходжень і податкових баз
застосування на
регіональному рівні
2. Методи оцінки на основі даних форм звітностей підприємств та коригування сум
фактично зібраних податків
Розрахунок, що
Розмежування розрахунку за
Інформаційною базою
спирається на
видами податків дозволяє
служать дані
адитивну
отримати достатньо точний
ретроспективного періоду,
властивість
результат. Визначення
не враховується поточний і
потенціалу
коефіцієнта збирання збільшує
перспективний стан
достовірність даних
податкової бази
Спрощений метод
Доступність даних, простота їх
Обмеженість розрахунків за
збору
рахунок невеликої кількості
використовуваних
параметрів
Плановий метод
Високий ступінь достовірності
Не використовується
інформація про податкову
базу
3. Метод оцінки з використанням індексу податкового потенціалу (ІПП)
Оцінка з
Високий ступінь достовірності.
Потрібен великий обсяг
використанням ІПП
ретроспективної інформації
Метод сукупних
Більш точне відображення
податкових
фактичного обсягу податкових
ресурсів
ресурсів
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Таблиця 3. Реалізація послідовних етапів оцінювання потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств
Етап 1

Формування складу можливих показників для
оцінювання потенціалу державного регулювання
інноваційної діяльності підприємств

Етап 2

Відбір показників для оцінювання потенціалу
державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств з урахуванням узгодженості думок
науковців та наявності статистичних даних для
подальшого аналізу
Визначення суми рангів відібраних показників та різниці
між сумою рангів кожного показника і середньою сумою
рангів

Проводиться відбір показників, що характеризують реальний
та потенційний стан учасників відносин на підставі
дослідження точок зору авторів стосовно кількості ознак;
попередня обробка даних
Розрахунок здійснено за допомогою методу апріорного
ранжування з метою виділення значущих серед великої
кількості ознак, що дозволить зробити порівняльну оцінку
ступеню впливу різних показників на функції відгуку, і тим
самим, достовірно відібрати найбільш вагомі для наступних
етапів дослідження, а також обгрунтовано виключити деякі з
показників із подальшого дослідження
mr

Ri = ∑ aij ,
Δ i = Ri −

Оцінка ступеню узгодженості думок науковців за
допомогою розрахунку коефіцієнта конкордації

(1.1)

j =1

ωi =

nr

1
nr

mr

∑∑ a
i =1 j =1

ij

( ) (

, i = 1, nr , j = 1, mr

)

12 s i
mr

m r (nr − nr ) − m r ∑ T j
2

3

j =1

Етап 3

Етап 4

Перевірка на мультіколінеарність та виключення
корельованих ознак за допомогою розрахунку попарних
коефіцієнтів кореляції між показниками
Розрахунок інтегральних показників

ny

rij =

xi x k − xi x k
=
S xi S xk

∑ (x
i =1

Етап 5

− xi )( x k − x k )

i

(1.4)
За результатами розрахунків інтегральних значень
потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності
підприємств в Україні можна зробити висновок про
можливості підприємств здійснювати/збільшувати
інноваційну діяльність за рахунок використання пільгового
оподаткування

d

Розрахунок комплексного інтегрального показника (Ii).
Використання цього методу дослідження дозволяє
враховувати навантаження кожної часткової складової у
складі інтегрального комплексного показника. Чим
більше величина ентропії ознаки, тим більше його
значущість на даному етапі функціонування системи
Шкальне вимірювання інтегральних показників
потенціалу державного регулювання інноваційної
діяльності підприємств. Визначення об’єкта
вимірювання та значень його елементарних ознак, які
можуть бути виражені якісно та/або кількісно
Відбір лінгвістичної шкали для оцінки

(1.3)

n y S xi S xk

Нормування вихідних даних матриць

Виключення із попереднього переліку квазіпостійних
ознак за допомогою коефіцієнта Vj. Якщо значення
Vj ≤ ε, де ε – деяка задана мала величина (наприклад,
Vj ≤ 0,1), то показник вважається квазіпостійним і
виключається із подальшого дослідження
Розрахунок інтегральних показників. Для побудови
інтегральних показників доцільно скористатися методом
ентропії

(1.2)

норм

Vj =
ISi =

x

=

x

i
max
i

χ

(1.5)

Sj
xj

(1.6)

n

∑

Е j b ij , i = 1, m ,

j =1

ω

− x imin
− x imin

=

δ
n

∑
χ

=1

(1.7)
χ

δ

,
χ

(1.8)
Шкалування буде здійснено на основі розрахованих
інтегральних показників, що дозволяє уникнути значної
диференціації в числових значеннях всіх елементарних
показників і ліквідувати відмінності їх вимірників, приводячи
кожен з показників до універсального лінгвістичного опису
Пенташкала (п'ятирівневий класифікатор): «Дуже низький
(ДН) - Низький (Н) - Середній (С) - Високий (В) - Дуже
високий (ДВ)»

Побудова класифікатора як критерій розбиття даних на
нечіткі підмножини. Визначення середнього значення
x гістограми і середньоквадратичне відхилення від
(1.9)
середнього (СКО) σ. Для побудови набір з п'яти вузлових
точок п’ятирівневого класифікатора.
Поділ кожного відрізку [µi, µi + 1] на три зони: зону
абсолютної впевненості, зону зниженої впевненості та
зону абсолютної невпевненості
Створення системи класифікаторів значень показників
За допомогою розрахунку середньої зваженої на основі
Xijk як критерій розбиття повної безлічі їх значень на
частоти розподілу значень показників по інтервалах
нечіткі підмножини
гістограми визначаються вузлові точки підмножин «низьке
значення показника», що лежать відповідно між рівнями ДН і
С і рівнями С і ДВ

Джерело: сформовано автором.

бюджету та інноваційних витрат підприємств, то роз$
У сучасних умовах існує необхідність розробки про$
робка показників, які б характеризували рівень потен$ позицій щодо оцінки і аналізу можливостей за допомо$
ціалу державного регулювання інноваційної діяльності гою застосування інструментарію державного регулю$
вання спрямувати достатні суми державного фінансу$
підприємств може стати одним з інструментів.
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вання у розвиток інноваційної діяльності. Дослідження
та розробка показників оцінки рівня потенціалу держав$
ного регулювання інноваційної діяльності підприємств
нададуть можливість органам державного регулюван$
ня визначати ефективність інноваційної діяльності
підприємств та податковим органам — суми майбутніх
податкових платежів від суб'єктів інноваційної діяль$
ності$платників податків, планувати обсяги надходжень
до бюджету економічно обгрунтованими методами, а
також виявляти платників, які зможуть оптимізувати
свою платежі та сприяти інноваційному розвитку.
Прийняття рішення щодо доцільності впровадження
інновацій в діяльність підприємства має спиратись на резуль$
тати аналізу показника, який включає в себе всі форми про$
яву економічної ефективності окремої інновації — інтег$
рального показника. Цей коефіцієнт узагальнює вплив де$
якої сукупності нормованих часткових коефіцієнтів, без де$
тального дослідження яких оцінка ефективності іннова$
ційної діяльності не може вважатися повною [5].
Оцінювання рівня потенціалу державного регулюван$
ня інноваційної діяльності підприємств складається з лог$
ічної послідовності етапів, які в результаті дозволяють на$
дати якісну та кількісну характеристику потенціалу дер$
жавного регулювання інноваційної діяльності підприємств
у розрізі основних елементів таких відносин (рис. 1).
Далі розглянемо кожен із завдань та методів для
його реалізації.
Враховуючи те, що Україна знаходиться лише на
стадії становлення інноваційної економіки, перелік по$
казників, які характеризують оцінку потенціалу дер$
жавного регулювання інноваційної діяльності
підприємств, є обмеженим.
Для того щоб виокремити елементи структури потен$
ціалу, необхідно виокремити такі групи: про інноваційну
діяльність, про ефективність діяльності суб'єктів господа$
рювання та про інструменти державного стимулювання
інноваційної діяльності підприємств, що включають показ$
ники прямих та непрямих методів державного регулюван$
ня: державне фінансування інноваційної діяльності та
пільгове оподаткування. Показники виокремлено для Ук$
раїни, що дають змогу комплексно визначити державне
регулювання інноваційної діяльності підприємств. Тому
подальше дослідження спрямоване на оцінку потенціалу
регулювання інноваційної діяльності окремих підприємств
— суб'єктів інноваційної діяльності як можливих джерел
залучення та ефективного спрямування фінансових ре$
сурсів у контексті інноваційної політики України [6].
Це дасть змогу, по$перше, виявити слабкі ланки в
процесі співробітництва та розробити заходи щодо
підвищення їх стану, і, по$друге, виокремити найбільш
перспективні інструменти державної підтримки з ура$
хуванням специфіки інноваційної діяльності.
Послідовні етапи оцінювання слід здійснювати окре$
мо для кожного з елементів структури потенціалу дер$
жавного регулювання інноваційної діяльності під$
приємств, тобто буде включати: оцінювання показників
інноваційної діяльності; оцінювання показників ефек$
тивності діяльності підприємства; оцінювання показ$
ників державного стимулювання інноваційної діяльності
підприємств (показники державного фінансування та
пільгового оподаткування).
Далі за допомогою розрахунку середньої зваже$
ної на основі частоти розподілу значень показників
по інтервалах гістограми визначаються вузлові точки
підмножин "низьке значення показника" і "високе
значення показника", що лежать відповідно між
рівнями ДН і С і рівнями С і ДВ. Якщо потенціалу дер$
жавно го рег улю вання інноваційно ї діяль но сті
підприємств в Україні характеризуватиметься пере$
важанням низьких та середніх рівнів, що пояснюва$
тиме незбалансованість залучення та використання
державних ресурсів, спрямованих на інноваційну
діяльність, то доцільно приділити увагу управлінню
та підвищенню потенціалу державного регулювання
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інноваційної діяльності підприємств, що є необхідною
умовою для подальшого розвитку у інноваційній по$
літиці держави.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, запропонований методичний підхід до
оцінювання потенціалу державного регулювання іннова$
ційної діяльності підприємств дозволяє використовува$
ти перспективні наукові методи, що базуються на еконо$
міко$математичному аналізі, який забезпечує максималь$
ну його адекватність та точність розрахунків для подаль$
шого моделювання та управління. З метою оптимізації
усієї системи інструментів державного регулювання в
рамках реалізації інноваційної політики необхідно удос$
коналити такі аспекти як: розробку законодавчих та нор$
мативно$правових механізмів управління інноваціями та
національної системи впровадження науково$технічних
досягнень; розвиток фондів державного венчурного ка$
піталу та венчурного бізнесу, інноваційних структур ре$
гіонального типу і створення пільгових умов для їх фун$
кціонування; створення механізму взаємодії бізнесу, на$
уки і влади, що передбачає формування і розвиток роз$
галуженої системи інституційних утворень.
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